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Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de
originale blade, saledes at ortografien er bevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger
ogsåergengivetordret.
Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige
oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde.
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Den forløbne Uger har været karakteriseret af den Konflikt indenfor de
tyske Kredse her i Landet, der giver sig Udtryk i, at nogle ønsker Bests
“Forstaaelsespolitik” gennemført for derved at skabe “normale” Arbejds
forhold og lette Udplyndringen, medens andre søger at realisere den Pan—
ckeske Terrorkurs fuldt ud. Konflikten skal bl.a. ses som Udtryk for en
overhaandtagende tysk Usikkerhed m.H.t. den nærmeste Fremtid, idet Ordre
og Anvisninger fra Berlin i det ene øjeblik gaar ud paa, at Tyskerne paa
de danske øer skal forberede sig paa at blive trukket tilbage, i næste
øjeblik drejer sig om, at alt skal gøres klart til den store afsluttende
Kamp fra de danske Bastioner. Et Besøg, der i de sidste Dage har fundet
Sted her i Landet, er Udtryk for den første Tendens: en højtstaaende tysk
Flyverofficer har besigtiget Værløse Flyveplads for at se, hvad der kunde
medføres af Inventaret og hvor hurtigt alt kunde bringes af Vejen. Folk,
der har været i Forbindelse med ham, mener, at i hvert Fald hans Ordre
gik ud paa, at Sjælland og øerne skulde rømmes i Løbet af 4 Uger, hvor—
paa Jylland
el ler i hvert Fald en Linje i Jylland
skulde holdes. Man
skal sikkert ikke bygge alt for meget paa disse Udtalelser, men en Kends—
gerning er det, at der i den øverste tyske Ledelse i Danmark hersker den
største Usikkerhed
en Afs pej 1 ni ng af Forhol dene i Berl i n, hvor man i kke
ved, i hvilken Grad den tyske Hærledelse adlyder Førerens “guddommelige
Instrukser” eller enkelte Generalers mere realpolitiske Overvejelser.
Dette medfører, at “de kolde Fødder” bliver mere og mere udbredt blandt
Tyskerne her i Landet
og nu findes helt op i den øverste politiske Le—
del se og i Si 1 keborgs General stabs kvarter.
-

-

-

—

Dansk Folkeforsikringsanstalts store Ejendomskompleks ved Otto Mønsteds
plads og Puggaardsgade blev i Gaar Formiddags ved 11.30 Tiden pludselig
omringet af uniformeret og civilt tysk Politi velvilligt bistaaet af Som
mers sorte Bande i stort Tal. Da alle Udgange var besat, trængte Tysker
ne og deres Haandlangere op i Ejendommen mod Puggaardsgade, hvor de
skjult paa Loftet fandt 4 Mænd, der sigtes for sammen med 6—8 andre at
have forsøgt at fjerne Skrivemaskiner og Duplikatorer fra nogle Kontorer,
der tidligere tilhørte Politiet. Den Behandling de anholdte blev udsat
for trodser enhver Beskrivelse. Navnlig Sommer- og Schalburgfolkene var
energiske. Med knyttede Næver slog de Gang paa Gang de fire Mænd i Ansig
tet, sparkede dem i Skridtet og slog dem i Nakken med Mas~inpistoler. Et
sandt Orgie i Sadisme blev udspillet for øjnene af en Mængde Mennesker,
som Tyskerne havde drevet ned i Gaarden fra Ejendommens øvrige Kontorer.
Umiddelbart før de fire Mænd blev fundet paa Lofteetagen, varen Mand
blevet anholdt i Porten ud mod Puggaardsgade. Der var blevet skudt efter
ham, da han forsøgte at forsvinde, men saavidt vides, blev han ikke ramt.
Yderligere anholdt man to Mænd i selve Puggaardsgade. Den ene fik dog
naadigst Lov at gaa, medens den anden blev taget med til Shellhuset sam
men med de øvrige anholdte. En Bil, som i nogen Tid før Aktionen havde
kørt frem og tilbage i Puggaardsgade, havde Tyskernes og deres Haandlan—
geres store Interesse, men den var forsvundet.
Sommers sorte Korps lod i Aftes ved 18.30 Tiden Maskinpistolerne spille
i Kvarteret omkring Mozarts Plads i Sydhavnen med det Resultat, at tre
Mennesker alvorligt saaret maatte bringes paa Kommunehospitalet. Sommer
folkene var ude paa en privat “Forretning”, og under denne vilde man bl.
a. anholde en Mand ved Navn Erling Sørensen. Han forsøgte imidlertid at
undslippe fra Sommerfolkene, men de sendte straks en Byge af Maskinpi
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stolprojektiler efter ham med det Resultat, at ikke alene Sørensen blev
ramt, men ogsaa en Sporvognskonduktør og en Passager i en Linje 3 paa Mo
zarts Plads blev haardt saaret. Det var Konduktør Knudsen, Friisenborg
Alle 61 og Harry Vingaa, Offenbachsvej 36. Iøvrigt havde Begivenheden til
Følge, at Sporvognsfolkene nægtede at køre. Sammen med de opskræmte Pas
sagerer havde de taget Plads inde i Funktionærernes Ventesal , som de hav
de aflaaset, og først da en Trafikinspektør og nogle tyske Politioffice
rer var kommet tilstede og havde indestaaet for, at der ikke vilde blive
skudt paa Vognen, blev Kørslen genoptaget.
Ved Premieren paa “Palladium”s nye tyske Film i Gaar “Forsvarerne har Or
det”, blev der pludselig kastet Taaregasbomber i Lokalet. Publikum og
Personale flygtede “stortudende” ud i Foyeren og videre ud paa Gaden, og
det tog lang Tid, før Lokalet var saa vidt udluftet, at man kunde genop
tage den afbrudte Forestilling. Under Udluftningen kom pludselig en stor
Styrke Sommerfolk tilstede og patrouillerede foran Biografen med Maskin
pistoler. Det hjalp udni~rket paa Stemningen!
Efter ødelæggelsen af Hurtigbaadene for nogle Dage siden paa Fords Fa
brikker i Sydhavnen er der nu tysk Militærvagt paa Fabrikkerne. Det sam
me er forøvrigt Tilfældet paa Frichs Fabrikker i Aarhus, der er blevet
besat af en Styrke paa 50 Mand. Tyskerne kræver de 10 Lokomotiver, som
Fabrikken har bygget paa siden Krigens Begyndelse, udleveret i den Stand
de i Øjeblikket er i. Vagtholdet vil ikke blive trukket tilbage fra Fa
brikken, før samtlige 10 Lokomotiver er ekspederet videre til de tyske
Rigsbaners Værksteder. Det kan i denne Forbindelse tilføjes, at ingen af
Nybygningerne i øjeblikket er i køreklar Stand. Tre er endda meget stærkt
beskadiget efter Sabotage forleden.
Natten til Onsdag blev en Søn af Civilingeniør Hygom, Lundegaardsvej 18,
arresteret af Gestapo og ført til Shellhuset.
Efter at Horsens Folkeregister for 14 Dage siden blev ødelagt, er nu de
Mandtalslister, der lige er kommet indm blevet ødelagt under lignende Om
stændigheder. Vagtværnet i Horsens blev Lørdag Aften Kl.18 ringet op, og
en Stemme meddelte, at Mandtalslisterne var blevet fjernet, og at Raad
hustjeneren var blevet lukket inde. Det viste sig, at Raadhustjeneren
Nielsen, da han kom hjem ved 17.30 Tiden, var blevet holdt op af en Mand,
som tvang ham til at gaa med over, hvor Mandtalslisterne var blevet an
bragt. Flere revolverbevæbnede Mænd fjernede 16 store Kasser med 4.000
Lister og anbragte dem i Gaarden og antændte dem. Derefter lukkede Mænde
ne Raadhustjeneren inde og forsvandt.
Den
lig
fet
for

Eksplosion, der i Lørdags hørtes over store Dele af København, navn
paa Østerbro, stammede fra B&W, hvor bevæbnede Sabotører havde skafsig Adgang til Kedelsmedjen. Her havde man netop fuldført to Kedlér
tysk Regning. Begge Kedler blev sprængt i Luften.
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Udenfor Københavns Hovedbanegaard erobrede tre Patrioter i Gaar et Par
Kasser med Vaaben og Ammunition, som en Drager under Opsigt af en tysk
Soldat skulde bringe fra den tyske Transportbil ned til Toget. Drageren
anbragte Kasserne paa en Bagagevogn, og Soldaten gik ved Siden af, da
han pludselig fik en Pistol i hver Side og blev afvæbnet. Der efter blev
Drageren beordret over til en Lastbil, der holdt i Nærheden, og Kasserne
blev læsset op paa Ladet, og de tre Mænd tvang derefter Tyskeren til at
køre med. Om han er set siden, ved man ikke. Vaabnene er i alt Fald væk.
Tyskerne i Kastrup har i de sidste Dage udfoldet en meget livlig Aktivi
tet ude ved Stranden. Det viser sig nu, at der er gravet en Række Gruber
og i disse Gruber er der anbragt i alt ca 300 Dtk. danske Flyverbomber a
50 kg pr.Stk. Bomberne har Tyskerne stjaalet fra de forskellige Ammuni
tionsdepoter. Det er Meningen, at disse Bomber skal anvendes som Spræng
ladninger i de Huller, der er blevet boret i alle Startbanerne paa Flyve
pladsen. Tyskerne tør nemlig ikke have Sprængladninger liggende, saalæn
ge de selv anvender Pladsen. Sagkyndige mener nemlig, at det selv med en
anselig Styrke vil vare mindst 12 Timer at minere samtlige Startbaner og
klargøre dem til Sprængning, og saa længe faar Tyskerne næppe Lejlighed
til at blive i Kastrup, naar de endelig skal afsted.
Der blev i Aftes pludselig foretaget Afspærring af Amagertorv mellem
Niels Hemmingsensgade og Klosterstræde. Sommerfolk med Maskinpistoler
standsede alt og alle og afkrævede samtlige Mennesker indenfor Afspær
ringen Legitimationskort, samtidig med at de paa sædvanlig elskværdig
Maade gennemrodede Tasker og Mapper, aabenbart i den Hensigt at finde
Vaaben. Saavidt vides lykkedes det ikke, men alligevel blev der foreta
get en Del Anholdelser. De anholdte blev som Kreaturer stoppet ind i et
Par Prærievbgne, og under Sommerfolkenes Bevogtning blev de kørt til
Sheilhuset, hvor den videre Undersøgelse mod dem skal foregaa.
5-6 revolverbevæbnede Mænd har i Gaar Eftermiddags tømt Holbæk Folkere
gisters Kartotekskasser ud i en Del Sække, som var medbragt til Formaa
let. Da Mændene havde baaret Sækkene ud paa en Lastbil, lovede deres Le
der Kontorets Chef, Sekretær Hougaard, at Kortene nok skulde komme til
bage i uskadt Stand, naar Tyskerne havde tabt Krigen.
Den danskfødte Fru von Pflugk-Harttung (født Topsøe-Jense~), er for Tiden
i København paa Rrkreation efterden sidste Tids voldsomme Bombeangreb paa
Berlin. En Datter af hende er den unge Enkefru von Schalburg. Fru von
Pflugk-Harttung er gift med den tyske Spion, der kort før Krigen blev af
sløret i København og idømt Fængselsstraf, fra hvilken han blev frigivet
efter Besættelsen. Det var ham, der i sin Tid skød Karl Liebknecht, og
Rosa Luxemburg i Berlin. Fru von Pflugk-Harttung er meget tysksindet, og
der advares stærktimod hende. Hun venter, trods sin elendige Tilstand, at
blive indkaldt til Folkestormen eller andet Krigsarbe.jde i Tyskland.

Den dræbte Lærling fra Ringstedgade er nu identificeret som den 18-aarige Frank Krumbach Nielsen, Helenes Alle 28, Hvidovre. Han blev myrdet af
Schalburgfolk, men Aarsagen er ukendt, med mindre det, som saa ofte før,
blot har drejet sig om at skyde en eller anden ligemeget hvem.

I Rungsted uddannes for Tiden en besyndelig Forsamling ældre tyske Mænd i
Krigstjeneste. Det er lutter gamle Fyre, haltende, krumryggede og for
tvivlede. Deres Underofficerer er næsten lige saa fortvivlede, men det
lykkes dem dog at faa de ærværdige Oldinge til at marchere nogenlunde i
Takt, alt imens de synger den straalende Triumfsang, der staar saa slet
til deres sørgmodige Miner:
(fortsættes)
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Wir wollen weiter marchieren,
wenn auch alles um uns f~llt,
denn heute geh~5rt uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt~!
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De tyske Myndigheder i Danmark har nu forbudt de danske Blade at nævne,
hvilke danske Statsborgere, der dør i tyske Fængsler og Koncentrations
lejre.

Nogle tyske Soldater mødte i Gaar op paa “Aarhus Amtstidende”s Kontor
og forlangte Billedarkivet udleveret. Det bør tjene som Advarsel for an
dre Blade, der eventuelt ligger med “historiske” Billeder.
I Haderslev er bl.a. arresteret Lektor Anders Diemer, Katedralskolen,
Stationsforstander A.Skourup, der for en Uges Tid siden blev Leder af
Byens kommunale Vagtværn, Ingeniør H.Ohlsen, Elmevej, Bogholder H.Frede
riksen, Assistent Nissen, Sønderjyllands Kreditforening og Mekaniker Hen
rik Lauesen i Bilfirmaet Hesselbergsamt samt Kommis Anders Rode, der er
Formand for K.U. Gestapo søgte forgæves Provst A.Flensmark.
Lørdag Nat blev to tyske Forpostbaade, der laa i Aalborg Havn sprængt i
Luften. Forinden var bl.a. Falck Stationen, der ligger i Nærheden, ble
vet advaret.
Den 54-aarige Ingeniør Svend A.Spelling, der Torsdag Eftermiddag K1.16
blev myrdet i Entreen til sin Lejlighed i Ejendommen Ny Munkegade 96, var
kun lidt kendt i Aarhus. Han har i sin Tid opholdt sig i Rusland og. han
var Kommunist. Iøvrigt oplyses det, at Morderen og Stikkeren Stig Hansen
netop var i Aarhus, da Mordet fandt Sted, og at det var Stig Hansen, der
afhørte Ingeniør Spelling, da han i Fjor sad fængslet i 16Dage i Anled
ning af en Sabotage mod nogle tyske Barakker paa Galgebakken
Der kan
næppe være Tvivl om, at Stig Hansen endnu engang har paataget sig Bødlens
Rolle.
.

Onsdag Eftermiddag blev den ca 4O.aarige Adrian Roest, Helgesvej 14, Aa
byhøj som omtalt skudt, mens han gravede i Haven udenfor sit Hus. Mulig
vis er Mordet paa Ingeniør Spelling Clearing for den Revolverkugle, der
ramte Roest, om hvem man siger, at han ikke hørte til de “gode danske
Børn”. Han er bl.a. kendt som Marinevægter.
Aalborg Roklubs Kontor er blevet gennemrodetunder et Indbrud. Hele Med
lemskartoteket er blevet bortført, For flere Dage siden arresterede det
tyske Sikkerhedspoliti flere af Klubbens Medlemmer.
Den myrdede Kvinde, hvis parterede Lig blev fundet i København dels den
8. dels den 27.Oktober, og hvis Portræt blev offentliggjort i de danske
Blade af det tyske Politi, er nu identificeret, Det viser sig at være
den 42—aarige Emmy Kamelia Lindstrøm, Enke efter Chauffør L., Stakroge
paa Djursland. Efter at have arvet en Del Penge efter Manden, forlod hun
Hjemmet og Børnene og turede rundt paa Havneknejper med tyske Soldater,
først i Kolding, senere i København. Her mistede man ethvert Spor af hen
de.
I Aarhus har Tyskerne beslaglagt Marselisborg Studentergaard, Aarhus
Kvinderegens og Klubhuset paa Risvangens Stadion.
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Gestapo har i Forbindelse med de mange Anholdelser i Hjørring nu arreste
ret Læge Nielsen Lindum og Fuldmægtig Chr.Nielsen, Amtskredskontoret i
Hjørring. Den sidste Arrestation staar i Forbindelse med Arrestationen
af Benzingrosserer Chr.Jespersen, Hjørring, der havde udleveret Politi
ets Nødlager af Benzin til nogle Folk, som kom og hentede det og som med
bragte en skriftlig Rekvisition, der har Politimester Kenns Underskrift.
De to Mænd ventes snart løsladt, da de begge har handlet i god Tro og ik
ke har kundet vide andet, end at Rekvisitionen fra Politimesteren var æg
te.
Russiske Tropper har i de sidste Dage lagt Beslag paa Politistationen i
Hjørring. I Fredags rømmede de Tinghuset for at give Plads for en Styrke
tysk Politi paa 14-15 Mand, der kom til Byen for at forrette Ordenspoli
titjeneste.
-

Gestapo har eftersøgt en Gymnasieelev 6ram, Sdr.Ottinggade i Haderslev.
Endvidere eftersøgtes Kaptajnløjtnant H.H.Q.Bay i sit Hjem ved Hejsager
Stand. Ingen af dem var hjemme, Fru Bay spurgte, om hun kunde give Manden
nogen Besked, men det vilde Gestapo ikke drøfte med hende, da man sagde,
det drejede sig om et Militærspørgsmaal.
En Række af DFDS Skibe er beslaglagt af Tyskerne. Det drejer sig om,
“Hans Broge”, “Aalborghus”, “Kronprins Olav”, Skipper Clement” og “M.G.
Melenior”. Skibene er sejlet bort fra Københavns Havn og skal benyttes
til Evakuering af Tropper fra Norge.
En anden Formodning gaar ud paa,
at de Motorskibe, Tyskerne efterhaanden har stjaalet her i Landet, mulig
vis• skal anvendes til Logiskibe for den ‘udbombede tyske Befolkning, for
di Tyskerne ikke ejer Raaolie til at sejle.
Med Hensyn til Rømningen af Norge forlyder det fra tysk Side, at der kun
er Tale om en langsom Rømning. I og for sig kunde der godt gennemføres en
hurtig Rømning, idet Tyskerne kunde anvende de store Amerikabaade, der i
saa mange Aar har ligget arbejdsløse i de nordtyske Havne,~en saa vilde
det blive nødvendigt at gennemføre en omfattende Jagerbesk,~ttelse, og det
har Tyskerne ikke Jagermaskiner til. Derimod kan Dampere paa 1000 og 3000
Tons gaa uden Jagerbeskyttelse, selv om det gaar haardt ud over saadanne
Transporter. Der er i de sidste 14 Dage mistet ikke mindre end 40 Dampe
re.
Tyske militære Kredse er meget forbitrede over, at danske Frihedskæmpere
har kunnet foretage saa megen Sabotage paa de Dampere, der skulde afleve
res til Tyskland. Det er saaledes oplyst, at der paa een Dag og Nat er
blevet øvet Sabotage mod 8 Dampere i Københavns Havn. Den Dag blev der
foruden de omtalte tre Skibe paa B&W ødelagt to to Torpedobaade og en
Lægter paa Orlogsværftet. Tyskerne er i Færd med at hæve den ene af Tor
pedobaadene med en Kæmpekran. Desuden blev Bundventilerne aabnet paa ,end
nu to danske Baade, nemlig “Virginia” og “Louisiana”. I tyske Kredse si
ger man, at Gestapo i Danmark har alt for travlt med at foretage ulovlig
Smøreksport til Venner og Bekendte i Tyskland, De har slet ikke Tid til
at klare Sabotagerne mere.
-

7

Side 6. INFORMATION Nr.345.

28.Nov.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.312.

Side 7. INFORMATION Nr.345.

28.Nov.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.312.

En ukendt Mand blev den 25. ds. ved 23.Tiden fundet skudt i Ny Østergade.
Han var ca 30 Aar og velsoigneret. Han afgik senere ved Døden paa Miii
tærhospitalet. Der fandtes ingen Papirer eller Kendingsmærker paa ham.

Anker, Clarissa, Pedro, Tønnes, Marie, Juno, Edelreid, Dick og Rachel.
Røgteren har Hovedpine, Husjomfruen har Klumpfod.

En Kvinde er blevet stillet for en tysk Krigsret her i Landet og er ble
vet idømt 1 Aars Fængsel. Saavidt vides er det første Gang siden Juni
Maaned, at man har hørt om Afgørelser ved tyske Krigsretter, idet Tysker
ne ellers blot lader Ofrene sidde paa ubestemt Tid eller skyder dem un
der et eller andet Paaskud. Dommen er ogsaa interessant, fordi Afsonin
gen paa Grund af Kvindens Graviditet paa en vittig Maade er blevet udsat
til
December 1946.

Specielt til 90: Adressen er helt rigtig. Vi haaber at høre fra Dem tidt.
389: Som nævnt i Gaar faar De Besøg 30/11. Da Sagen er meget
vigtig, bedes de samme som ved sidste Besøg være tilstede.
Specielt til 426: Tak for Brevet. Varsel til l6.ds. var en Misforstaael
se, som vi beklager. Vi besøger Dem snart og varsler et Par Dage forin
den.
Specielt til 192: Forespørgslen om Manden fra Fredericia gaaet videre.
Vi har ikke faaet Svar endnu.

-

Tyskerne beslaglægger over hele Landet forladte Politistationer. I Tønder
har de saaledes taget Kriminalpolitiets Kontorer og i Haderslev hele Po
litigaarden. De har ogsaa krævet Politimester HartmannsEmbedsbolig, og
de Kortbølgesendere, som lovlydige danske Borgere i sin Tid afleverede
til Politiet, gaar samme Vej. Derimod er “Tønderhus” denne Gang blevet
reddet for Beslaglæggelse. Aktionen mod “Tønderhus” var ganske tydeligt
sat igang fra lokal hjemmetysk Side, idet Kommandanten intet vidste om
Beslaglæggelsesordren, som var udgaaet fra Standortkommandanturen. Der
rykkede næsten omgaaende en halv Snes tyske Soldater ind, men de maatte
trække sig tilbage efter Kontraordre.
Det er som nævnt uhyggelige uhyggelige Nyheder, der kommer om de danske
Politifoiks Ophold i Koncentrationslejrene i Tyskland. Der er allerede
meldt om 9 danske Politibetjentes Død i Buchenwalde. Kaptajnløjtnant Nel
lemose menes skudt under Flugtforsøg. De afdøde brændes, og Asken kan fo
reløbig ikke hjemsendes. Den danske Administration anser disse Forhold
for meget foruroligende. Der er dels klaget til Dr.Best og dels af Mini
ster Mohr fremført en Række Klagepunkter overfor von Ribbentrop. Det forlyder, at ca 190 af Politifolkene i Buchenwalde, skal overføres til Frø
slevlejren. Endvidere vil nogle, mod hvem Tyskerne hævder at have konkre
te Sigtel ser,. blive ført tilbage til danske Fængsler. Iøvrigt vil der i
nærmeste Fremtid med Tog fra Tyskland ankomme ca 200 danske Politimænd
til Padborg Jernbanestation. Denne Melding staar sandsynligvis i Forbin
delse med de ovenfor nævnte 190 Politimænd. Umiddelbart efter Ankomsten
til Padborg vil de hjemsendte blive kørt til Undersøgelsesstationen i
Padborg og undersøgt af Læger og Samaritter. Fra tysk Side har man givet
Tilsagn om at underrette Jernbanestationen 12 Timer i Forvejen. Efter
hvad danske Iagttagere hævder, skal de ydre Forhold i Buchenwaldelejren
være taalelige, men der er megen Sygdom. Det er en tjekisk Læge, der skal
tilse Danskerne. I Neuengamme befinder der sig 828 mandlige og 3 kvinde
lige danske Fanger.
Det kan iøvrigt nævnes, at efter at Tyskerne har
afsluttet “Undersøgelsen” mod Statsadvokaten for særlige Anliggender, er
Politifuldmægtig Taulov blevet frigivet efter to Maaneders Ophold paa Po—
litigaarden. Der er iøvrigt uden Resultat forhandlet om de øvrige Politifolks Frigivelse fra “Gaarden”.
-

SIERMELDING:
(Mandag) Hilsen til Pamfred, Lionel, Anders, Karoline, Frithjof, Thune,
Knud, Marcel, Sejr, Willy, Victor, Yrsa, Spencer, Nigel, Maud, Jaqueline,
Jussie, Beate, Roland, Haagen, Sigvard, Nicolaj, Polly, Juliet, Ingrid,

8

VESTFRONTEN: Der raser stadig heftige Kampe langs hele Vestfronten, selv
om Kampaktiviteten i enkelte Afsnit er noget aftagende. De store Bevægel
ser er imidlertid foreløbig afsluttet. Udfor Aachen gaar Tyskerne meter
vis tilbage. Ved Saar drejer Tilbagetoget sig dog om km hver Dag. Her kan
Tyskerne ikke mere have Fordel af Maginotlinjens Forter. Kampen er ved
at trække fuldstændigt ind paa tysk Jord. De Allierede staar 12 km fra
SaarbrUcken.
ØSTFRONTEN: Englænderne og Amerikanerne griber ind i Kampene i Ungarn.
Allierede Jagermaskiner har i de sidste Dage foretaget kraftige Angreb
mod tyskeFlyvepladser i Nærheden af Budapest. Russerne sætter stadig nye
Forstærkninger ind, men man regner ikke med den store Offensiv mod selve
Hovedstaden, før der er kommet yderligere Forstærkninger til.
De tre tyske Hærchefer paa Østfronten, Schørmer, Friesner og Reinhardt
har sendt den tyske Overkommando et Memorandum, hvori de forlanger, at
der bliver givet Soldaterne Besked om, hvad der er sket med Hitler. Den
nuværende Uvished har faaet Soldaterne til at tvivle om Gyldigheden af
deres Faneed og har svækket Kampmoralen betydeligt.

SIDSTE:
Der opstod i Aftes Brand om Bord i en Damper i Nakskov Havn. Damperen
skulde netop afgaa til Norge med et Parti Sukker paa 800 Tons. Lasten
blev ødelagt ved Branden og Skibet stærkt beskadiget.
Paa Banelinjen Nord for Randers skete der i Gaar Eftermiddags en Eksplo
sion. Det ene Spor blev beskadiget og det medførte store Vanskeligheder
for Trafikken.
Den 62—aarige Gymnastikinspektør Braae Hansen, Haderslev, der blev an
holdt under Tyskernes Razzia paa Bedsted Kro for nogen Tid siden, er ble
vet overført til Frøslev. Braae Hansen har i den sidste Tid kørt som Gid
sel med de tyske Troppetog.
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Udfor Ejendommen Valby Langgade Nr.185 i København blev i Morges lidt
før Kl. 7 Fru Reinhardtsen, Valborg Alle 17 skudt ned af ubekendte Per
soner. Hun var ramt i Maven og blev dødeligt saaret kørt til Kommuneho
spitalet.
SLUT
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“Danmark er trods Besættelsen en endnu friere og mere demokratisk Stat
end de af de allierede besatte Stater”. Denne Replik vil ikke forbavse
nogen, naar vi oplyser, at den er hentet fra et Foredrag, som bragtes i
Statsradiofonien Tirsdag Aften. Foredragsholderen var anonym, og det var
Foredraget forsaavidt ogsaa, indtil Speakeren annoncerede det. Det hed:
“Ret eller Uret”, og det er vist overflødigt at sige, at Foredragsholde
ren, der anstrengte sig meget for at læse pænt med sædvanlig tysk Logik,
fandt udmærkede Forklaringer paa, hvorfor Tyskerne opfører sig, som de
gør her i Landet. Foruden ovennævnte Replik fandt Foredragsholderen An
ledning til at erklære, at det var “stor Staahej for ingen Ting”, naar
‘de Allieredes Radiostationer og den illegale Presse fortalte om, hvor Be
stialske Tyskerne opfører sig i Danmark. Han udtalte med en Patos, der
ganske svarede til de store Begivenheder, som har fundet Sted i det sid
ste Aars Tid: “Størstedelen af de Lande, der nu gennem 4 Aar har sukket
under den tyske Besættelse, er nu næsten befriet”. Der er ingen Tvivl om,
at han mente det ironisk
men hvor er det sandt, og da han fortsatte med
følgende, troede man, det var et Foredrag om “Humor”, “hvordan vilde det
gaa, hvis Danmark blev befriet? Ja, saa maatte Danmark gaa samme Vej som
Grækenland, Frankrig og Belgien, en stenet blodig Vej uden Lov og Ret”.
Ak ja.
-

Den ukendte Mand, der Lørdag Aften blev fundet dræbt paaHjørnet af Ny Ø
stergade og St.Regnegade, er nu blevet genkendt som den 28.aarige Reptæ
sentant Heniz Jørgeli Jessen, Estersvej 22 C. Han var skudt gennem Nakken
og antagelig død paa Stedet. Der knytter sig følgende Omstændigheder til
dette Mord: Jessen var Lørdag Aften Gæst i Kafe “La Boheme” i Ny Øster
gade. Han kom i Diskussion med to Mænd, som han sandsynligvis har kendt.
De kom op at skændes, og Jessen, der var dansksindet Sønderjyde og glø
dende Patriot, sagde de to Mænd sin usminkede Mening om Forholdene. Umid
delbart efter.forlod han og Mændene Kafeen. Da de tre naaede til Hjørnet
af St.Regnegade, saa nogle Vidner paa Afstand den ene af de to fremmede
gaa et Skridt bag om Jessen, trække en Pistol og skyde ham ned. Det er
vist det, den højere Pancke kalder “et lumsk ogfejgtSnigmord”.
Tyske Politisoldater ledsaget af Gestapofolk foretog i Gaar en Afspærring
af Axelborghjørnet mod Axeltorv, hvor Kafe Granada, Folkekøkkenet og
Axelborgs Bodega har Lokaler. De uniformerede og civile Ges~apofolk
trængte ind de tre Steder og foretog Undersøgelser. Der blev ogsaa fore
taget forskellige Anholdelser.
Vagterne ved “Vesterport” har adskilige Gange vist, at de
navnlig i
Mørke
ikke har Nerverne i Orden. Forleden Aften kom en Jernbaneportør
gaaende langs Pigtraadsafspærringen, da han pludselig fik et voldsomt
Slag i Hovedet. Det var en af de tyske Vagter, der havde slaaet ham med
Geværkolben. Han maatte haardt kvæstet bringes til Amtssygehuset.
-

-

i

“Berlingske Tidende” har siden i Gaar været under Forcensur for Siderne
1 og 2.
I Odense har Gestapo været paa Tæerne i de sidste Dage og foretaget fle
re Anholdelser. Foreløbig er fire af de anholdte kendt, og saavidt man
kan se er Sagen en Udløber af Geels-Kafe-Affæren, hvor en Mand blev dræbt
og en haardt saaret. Han blev senere frigivet fra Amtssygehuset i Odense
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Gestapo i Odense leder efter en hemmelig Radiosender.

Tyskerne havde som bekendt indført Spærretid i Frøslevlejren fra 4/10 til
4/11. Senere blev den efter en officiel Meddelelse forlænget til den
16/11, men endnu er der ingen af de paarørende, der har faaet det mind
ste Livstegn fra Lejren. Man er ikke helt klar over, om det skyldes Ugi
delighed m.H.t. Brevcerisuren eller det er almindeligt Chikaneri som et
Led i den højeste Dr.Bests Forsoningspolitik.

De to Schalburgbanditter, som Natten mellem den 9. og 1O.November var med
til at ødelægge Strøget i Odense, blev set, da de bombesprængte Ulsteds
Herreekviperingsforretning paa Hjørnet af Vestergade og Nørregade. Da de
havde anbragt Bomben, henvendte de sig uden at have Vaaben i Hænde, til
det tyske Politi ved Politistationen lige overfor Priorgaarden og fik dem
til at lede ned ad Vestergade. Ikke desto mindre søgte Polititropperne
efter Schalburgtagen efter Sabotørerne og holdt nysgerrige op.

I Vestre Fængsels tyske Afdelinger er man nu begyndt at idømme danske
Frihedskæmpere disciplinære Straffe for saa ringe Forseelser som at ban
ke til hinanden gennem Cellevæggen. Der er Tilfælde, hvor Fanger er ble
vet fradømt Middagsmaden, Gaardturen og Læse- og Rygetilladelse i mere
end en Uge. Det vil formanges Vedkommende sige, at de paagældende Arre
stanter skal leve paa en Humpel Rugbrød og en Kop Fluidum Fra K1.7 til
Kl 19.

Paa en Mark ved Gl.Hasseriis udenfor Aalborg, hvor Tyskerne for Tiden
bygger Befæstningsværker, blev der Natten til Mandag forøvet Sabotage.
Da Arbejderne kom Mandag Morgen, var de tre Arbejdsskure paa Pladsen
brændt, og paa nogle Skilte stod der, at det var farligt at gaa ind paa
Pladsen, da der var udlagt Miner. Arbejderne gik derefter hjem igen, og
Tyskerne var naturligvis rasende.

Der ventes ca 3.000 tyske Arbejdere til Sønderjylland i Løbet af Decem
ber. De skal indkvarteres i Kolding, -Haderslev og Rejsby. Efter Nytaar
ventes et lignende Antal Arbejdere til Vejle og Esbjerg. Indkvarteringen
i Haderslevs Skoler betyder antagelig, at al Skolegang i Byen maa stand
ses.

med Koldbrand i Benet. Det er nu amputeret. En Mand blev lettere saaret
og to slap fri. Af c~e anholdte kendes Oversergent Gaston Jørgensen og
Hustru, Henriettevej. En blev taget paaLyø, og en i Kolding for et Stykke
Tid siden.

Tyskernes Ven, Direktør Thomsen, Aalborg, der trods sit Venskab med Vær
nemagten blev anholdt af Gestapo efter at Aalborg Folkeregister var ble
vet bortført, har siden sin Løsladelse udfoldet en voldsom Iver for at
skaffe Registret tilbage. Han har bl.a. sagt til Kontorpersonalet paa
Kommunekontoret, at der vilde ske meget ubehageligt, hvis Registret ikke
kom for en Dag. Det skulde skaffes tilveje, og han forlangte at faa alle
de Oplysninger, Personalet kunde fremskaffe. Hr.Thomsens Iver har dog ik
ke hjulpet og kan naturligvis ikke gøre det, da Registret forlængst er i
Sikkerhed. Men han fortsætter ufortrødent. Iøvrigt har han i de sidste
Dage faaetet Truselsbrev om at indstille sine Eftersøgninger, der smager
alt for meget af, at han nu ogsaa er blevet gode Venner med Gestapo.
Søndag Eftermiddag eksploderede en Taaregasbombe i Frits Holles Kondito
ri i Aalborg. Der skete ingen Skade, men Lokalerne maatte rømmes en halv
Times Tid. Bomberne skyldes utvivlsomt en Fejltagelse og har antagelig
været tiltænkt et nærliggende Konditori “Hjørnet”, der er Samlingssted
for tyske Soldater og deres Piger.
Stikkeren, Ingeniør Olaf Schmidt, Aarhus, blev forleden begravet. Kisten
blev baaret ud af tre Gestapomænd og tre “Landstormsmænd” En kendt aarhu—
siansk Nazist, Købmand Axel Davidsen, Mejlgade, talte ved Graven, idet
han bl.a. udtalte, at “Schmidt ikke havde gjort det, han blev beskyldt
for” og “at hans Død vilde blive tusindfold hævnet”.

.

12 civile Fanger, deriblandt Restauratør Hammer, Frilandsmuseet, er ble
vet løsladt fra Frøslevlejren.
Kontorchef Manus Poulsen FDF s Kontor i Frederiksborggade 5 er blevet ar
resteret af det tyske Politi.
Natten tul Sønd.ag blev der forøvet Sabotage i Nordby Havn paa Fanø. Bom
berne blev imidlertid opdaget og Havneterrænet afspærret.
Lørdag Aften blev der anholdt en halv Snes Personer under en tysk Razzia
paa Fredericia Station. Midt under Razziaen eksploderede den tidligere
omtalte Bombe i Sporskiftet paa Perron 2. Der kom ingen tilskade, og Raz
ziaen blev fortsat.
Aarhusianerne Gunnar Broe, der som omtalt forleden Dag blev saaret af et
Skud i Skulderen, er Schalburgmand.
•1
426 faar Besøg 30/11 mellem 12-13 samme Dag K1.ca.19.
104
316
359 og 456 faar Besøg 1/12, de tre sidste om Aftenen.
367
441
448
482
605
606 og 625 faar Besøg 1. eller 2/12.
81 faar Besøg 2/12 K1.ca 14.30.
Specielt til 351: Besøget hos Dem i Dag er aflyst.
Særligt til 389: Besøget 30/11 vil finde Sted mellem K1.18-19.
-

-

-

-

-

-

-

Tolvmandsforeningerne har nu udsendt Indbydelser til deres Aarsmøde, som
skal afholdes den 8.December. Alle andre Landbrugsorganisationer har væ
ret saa fornuftige ikke at holde Delegeretmøder, saalænge der ikke er Ta
lefrihed her i Landet. Tolvmandsforeningerne har sikkert ikke vigtigere
Ting at snakke om, end de andre LandbrugsorganisatiQner, saa det havde
været paa sin Plads at holde Fodslag ogsaa paa dette Omraade.

Den 27/9 bragtes i INF et Referat af en Formaningstale, som Skoleinspek
tør Johs.Petersen, Islev Skole, havde holdt til Skolens Lærere i Anled
ning af, at de havde deltaget i Folkestrejken efter 19/9. Det viser sig
nu, at Referatet hviler paa fejlagtige Oplysninger og giver et urigtigt
Billede af Skoleinspektørens Indstilling. Redaktionen beklager stærkt det
skete og anmoder “Dybbølposten”, som har brugt Meddielesen til et vold
somt personligt Angreb om ligeledes at fremkomme med et Dementi.
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Damperen “Ilse Schultze”, der har gennemgaaet en større Reparation og
Ombygning i Korsør, er sunket i Kattegat. Skibet var oprindelig engelsk,
men var blevet taget af Tyskerne i Dunkerqies Havn.

og Sergenten.

Det hævdes, at Tyskerne under Eftersøgningen af nedgravede Vaaben, bl.a.
i Grib Skov, har anvendt en Slags Minesøgningsapparat, som giver Udslag,
naar det nærmer sig Metal. Noget saadant har været omtalt før, men der
er Grund til at indskærpe Forsigtighed ved Nedgravning af Vaaben. De bør
anbringes, hvor der i Forvejen findes Metal, under Gasledninger og lign.

Vestfronten: Det store Slag foran Køln er fra et ødelæggelsesslag ved
at udvikle sig til et Udmattelses- og Tilintetgørelsesslag, udtaler ty
ske Militæreksperter, og der vil blive stillet meget store Fordringer til
de tyske Tropper for at komme ud af det. Det er den amerikanske Taktik,
som med stort Held blev brugt ved Avranches, som man endnu en Gang vil
anvende her. De tyske Tropper yder forbitrer Modstand her men stadig er
Resultatet et langsomt Tilbagetog. Man har dog truffet alle Forberedel
ser til at sprænge Dæmningerne i Luften, saa Vandet kan stige i Roer Flo
den. Stigningen ventes at blive paa 6 Meter, saa et mægtigt Vandspejl
kommer til at staa mellem de tyske og allierede Tropper. I Saar er Til
bagetoget langt hurtigere, her har Tyskerne maattet trække sig indtil 8
km tilbage paa enkelte Punkter. De amerikanske Tropper menes at staa 6
km fra SaarbrUcken, idet ogsaa Saarlautern er umiddelbart truet. Tyske
Modangreb har været forgæves. Endnu hastigere er Tilbagetoget paa den
Sydlige Front i Alsace og Vogeserne. Her fører Amerikanerne stadig flere
Panserafdelinger frem gennem Passene, o.g overalt støttes de allierede
Tropper kraftigt af Jegerbombemaskiner. To store tyske Afdelinger er om
ringet Syd for Schiermeck, Tilbagetogsvejene for andre Dele af den 19.Arme vil kun være aabne et Par Dage endnu. Svejtsiske Meldinger om, at de
Allierede skulde have nedkastet en Del Faldskærmsfolk bag de tyske Linjer
for at ødelægge Jernbanelinjerne, stemmer ikke overens med Virkeligheden.

En Mor og hendes Kæreste bortførte forleden en ung Pige fra Horsens, som
var blevet anbragt paa Statsungdomshjemmet i Vejstrup paa Fyn. Parret
indfandt sig paa Hjemmet og forlangte Pigen udleveret, hvilket Forstande
rinden naturligvis nægtede. Saa trak Manden en Pistol og truede Forstan
derinden paaLivet, hvis den unge Pige ikke blev udleveret. Forstanderin
den maatte bøje sig, og den unge Pige rejste med sin Mor fra Vejstrup.
Børneværnet i Horsens blev imidlertif underrettet, og Vagtværnet fik Be
sked om, at de tre Mennesker antagelig vilde komme med Eksprestoget om
Eftermiddagen. Der blevsendt 5 Mand afsted til Toget, og da de tre Men
nesker ganske rigtig ankom, blev de anholdt. De satte sig straks til Mod
værge, og det lykkedes den unge Pige, der tilegnede sig Mandens Taske med
Pistolen, at undslippe. Vagtværnet havde koncentreret sig om Manden af
Hensyn til hans Vaaben. I Bilen paa Vejen til Vagtværnet truede Manden
med at sprænge Vagtværnsstationen i Luften, og paa Stationen opførte Mo
deren sig meget ubehersket. Hun maatte med Magt indsættes i Arresten, me
dens Manden efter Konference med Statsadvokaten fik Lov til at gaa igen.
Han er Marinevægter.

ØSTFRONTN: De tyske Tropper har maattet trækkes tilbage i det sydlige
Ungarn til umiddelbart foran FUnfkirchen. Situationen er meget vanskelig,
idet Tyskerne ikke har nogen Reserver at sætte ind. Vælger Russerne at
gaa herfra mod Nord, vil de kunne afskære Budapest, men foretrækker de
at gaa mod Vest, ligger Vejen over Sletten aaben til Østrig og Wien.

Ved en Stikkerbegravelse i Aalborg fornylig blev der sunget følgende Vers
af Sailme Nr.635:
Jeg lægges i Jorden i hvide Lin
her hjælper ej Gave ej Herrebøn
Men du faar da din rette Løn
Dig skjuler ej Hule ej Taarn ej Mur,
Du arme, usselig’ Kreatur.

HIMMLER: Alt tyder paa, at der er Strid mellem Himmler og Goering om
“Tronfølgerskabet” i Tyskland. Denne udvider sig paa den Maade, at Stri
den for Øjeblikket drejer sig om, hvem der kan besætte Generalsposterne
for Luftvaabnet i selve Tyskland.

Der er ogsaa adskillige andre Ting i Salmens ti Vers, der passer glimren
de ved en Stikkerbegravelse.

Folketingsmand Robert Stærmose, der ankom til London omkring l.Nov., har
i BBCs danske Udsendelser holdt en Tale om Sønderjylland, hvori det bl.a.
hed:
De fleste er klar over, at den danske frisindede Politik overfor
det tyske Mindretal maa ændres, simpelthen fordi denne Politik har spil
let fallit. Trods al Imødekommenhed, ofte ud iver alle Grænser, trods al
Støtte paa lige Fod med andre danske Statsborgere, kulturelt til Skoler
ne og økonomisk til Erhvervene, da trods en saa meningsløs Indrømmelse
som den danske Stats Anerkendelse af det tyske Gymnasium i Aabenraa,.
hvorfra ca 200 Studenter har taget tysk Studentereksamen, der berettiger
til Optagelse paa danske Universiteter, saa har det tyske Mindretal al
ligevel før og efter Oppupationen vist en saadan Illoyalitet og krænket
dansk Statsborgerskab i en saadan Grad, at hele Mindretallets fremtidige
Stilling i Staten maa ændres efter Krigen.

Dagens Historie: Paa en Linje 10 kunde man forleden se Sporvejenes nye
Plakat, den med de to Engle, der sejler rundt paaen Sky, forsynet med en
aktuel Tilføjelse, saaledes at Teksten fik følgende Ordlyd:
l.Engel:
Og du ?
2.Engel
Jeg sprang af en Sporvogn i Fart. Og du ?
l.Engel
Jeg gik forbi Shellhuset.

-

—

-

—

—
—

Hitler skriver paa sine Memoirer i øjeblikket.
Naa.?
Og de skal hedde “Fra Malersvend til Cykletyv.”

SIERMELDING: (Tirsdag) Hilsen til Janus, Kis, Leonora, Pouline, Sigurd,
Violet, Yrsa, Portia, Mama, Jan, Irma, Kaj, Henry, Donald, Boris, Gen
darmen, Hamlet, Ejnar, Almar, Negeren, Alexis, Bageren, Joe, Portneren

At Illoyalitet og Forræderi mod den danske Stat maa straffes, i Sønder
jylland sbm overalt i Danmarks Rige er klart. Alle, der har tilsluttet
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sig tyske Formationer, Værnemagten, det tyske Politi, Vaaben SS, Orga—
nisation Todt eller som er blevet bevæbnet fra tysk Side f.Eks. Hjemme
værnet, eller som har arbejdet aktivt for at løsrive Territorium fra den
danske Stat under Parolen “heim ins Reich” maa have deres Sag til Behandung. De skyldige, der har aflagt Troskabsed til Adolf Hitler, maa for—
vises fra Danmark
og deres Ejendom maa konfiskeres til Fordel for
Staten. Hvis nogen synes, at dette er for haardt, vil jeg sige, at de Oplysninger, der efter Krigen vil fremkomme om disse skyldige Folks Virksomhed som 5.Kolonne i Danmark, er en skrap Kur mod al øllebrødsbarmhjertighed.
De Hjemmetyskere, der bliver tilbage, skal sikres nogle grundmenneskelige Rettigheder, nemlig Frihed for Livet i deres Hjem, Frihed
til at tage Standpunkter og Frihed til at opdrage Børnene i Hjemmene. Men
al dansk offentlig Støtte til tyske Privatskoler bør ophæves, det tyske
Gymnasium maa nedlægges, og Grundlovens Paragraf om Foreningsfrihed maa
virkelig i Fremtiden hævdes paa dansk og ikke saa meningsløst slattent
som hidtil. Foreninger med statsfjendtlige Formaal og illoyal Virksomhed
maa forbydes. Tysk økonomisk Gennemtrængning maa under skarpeste Kontrol
i Sønderjylland som i hele Landet, og Grundlovens Løfteparagraf om Ud—
lændinges Erhvervelse af dansk Ejendom maa nu endelig opfyldes.
-

-
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paa Christianshavn. Der blev foretaget en Del Anholdelser.
Ved godt 8.Tiden i Morges er en Mand ved Navn Svend Burmeister Rask blevet skudt paa Hvidovrevej, Han var død ved Ankomsten til Retsmedicinsk
Institut.

-

“World Cinema”, der spiller den danske Film “Otte Akkorder”, var i Gaar
Eftermiddags og i Aftes udsat for “Telefonbomber”.
En systematisk Un
dersøgelse af Gange og Kældre gav intet Resultat.
—

—

Gestapo foretog i Gaar Ransagning i en Ejendom paa Strandboulevarden.
Herunder anholdtes en Mand ved Navn Peter Madsen og noget senere en Dame,
der menes at hedde Ida, og som aabenbart kom for at besøge Lassen.
5 L U T

Iøvrigt udtaler Folketingsmand Stærose i et Ankomst-Interview offentlig
gjort i “Frie Danmark”s Nr. for 3.November under Omtalen af den illegale
Presse bl.a.:
Da man endnu følte det bedøvende Slag af Politiets Opløsning og Mas—
searrestetionerne, ventede man naturligvis, at der maatte blive en Pause
i en eller anden illegal Virksomhed. Men nej, INFORMATION, dette ubegri
beligt godt gennemførte daglige Stykke Pressebureauarbejde, sendte straks
sin daglige Bulletin ud, lige saa korrekt, lige saa omfattende som Dagen
før.
-

Til Fru Ellen Frisk, Rønne Alle, Dragør, er der i Efteraaret sendt et
Truselsbrev, hvori hun beskyldes for Forbindelse med Gestapo. Brevet er
underskrevet Hjemmefronten. Det skal i denne Anledning meddeles, at oven—
staaende Paastand er absolut usandfærdig, samt at Organisationen Hjemme
fronten paa intet Tidspunkt har udsendt suge Breve.
Fru Lydia Bjerreman, Nyhavnsgade 2 A, Horsens, har været beskyldt for
forskellige unationale Handlinger. Det skal i denne Anledning meddeles,
at der nationalt absolut intet er at bebrejde hende.
Sidste:
En kendt Mand paa Vejle-Egnen, Gaardejer Jens Madsen, Vium Krog, Arvad
gaard, blev i Aftes skudt ned og dræbt, da han kom cyklende gennem en
Plantage i Nærheden af sit Hjem. Han var blevet ramt lige i Hjertet. Der
foreligger intet om, hvem der har begaaet Mordet. Der er ikke Tale om Rø
veri. Den dræbte Gaardejer efterlader sig Hustru og 5 Børn.
Fra Kl.2O til omkring Midnat var der i Aftes livligt Skyderi rundt om i
Københavns Gader. Skyderiet staar i Forbindelse med Razziaer, Gestapo har
foretaget i Kvartererne omkring Istedgade, Godthaabsvej og Prinsessegade

16

17

Side 1. INFORMATION Nr.348.

30.Nov.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.313.

I disse Dage er blevet gennemført en fantastisk Bortførelsesaktion af
danske Patrioter, der midt om Eftermiddagen paa aaben Gade i København
opsnappede en tysk Militærbil med Kurerpost. Bilen var bevogtet af to Ty
skere og to Danskere. Den havde været inde paa Hærens Vaabenarsenal
der
for kort Tid siden var Skuepladsen for det omtalte dristige Vaabenrøveri
og den skulde derfra videre til endnu et Opsamlingssted for tysk Ku
rerpost, da den blev standset af revolverbevæbnede Mænd. De to Danskere
fik Ordre til at forsvinde omgaaende, medens Tyskerne blev kommanderet om
i Bagsædet. En af Revolvermændene tog derefter Plads paa Førersædet, me
dens en anden satte sog op ved Siden af ham og Afskar al Diskussion med
Tyskeren ved Hjælp af Maskinpistol. Derefter kørte Vognen videre, og si
den har baade den og Kurerposten og de to tyske Vagtmænd
formentlig den
højere Panckes bedre Folk
været sporløst forsvundet.
-

-

-

-

Meget karakteristisk har Tyskerne i Skanderborg beslaglagt Aandsvagean
stalten “Sølund” til Indkvartering af nogle særlige Troppekontingenter.
Hele Omraadet, der ligger inde i en Skov, er blevet meget stærkt beskyt
tet, og der er sat stort Vagtmandskab ind. Ingen uvedkommende maa nærme
sig Aandssvageanstalten, som udelukkende er forbeholdt Tyskerne. Der maa
imidlertid have været et Hul i Afspærringerne, for tidligt i Gaar Morges
rystedes Skanderborg af flere Eksplosioner. Det var Eksplosioner, der
fandt Sted paa Aandsvageanstaltens Omraade, og i hvert Fald blev Trans
formatorstationenødelagt. Ogsaa General von Hannekens Villa i Nærheden
af Anstalten skal væré delvis ødelagt. Sprængningen af Transformatorsta
tionen medførte en længere Standsning i Elektricitetstilførslerne til
Skanderborg By.
En tysk Jagerniaskine styrtede i Gaar ned paa Klintevej i Aalborg. Den bo
rede sig helt igennem Vejens Asfaltog forsvandt bogstavelig talt i et Hul
i Jorden.
Den tidligere Kompagnichef i den danske Hær, Kaptajn Sommer, er sikkert
stolt over, at den højere Pancke har sat heni i Spidsen for den Hær af
Bødler, der i øjeblikket terroriserer den danske Befolkning. I. hvert Fald
ser man hans Folk udfolde sig i fuld Blomst hvert øjeblik, sidst under
Aktionen mod Dansk Folkeforsikringsanstalts Ejendom i Puggaardagade. Føl
gende Optrin har hidtil været omtalt: Efter at man paa Ejendommens Loft,
i Porten og paa Gaden havde indfanget 6 Mænd, som man sigtede for atha
ve dorsøgt at bortføre det tidligere danske Politi Skrivemaskiner fra Mo
torkontoret, blev de 6 Mænd stillet op i Gaarden med Ansigtet mod Muren,
Hænderne foldet over Hovedet og Maskinpistoler i Ryggen. Derefter kom en
Sommermand tilstede. Han kommanderede den første til at vende sig om, og
efter de første Spørgsmaal slog han ham pludselig oven i Hovedet med en
Skruenøgle. Man den sank bevidstløs om paa Gaardens Asfalt. Derefter blev
den næste Fange kommanderet frem. Han nægtede ogsaa at svare, hvorefter
Sadisten gav ham et voldsomt Slag med Skruenøglen over Munden. Mandens
Tænder blev slaaet ind, og Blodet løb fra Læberne. Derefter kommanderede
Sommermanden Arrestanterne ud i Transportvognene. De blev simpelthen
smidt op i Bunden af de saakaldte Prærievogne, hvorefter en Bande Sommer
folk plantede deres sømbeslaaede Støvler paa dem. De tyske Politisoldater
saa ligegyldigt til.
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For ganske nylig blev der paa Hærens Vaabenarsenals Grund paa Amager Bou
levard indviet et nyt Marketenderi
eller rettere en Tilbygning til det
hidtidige Marketenderi
til højre for Porten. Denne Indvielse har givet
Anledning til forskellige uheldige Slutninger, derogsaa har fundet ud til
enkelte illegale Blade. Der er derfor Grund til at oplyse følgende: Klub
ben i Værksted “D”
udelukkende danske Arbejdere
havde inviteret Mar
ketenderiets Bestyrelse paa et Glas Vin ved Indvielsen, og samtidig hav
de man inviteret forskellige danske Værkstedsledere. Der blev ikke holdt
nogen Tale for et dansk-tysk Samarbejde, men der blev til Gengæld udbragt
et Leve for et frit Danmark, og Indvielsen formede sig udelukkende som et
internt dansk Anliggende. INF beder de Blade, som eventuelt har haft en
anden Fremstilling af Dagen, om at berigtige i Overensstemmelse med dis
se Oplysninger.
-

-

-

-

Gestapo har henvendt sig til Borgmester Stecher Christensen i Aarhus og
krævet Tegningerne over Gas- og Elektricitetsværksanlæg udleveret. Det
blev nægtet, og saa truede Gestapofolkene med, at lade Værkerne besætte
af tysk Militær, idet de hævdede, at de frygtede Strejke. Fra Borgmeste
rens Side blev det meddelt, at der ikke var ringeste Udsigt til Strejke.
Det kunde passende have været tilføjet, at denne Bedømmelse var betin
get af, at Schalburg og Sommerfolkene sammen med den højere Panckes Ban—
der fra Shellhuset ikke provokerede Strejke.
-

Sent Tirsdag Eftermiddag blev som nævnt en 38-aarig Kvinde i Valby Lang
gade ramt af et Pistolskud i Benene. Det var den 38-aarige Mary Paula
Regnersen, Valborg Alle 17. Hun kommer meget sammen med Folk fra Sommers
sorte Korps.
Den 35-aarige Købmand Flemming Franck, Randersvej 88 i
Aarhus, blev i Gaar beskudt af to Cyklister, da han kom kørende med et
Hestekøretøj udenfor sit Hjem. Han blev ramt af en halv Snes Projektiler,
men Saarene er tilsyneladende ikke livsfarlige. Motivet er ukendt.
-

Journalist Børge Kure, “Bornholms Social-Demokrat” blev i Gaar arreste
ret af Gestapo.
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I Følge en Meddelelse fra Haderslev i Forbindelse med Beslaglæggelse af
Skolerne til Bolig for 1500 tyske Arbejdere, oplyses det i Dag, at Ty
skerne selv regner med, at de har tabt Krigen til Jul. Tyskerne han nem
lig lovet Skolemyndighederne, at de umiddelbart efter Jul frit kan dispo
nere over de beslaglagte Bygninger. Da det er første Gang, en tysk Be—
slaglæggelse er blevet tidsbegrænset, maa man vel gaa ud fra, at den ty
ske Kommandant i Haderslev heller ikke tror, at Værnemagten kan holde
længere til det. Iøvrigt er det Meningen, at Haderslev skal befæstes i
alle Ender og Kanter. De 1500 Arbejdere skal udføre en Del Jordarbejder
til nye Befæstningsanlæg, og den Mulighed kan ikke udelukkes, at det er
herfra Himmler vil føre Partisankrig mod Tysklands Fjender i Syd, øst,
Vest og Nord.
En jysk Landmand har overfor INF oplyst, at efter hans Mening skyldes
Tilbageholdenheden ved Salget af Kartofler blandt andet, at der optræder
saa mange ukendte Kartoffelopkøbere. Adskillige Landmænd har erfaret, at
et Parti Kartofler, som de mente indgik i Byernes Forsyning, i Virkelig
heden var købt af Tyskerne gennem Bagmænd. Han udtalte ønske om, at Kar
toffelopkøbere udstyres med et Legitimationsbevis, saa sælgeren kan se,
hvorfra han kommer. Naturligvis kan der ogsaa, som Forholdene er, svind
les paa dette Omraade, men det giver fog altid et vist Holdepunkt. Ty
skerne er jo i øjeblikket ude efter at rage alting til sig.
Forslaget tager kun Sigte paa den Del af Kartoffelhandelen, som foregaar
uden om det overenskomstmæssige Salg. Vi har en Aftale med Værnemagten
om, at de skal have leveret et vist Kvantum Kartofler hver Maaned, men
denne Leverance foregaar gennem danske Firmaer til en i Forvejen fastsat
Pris.
Som allerede omtalt i Dagspressen er Assistent ved Det for. Dampskibssel—
skab, Sv.Aa.Rasch, Onsdag Morgen blevet myrdet udenfor sin Villa~ Hvid
ovrevej 100 B. Rasch, der var et meget fremtrædende Medlem af Københavns
Amts Skyttekorps, havde overalt det bedste Ord paa sig. Han var meget
stærkt nationalt interesseret, og der er ingen Tvivl om, at Mordet, der
blev begaaet af to civilklædte Mænd
Schalburgfolk eller Tyskere
er en
af den sidste Tids mange Hævnmord. Rasch’s unge Datter paa 20 Aar
Fami
liens eneste Barn
havde som altid fulgt Faderen ned paa Ga~fen, da hun
saa ham blive skudt ned af to Mænd.
-

Københavns Vagtværn greb i Gaar en Schalburgmand paa fersk Gerning som
Pul terkammertyv.

‘~

Gestapo foretog i Gaar en Række Arrestationer i Sønderborg. Blandt de an
holdte er Murer Peter Olsen, Slagteriarbejder Chr.Jensen, Banearbejderne
Barth, Sahl og Varming, Stationsarbejder Christensen og det tidligere By—
raadsmedlem Høj. Desuden eftersøgte man Portør P.Andersen. Da han ikke
blev fundet, henvendte Gestapo sig til Stationsforstanderen og gjorde ham
ansvarlig for eventuelle Sprængninger paa Baneterrænet. Man havde nemlig
hørt
paastod Gestapo
at alle Sporskifter og Krydsninger i Nattens Løb
skulde sprænges i Luften ved Portør Andersens Hjælp.
—

—

Frederiksbarg Vagtværn blev i Gaar alarmeret til Solbjergvej, en Mand der
hævdede, at nogle bevæbnede Mænd var ved at foretage et “hold op”. Da
Vagtværnet kom tilstede, viste det sig, at de formodede Røvere vartysk
Politi, der foretog en Razzia i et Garageanlæg.
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-

—

-

Damperen “Elie”, der var den sidste Damper, som Rederiet Dania, hvis kor
responderende Reder er Konsul Chr.Andresen, har Disposition over, er nu
forlist i tysk Farvand. Skibet var paa Rejse til Danzig, og er i Nærheden
af den tyske Kyst stødt paa en Mine. Der er ikke meget Haab om at bjærge
Damperen, men foreløbig vil der blive foretaget et Forsøg. Rederiets sto
re Motorskib “Bonita” sank for 4 Aar siden efter en Kollision ved Fal
sterbo, og “Elie” var det sidste Skib, som Rederiet havde Forbindelse
med. Alle de andre Skibe sejler udenfor Spærrezonen. Ingen Mennesker om
kom ved Forliset.
I Gaar Morges, da Borgmester Stecher Christensen, Aarhus, var kørt fra
sit Hjem, blev han og en Chauffør holdt op af 3 revolverbevæbnede Mænd,
der tvang dem til at udlevere Bilen.
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Kartoteket paa Viborg Amts Arbejdsanvisningskontor blev fjernet Natten
til i Gaar.
Paa Damperen “Lilleborg” i Nakskov Havn skete der som omtalt Mandag Af
ten en ejendommelig Sabotage. En Mand kom ombord og spurgte efter et Med
lem af Besætningen. Da Vagtmanden gik forud, smed Manden et Brandrør el
ler lignende ned i Lasten, der bestod af Sukker bestemt for Norge. En
stor Del af de 800 Tons Sukker blev ødelagt.
Efter Arrestationsbølgen i Haderslev lider Byen af en følelig Mangel paa
Læger. Overlæge Harry Hansen forsvandt for nogen Tid siden, Amtslæge Lau
ersen og Læge Møller er arresteret, medens Læge Ruhwald er forsvundet.
Mest Overraskelse har Arrestationen af Stationsleder Skourup hos Falck
vakt. Han har ført flere Ambulancer for tyske Myndigheder til Hamborg,
Wien, Kiel og andre tyske Byer for blandt andet at afhentet løsladte sy
ge Nordmænd.
Som omtalt i INF blev Gaardejer Jens Madsen Vium Krogh, Arvafgaard, en
kendt Mand i Brande Sogn, skudt Mandag Aften. Han var paavej hjem paa
Cykle fra et Møde sammen med Sognefoged Martin Sørensen. Det tyske Sik
kerhedspoliti har nedlagt Forbud mod, at Sagen omtales i Bladene. Ogsaa
Dødsannonce er blevet forbudt.
Rektor Dinesen, Statsskolen i Rønne, er flygtet til Sverige, efter at det
fra tysk Side var blevet gjort ham bekendt, at han vilde blive
holdt ansvarlig for de illegale Handlinger, statsskolens Elever
foretog sig. Ogsaa Politiassistent Johs,Hansen er kommet til Sverige.
Det ejendommelige Lysfænomen, der for nogle Uger siden blev observeret
fra Bornholm i Østersøen, har atter vist sig paa den sydlige Himmel. Det
ligner et lodret Lyn, der holder sig paa Himlen i Ca. 2t halvt Minut. Iøvrigt udbygges de militære tyske Anlæg paa Bornholm stærkt.
Ejermanden til en Colt 11.25 Model 1918, som i Slutningen af Oktober blev
givet tilen Gruppe tillige med en Mausel 7.65, vil meget gerne have Colt’
en tilbage, da det er hans personlige Ejendom, og han har købt Ammunition
for 150 Kr. til den. Vaabnet bedes tilbageleveret ad samme Vej, som det
er modtaget.
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i Løbet af denne Periode har haft en Overskudsleverance af Varer, Arbej
de og andre Værdier til Tyskland, og at Nationalbanken har overtaget det
te Beløb og udbetalt Pengene til danske Borgere, men selvfølgelig imod
Statsgaranti. Spørgsmaalet er da, om dette Tilgodehavende til sin Tid kan
indløses til Pan. Dette Spørgsmaal kan selvfølgelig først besvares, naar
Krigen er afsluttet, men allerede nu vil det dog være rigtigt, at man er
klar over, at den Situation kan indtræffe, at Beløbet ikke blive indløst
til Pan, eller med andre Ord, der bliver et større eller mindre Tab for
Nationalbanken, og dette Tab er Staten Garant for.”
Det ligger i Sagens Natur at i en Beretning af denne Karakter kan man
ikke for Tiden fremkomme med den nøjagtige Baggrund for Underskudet paa
Clearingkontoen paa de 2,5 Milliarder Kr., men som INF: fornylig har op
lyst, har de tre Fjerdedele af dette Beløb ikke noget som helst med Varebytte eller Clearingkonto at gøre, men skyldes bl.a. Kæmpeunderstøttel
ser til danske SS—Mænds Paarørende her i Landet, meget store Beløb til
det tyske Gesandtskab
150 Millioner Kroner
til dets forskellige Funk
tioner, bl.a. Opretholdelseri af de danske Nazisters Presse— og Propagan—
daapparat samt en Række andre mystiske Udbetalinger, som først kan blive
opklaret, naar Tyskerne er ude af Landet. Det skal blive interessant at
se, hvor meget Tyskernes organiserede Morderbander her i Landet har faa
et fra Clearingkontoen til Gennemførelse af deres store Bedrifter.
-

-

I “Politiken” til Morgen findes følgende pudsige Annonce: “Engelsk Under—
visningsbog trykt i Buenos Aires tabt paa Vejen fra Slagelsegade, Clas
sensgade, Sønderborggade, Kastelsvej, Bedes afleveret i den spanske Lega
tion mod Findeløn”.
Spanierne her i Landet har aabenbart Fornemmelsen
af, at nu haster det med at faa opfrisket deres Engelske.
-

Undersøgelsesudvalget udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til,at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendt: Legetøjsfabrikant
Niels Henning Emanuel Cortsen, Østbanegade 145. Forretnin H.~C.Ørstedsvej
56.
Fhv. Løjtnant i Marinen Karl Larsen, Indehaver af enPelsfarm i
Struer.
Chefen for Telefoncensuren Axel Carstens, Københa~in
Overkon
trollør Hagen Andersen, København.
Fru Retoft, København, Fru Staal,
København.
Hr.Glibstrup, Holte.
Hr.Gath, Kraks Vejviser, København.
Fru L.Christensen, Østerbrogade 134 3.tv.
Direktør Tage Schalburg
Holm, Østbanegade 25.
Filsagent Fru Carla Tvede, Kronprinsesegade 32
A.
Motorcyklereparatør Carl Reinhardt, Lyngbyvej 36.
Kørelærer Carlo
Nielsen, Dalgade 6, Vejle.
FruEllen Christensen, Bodilsgade 8.
Poli—
tifuldmægtig Jens Harpøth, Holstebro.
Grosserer Sofus Valdemar Hansen,
Medindehaver af Remington—Agenturet i Kbhn.
Handelsgartner Børge Han
sen, Nybrovej 461, Frederiksdal.
-

-

-

-

Specielt til 104: Besøget hos Dem 1/12 er aflyst.

-

-

-

I en Beretning, der er udsendt af De samvirkende danske Husmandsforenin
ger og De samvirkende danske Indkøbsforeninger for Aaret 1943-44, hedder
det i et Afsnit om Danmarks Eksport af Landbrugsvarer bl.a.:
“Som bekendt drives al Handel som direkte Varebytte, og man forsøger saa
vidt muligt af faa denne Byttehandel til at balancere. Mens den tilsig
tede Balance er opnaaet med de sekundære Markeder, har Forholdene med
ført, at Danmark i Samhandel med Tyskland har faaet et Tilgodehavende,
der ligger mellem 2 og 2.5 Milliarder Kroner. Det vil altsaa sige, at vor
Eksport fra 1940 til Dato for en væsentlig Part er drevet paaKredit, og
da der samtidig paa andet Omraade er oparbejdet et endnu større Tilgode
havende hos samme Land, har vi altsaa i Dag et Tilgodehavende paa alt i
alt mellem 5 og 6 Milliarder Kroner. Det vil i Praksis sige, at Danmark
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-

-

-

—

-

-

-

SÆRMELDING: (Onsdag) Hilsen til Halvor, Leo, Carol, Marianne, William,
Trygve, Prudence, Sigurd, Belinda, Keith (Kis), Boye, Jan, Cajus, Doris,
Reinhold, Poppy, Oliver, Roman, Ulrik, Rupert, Nina, David, Arnold, Her
mann, Merete, Wjlfred, Flora, Dorte, Rufus, Ferdinand, Simon, Odette,
Mini, Kathleen, Ejler og Mark.
~
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Nu da vi nærmer os Befrielsens og Opgørets Dag, har det sin store Interesse at se tilbage paa, hvad der for to-tre Aar siden blev sagt og skre
vet af dem, der vilde føre Danmark ind i Samarbejdet med Tyskland. Desvær
re kan man blandt disse Folk finde fremtrædende Personer fra det offent
lige Liv. Saaledes har f.Eks. Generaldirektør Knutzen, Tidligere Formand
for Dansk-tysk Forening, været meget virksom for at faa bragt et Samar
bejde i Stand. I Maj 1941 udgav han en Pjece “Tidens Spørgsmaal”, hvis
Indhold er typisk for disse Kollaborationisters Opfattelse
dengang:
‘. .Den
danske Befolknings Indstilling overfor det nye Tyskland trænger
til Oplysning og Ændring.. “hedder det et Sted i Pjecen.
“...Der er jo nemlig skabt overordentlig store Værdier i Tyskland. Næppe
nogensinde i Historien er der fremkaldt et saa hurtigt og gennemgribende
Omslag fra et Land i Forfald til et Land med gennemgribende Organisation
og Kraft...”
Om Udenrigspolitiken skriverhan:
“...Forskellen mellem Danmark paa den ene Side og Norge, Holland m.v. paa
den anden Side er ikke alene den, at vi blev fri for store Tab af Menne
skeliv og Værdier, fordi Regeringen gik ind paa de tyske Krav. Vi opnaa
ede nemlig tillige, at Retsgrundlaget mellem Tyskland og os ikke blev
Krigens Lov. Den norske eller hollandske Lovgivning, selve Grundloven,
kan af de tyske Statholdere ophæves med et Pennestrøg. Dette er ikke Til
fældet i Danmark. Der maa alt gaa gennem de danske Myndigheder.”
“...Et lille Land og altid økonomisk afhængigt af den store Verden. Jeg
behøver blot at minde om, at Englands Prispolitik i de senere og navnlig
de sidste Aar var godt paa Vej til at ødelægge den danske økonomi. At vi
skal dele Tysklands Skæbne, saalænge Krigen varer, er klart for enhver,
og jeg føler mig overbevist om, at ganske uanset, hvad der maatte blive
Afslutningen paa denne Krig, vil Danmark og den danske Befolkning frem
tidig faa Brug for et godt Forhold til og et snævert Samarbejde med vor
store Nabo mod Syd.
“. . .De
der ønsker Tyskland besejret, gjorde forresten vel i at tænke lidt
over, hvad et ødelagt og desorganiseret Tyskland vilde betyde for os, ja,
for hele Norden...”
Tager man i Betragtning, at Generaldirektøren stod overfor en ømfindtlig
offentlig Mening og derfor maatte udtrykke sig varsomt, aabner den sidste
Bemærkning ejendommelige Perspektiver. Særlig sammenholder man den føl
gende Udtalelse under Skildringen af en Foredragsrejse i Tyskland:
. .Derefter kommer den Orientering,
der kan finde Sted og har fundet
Sted i Samtaler, hvis Indhold naturligvis ikke kan refereres, men som
maaske er af en endnu større Betydning end de officielle Taler..
—

..“

Vi haaber, at den danske Offentlighed alligevel til sin Tid faar Kend
skab til saavel Indhold som Formaal med disse Samtaler og samtidig faar
en akceptabel Forklaring paa, hvad officielle danske Personligheder kan
have at gøre med en udpræget Naziinstitution som “Nordische Verbindungs
stelle”, der naturligvis følte sig noget beæret over ( og interesseret
i) den danske Generaldirektørs Besøg.
De elskværdige tyske Embedsmænd har sikkert smilet endnu mere elskværdigt
da de efter Knutzens Hjemkomst hørte om hans Indsats for Raceproblemet og
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Førerprincippet. Det første stilles lempeligt paa Linje med Raceproble
met i de de angelsaksiske Lande, og hvad det sidste angaar, faar vi en
elegant Sammenligning bl.a. med Knutzens egen Stilling indenfor de danske
Statsbaner. Anledningen til disse besynderlige Forklaringer var, at “...
jeg (Generaldirektøren) prøvede paa at vise dem(Tyskerne), at der paa de
tre Omraader, som er Hovedprincippet i deres Ideologi (Folkefællesskabet
er det tredie) var mindre forskelle, end man er vant til at faa det frem
stillet..
Det vildevære Synd at forbigaa, at Hr.Knutzen udtrykte sin Vilje til at
føre det nordiske Samarbejde videre til det tyske Folk, dog med det For
behold, at de to Folk ikke forsøgtes paastemplet samme ydre Udtryksfor
mer. Vi vil hertil føje, at var det lykkedes at udvikle dette kompromit
terende Samarbejde med Nazismen under Demokratiets ydre Udtryksformer,
havde Hr.Knutzen næppe kunnet rose sig af, at han fülgte, hvad han selv
til Slut foreskrev: “Vi skal overgive Landet til vore Efterkommere lige
saa dansk, som vi har modtaget det”.

VESTFRONTEN: De Allieredes store Overl’egenhed i baade Mandskab og Mate
riel tvinger Tyskerne tilbage i alle Afsnit af Vestfronten. Mod Nord gaar
det langsomt, i Aachenafsnittet er hver eneste Landsby omdannet til en
Fæstning, men en Del Landsbyer erindtaget i de sidste 24 Timer. Vanske
lighederne vil dog blive endnu større, idet Dæmningerne er sprængt ved
Roerfloden, der er steget over sine Bredder, og nu er i 1/2 km br. Et nyt
Gennembrud ved Geilenkirchen har drevet Tyskerne langt tilbage. I Saar er
Tilbagetoget betydeligt Hastigere. Hele Maginotlinjen er nu rendt over
Ende, og der er dannet en 40 km bred Front inde i selve Saar. I Alsace
fortsættes Bevægelsen mod Rhinen, men Tilbagetogskorridoren indsnævres
for Tyskerne for hver eneste Time. Der kæmpes haardt i Snestorm. Siden
denne Offensiv er der taget 46.000 tyske Fanger.
0STFRONTEN: Tyskerne har maattet rømme den vigtige By Fiinfkirchen, og
herved er Vejen til de ungarske Sletter blevet aabnet.
LUFTOFFENSIVEN: Det allierede Luftvaaben behersker nu hele Luftrumniet fra
Fronten helt ind til Hannover.

Sidste:
119 af de internerede i Frøslevlejren er i Gaar ført Syd paa. Navne paa
de bortførte er endnu ikke kendt.
Sysselleder i DNSAP paa Vestlolland, den 4O-aarige Overmontør Kaj Liljegren, Nakskov, blev i Aftes dræbt i Telefoncentralens Fyrrum af to Mænd
med Maskinpistoler. L. blev ramt af to Skud i Hovedet og et i Hjertet, og
var død paa Stedet. Telefondamerne og L.s Hustru hørte Skuddene, men turde ikke gaa ned i Fyrrummet, Da Vagtværnet ankom, var de to Patrioter der
foretog Henrettelsen, forsvundet. L. har tidligere været udsat for Revol
verattentater.
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Det tyske Politi er gaaet meget brutalt til Værks ved Sprængningen af
Villaen, Wamdrupvej 40. Gestapo ankom ved 9.Tiden, og Beboerne i de om
liggende Villaer fik knap 20 Min, til at bringe sig i Sikkerhed, til at
lukke Vinduer op o.s.v. Eksplosionen var meget kraftig, og 3-4 af de nær
liggende Villaer blev delvis ødelagt. Paa en af dem sprængtes Taget
paa
en anden revnede Murene. Dertil kom ødelæggelse af Indbo og Inventar og
Knusning af Ruder i vid Omkreds.
—

Arbejdsmand Rob.Andersen, Vesterbrogade, der den l7.Nov. blev saaret un
der Skydning i Dannebrogsgade, er nu død af sine Saar. Sommerfolkenes Re
pressalier i Anledning af, at to tyske Politifolk blev skudt paa Enghave—
vek, har saaledes ialt krævet 6 tilfældige danske Mænd Livet.
Gestapo har i Gaar i Esbjerg anholdt en Datter af Redaktør Carl Nielsen,
Esbjergbladet. Det er det femte Medlem af Carl Nielsen—Familien, der nu
er anholdt. Carl Nielsen selv, hans Hustru, Søn og Svigersøn er overført
til Kolding. Den nu anholdte Datter var Klinikdame hos Tandlæge Sloth i
Esbjerg.
Politigeneral Pancke meddeler i Dag i Morgenbladene, at Taxa-Røverne nu
er uskadeliggjort. Helt rigtigt er det tilsyneladende ikke. I Nat omkring
K1.l kom 5 revolverbevæbnede Mænd i en stjaalen Taxa K 1202 kørende til
Holdepladsen paa Hjørnet af Bernstorffsvej og Kildegaardsvej i Hellerup.
De stillede har Vognen fra sig og erobrede i Stedet Taxavogn K 1515, ef
ter at de havde stjaalet Chaufførens Frakke, Kasket og Penge. I Morges•
tidligt blev K 1515 fundet paa ørnevej ved Slangerupbanen.
Bokseren Hardy Boisen fra Esbjerg Atletklub er anholdt. En anden kendt
Idrætsmand fra Esbjerg, Poul Hansen fra Esbjerg forenede Boldklubber, der
blev anholdt for nogen Tid siden, er blevet overført til Frøslev.
Journalist ved ‘1Fædrelandet” Kjeld Helweg Larsen, der kom til Skade un
der Englændernes Luftangreb paa Gestapos Hovedkvarter i Aarhus, er nu o—
verført til sit Hjem i Ordrup. Han har brækket en Arm.
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Overmontør Liliegren, der er knyttet til Lolland-Falsters Telefonselskab,
blev som omtalt Torsdag dræbt i Kælderen til Telefonselskabets Hus i Nak
skov. Liliegren var gaaet derned for at udføre nogle Ledningsarbejder, da
han pludselig stod overfor to Mænd, der var bevæbnet med Maskinpistoler.
De affyrede en Række Skud mod ham, og han styrtede død om. Liliegren var
fremtrædende Nazist, og han er mange Gange blevet sat i Forbindelse med
tyske Razziaer og Anholdelser paa Lolland-Flaster. Hans Kone er tysk Lyt
ter paa Telefoncentralen i Nakskov.
En halv Snes Mænd, der var bevæbnet med Maskinpistoler, trængte sent
Tirsdag Aften ind paa Dyrup & Co.s Lakfarvefabrik paa Gladsakxevej 300.
De gik straks hen til en Garage, hvor der stod en opklodset Personbil,
og efter at de havde faaet den startet, læssede de efterhaanden hele Fa
brikkens Luftværnsudstyr op i den. Det drejede sig bl.a. om 12 Staalhjel
me, 12 Gasmasker, en halv Snes Overalls, 10 økser og en Del Tæpper. Ak
tionen stod paa i flere Timer, hvorefter de forsvandt baade med Bil og
Udstyr.
Som bekendt er Blegdamsvejen blevet afspærret paa en lang Strækning til
begge Sider af “Schalburglogen”. Det er gjort til Ære for Landsforræder
korpset, og to overskaarne K~per, der fuldkommen drukner i de stjaalne
Garderkapper, er sat paa Vagt udenfor Portalen, hvor de forsøger at se
saa frygtindgydende ud, som de er i Stand til. Trods hele dette Apparat,
spadserede danske Patrioter i Gaar Eftermiddags ganske roligt ind paa Om
raadet, satte sig op i tre Biler, som holdt lige ved “Logen”, og som iøvrigt har været flittigt anvendt ved de forskellige Røvertogter, som
Korpsets Medlemmer deltager i. Patrioterne startede Bilen og kørte bort.
De to Vagter anede intet, før det var for sent.
Efter det dristige Vaabenkup paa Hærens Geværfabrik paa Amager Boulevard
nedsatte Tyskerne en særlig Kommission, der skulde undersøge Forholdene.
Denne Kommission har nu afsluttet sit Arbejde, og Resultatet er blevet,
at to østrigske Soldater, der havde Vagt den paagældende Dag paa et sær
ligt betydningsfuldt Sted
nemlig udenfor Pakhuset, hvor Vaabnene blev
taget
er blevet udset som Syndebukke. Dommen blev straks afsagt. ø
strigerne blev dømt til Deportation
til Vestfronten. De havde imidler
tid ikke mindste Lyst til at hjælpe Tyskerne med at tabe K~igen og gjorde
sig omgaaende usynlige. De eftersøgesnu Landet over af Gestapo.
-

-

Natten til Onsdag morede en Del Medlemmer af Sommers Krops, der er indkvarteret paa Flyvepladsen paa Kløvermarksvej, sig med at skyde Glaskup
lerne paa Lygtepælene i Stykker.
Onsdag Morgen visiterede Tyskerne mel
lem Kl.8 og 9 alle, der passerede Knippelsbro.
SLUT
-

-

En af de Saarede fra Sommerfolkenes og de tyske Politisoldaters Gadeter
ror i Kvarteret omkring Enghaveplads, Enghavevej, Istedgade og Vester
brogade er nu død. Det er Arbejdsmand Poul Andreassen, Absalonsgade 38 A.
Gestapo trænte forleden ind i en Lejlighed paa Hollændervej, der indtil
den 25.August var beboet af en Reservepolitibetjent, der ved Tyskernes
Overfald paa det danske Politi gjorde Tjeneste ved Kystpolitiet i Taar—
bæk. Reservepolitibetjenten, der hed Munk, rejste imidlertid sidst i Au
gust til Sverige, og Lejligheden var nu udlejet til en Tjener, der ikke
havde Anelse om Munks Eksistens. Imidlertid vilde Gestapofolkene ikke
gaa forgæves. Tjeneren blev anholdt og slæbt ned paa Shellhuset, hvor han
sad i to Døgn
til Skræk og Advarsel.
-
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Tyske Politisoldater foretog forleden en Razzia i B.T.-Centralen.. To un
ge mennesker, der telefonerede fra et Par af Boksene, blev sat under An
holdelse. Lidt senere fik de dog Lov til at gaa igen. Desuden foretog man
Afspærring af Kvarteret og visiterede Folk indenfor Afspærringen. Der
blev ikke foretaget yderligere Anholdelser.
I Onsdags trængte pistolbevæbnede Mænd ind i Varedirektoratet i Vognma
gergade, hvor de holdt Personalet op og fjernede Arbejdskortkartotekerne.
Hvad Baggrunden til denne Aktion er, vides ikke.
Onsdag Middag kom Ca. 120 danske Politibetjente tilbage til Danmark fra
Koncentrationslejre i Tyskland. Ved denne Lejlighed blev den danske Un
dersøgelsesstation i Padborg taget i Brug for første Gang. 6-7 Læger og
nogle Sygeplejersker samt en halv Snes Samaritter fra Padborg-Kolonnen
var til Raadighed. Flere af de danske Politibetjente, der vender hjem er
syge. Efter Undersøgelsen paa Stationen i Padborg, bliver Politimændene
foreløbig anbragt i Frøslevlejren og derefter skal de enkeltes Sager gen—
nemgaas, og de man ikke har noget Anklagestof imod, vil derefter blive
frigivet. Det vil sandsynligvis hovedsagelig komme til at dreje sig om
Politimænd, hvis Helbred ikke er godt, og Medlemmer af det danske Civilpoliti.
Arbejderbevægelsens Højskole i Roskilde har Tyskerne ved flere Ljelighe
der været ude efter, og som meddelt forleden Dag ønskede Tyskerne endnu
engang at forhandle om Overgagelse af Skolen. I Lørdags var Højskolefor
stander Hjalmar Gamnielgaard kaldt til København, hvor Tyskerne fremsatte
deres Ønsker
det er jo den Maade, de forhandler paa. Det er den tyske
Marinekommandantur, der for Tiden ligger i Aarhus, som ønsker at besætte
Skolen. Forstander Gammelgaard fik Besked om, at Sagen vilde blive af
gjort i Løbet af nogle faa Dage. Overtager Tyskerne Skolen, vil Lejrene
faa 8 Dage til Flytningen.
—

I Toftlund Skole har der hidtil været indkvarteret københavnske Arbejde
re, som var Tyskerne behjælpelige med at opføre “den tyske Vold”. Under
visningen paa Skolen har lidt ikke saa lidt under disse Forhold, men nu
standser den helt, idet der skal indkvarteres bomberamte Tyskere paa Sko
1 en.
I Haderslev har Undervisningen ogsaa været udsat for en Del Afbræk paa
Grund af tyske Indkvarteringer, men her regner man dog med at kunne gen
optage Undervisningen efter Nytaar. Blot man ikke forregner sig. Det er
jo sket nogle Gange før, at Kommunen har draget et Lettelsens Suk, naar
Tyskerne sagde, at de skulde flytte
og saa blev de alligevel.
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En tysk Statsborger, Skibsbygger V.Schneider, Ahornsgade 14 i Nakskov,
blev Torsdag Formiddag Kl.ca. 10.45, da han kom gaaende paa Byens Hoved
gade, Søndergade, beskudt af en forbikørende Cyklist. Schneider blev ramt
i Munden. Hans Tilstand menes dog ikke at være alvorlig.
Overgendarm Christensen fra Snogebæk er død i tysk Koncentrationslejr 47
Aar gammel.
Under en Razzia, som Gestapo foretog i Helsinge Natten mellem den 28. og
29. Nov., blev følgende Personer anholdt. Malermester Holger Henriksen,
Vognmand Laur.Olsen, Zoneredningskorpset, Blikkenslagermester Mortensen,
Malermester Kamp Larsen, Postbud Rasmussen, Kontorassistent Nielsen, Kom
munekontoret, Chauffør Jens Jørgensen, Elektriker Svend Aage Nielsen og
hans Border Tømrer Villy Nielsen
alle fra Helsinge.
-

Geels Kro-Affæren , hvor en Gruppe unge Frihedskænipere, der havde været
ude paa Skydeøvelse, kom galt afsted har faaet et alvorligt Efterspil.
For nogen Tid siden anholdtes en ung Mand ved Navn “Nolle” i Nærheden af
Kolding, og Fredag og Lørdag sidste Uge blev den 22-aarige Hugo Hansen
fra Odense anholdt paa Lyø, medens den~l8-aarige Mogens Madsen, Østerga
de 18, Odense og Oversergent Gaston Jørgensen, Henriettevej i Odense,
blev taget paa deres Bopæl. Mogens Madsen blev anholdt sammen med sine
Brødre, der dog senere blev løsladt. Hos Gaston Jørgensen skal der være
fundet Vaaben. Endelig eftersøgte Tyskerne en ung Mand paa Store Glasvej
og tog, da han ikke var hjemme, hans Fader med. Faderen blev løsladt to
Dage efter. Gaston Jørgensens Hustru blev ogsaa anjoldt men er senere
blevet løsladt.
Den tidligere Marineflyver Niels Buchwald er faldet som Flyver i Royal
Air Force. Han har gjort Afrikafelttoget med som Flyver og satte altsaa
paa Vestfronten Livet til for Danmark.
Specielt til 635: De kan ikke skrive Adresserne i København længere, men
De faar Besøg om kort Tid.
“Finanstidende” har i den senere Tid gjort sig uheldigt bemærket gennem
forskellige Bemærkninger i Tilknytning til de aktuelle Beg~venheder. Bl.
a. omtaltesfornylig de danske Patrioters Jernbanesabotage ~ Flæng med
Schalburgtage og Øjeblikkets gemene Forbrydelser. I det sidste Nummer af
Bladet finder Redaktionen Anledning til at beklage, at Fjernelsen af de
mange Folkeregister-Kartoteker har paaført de kommunale Myndigheder me
gen Ulejlighed.

-

Onsdag Formiddag den 28.November gjorde det civile tyske Politi under en
Razzia et Vaabenfund i et Garageanlæg paa Solbjergvej i København. Gaden
blev afspærret, men der blev ikke foretaget Arrestationer.
I et Cirkulære er det meddelt Boghendlerne, at Bøger, der indføres fra
Sverige, ikke maa være indpakket i Aviser eller gamle Tryksager. hvis det
sker, bliver Bøgerne beslaglagt.

28

Gestapo har Onsdag Morgen foretaget en ret omfattende Razzia i Randers.
De eftersøgte undslap dog flere Steder, men en Del blev anholdt. Blandt
de anholdte er Landsretssagfører Holger Andersen, Fotohandler Hougaard
Enevoldsen, Barbermester Bach, Snedker Emanuel Larsen og Hustru, Student
Poul Bertelsen, Kontorist H.Dyrby Rasmussen, Maskinarbejder Arne Jensen,
Allegaard, Konstruktør Børge Jensen, Gartner Kvist og Hustru, Vesterga
de 19. Der menes at være anholdt ca. 30 Mennesker, hvoraf Hovedparten er
blevet ført til Aarhus. Det er ikke let at finde nogen Linje i Anholdel
serne.
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Der er i Gaar og i Forgaars kommet en hel Del tysk Politi til Randers.
En Afdeling af Gestapo har slaaet sig ned i Politigaarden, som nu er
fuldt optaget og bruges til Afhøring af Anholdte. En stor Afdeling Or
denspoliti har beslaglagt den store Frimurerloge i Søren Møllersgade,
hvor KFUM har til Huse. Der tales om, at der skal indkvarteres 600 Mand
i den store Bygning, men saa mange kan der dog næppe være.
De Mænd, der bortførte Folkeregistret i Randers, har været ualmindelig
godt inde i Sagen. De arbejdede meget hurtigt og dygtigt, saa hele Aktio
nen kunde gennemføres paa ca 20 Min. Der laa i Staalboksene desuden en
Del Rationeringskort og andre Papirer, men disse Ting er ikke blevet
rørt.
Tyske Soldater opkøber for Tiden i stor Stil Smørmærker paa “Den sorte
Børs” i Randers. Prisen er steget til 15 Kr. pr.kg. for Mærkerne, og der
synes ikke at være Mangel paa dem.
Forsikringsselskaberne har efter en Undersøgelse opgjort Skaderne efter
Schalburgtagen i Vejle fornylig til meget nær 3 Mill. Kr. Mindst 200 Hu
se er mere eller mindre beskadigede paa Hovedgaderne og i Kvartererne
deromkring. Det menes, at Skaderne i Odense, Svendborg, Esbjerg, Aarhus
og Aalborg vil komme op paa omtrent samme Beløb. Det vil altsaa sige, at
den højere Panckes Terror paa Lyntourné gennem Landet har betydet ødelæg
gelser for op mod en Snes Millioner Kroner. Sagesløse Mennesker blandt
den danske Civilbefoikning er blevet lemlæstet og dræbt. Dette sidste vil
veje tungt i Vægtskaalen, naar Anklagen for Krigsforbrydelser skal formu
leres imod Politigeneral Pancke umiddelbart efter at Tyskland har tabt
Krigen.
ArkitektStemann, der var Forstander for Aalborg tekniske Skole, blev i
Aftes lidt før Kl. 19 fundet dræbt paa Fortovet ud for sit Hjem paa Enig—
hedslund. Der synes ikke at være Vidner til Drabet, men flere Mennesker
havde hørt to Revolverskud og umiddelbart efter blev Arkitekten fundet.
Han var ramt af to Kugler, og Døden var indtraadt øjeblikkeligt. Som For
stander for Aalborg tekniske Skole havde Stemann vundet sig et betydeligt
Navn baade som Pædagog og som Organisator. Han var overmaade vellidt, og
man er ikke i Tvivl om, at der foreligger et tysk Terrormord. Ved Medde
lelsen om Mandens Død fik Fru Stemann et Nerveçhok og maatte indlægges
paa Hospitalet.
Paa Fredericia Bànegaardsterræn har der flere Gange de sidste Aftener væ
ret forøvet Sabotage paa Sporanlæggene. Skaderne var dog ret begrænsede
og forvoldte ikke større Afbræk i Trafikken. I et enkelt Tilfælde blev
Sabotøren beskudt af de tyske Vagtposter, men ingen blev ramt. I et andet
Tilfælde blev en Sabotør paa selve Banegaarden overrumplet af det tyske
Politi, som havde holdt de rejsende op og foretaget en Visitation. Sabo
tøren lod sin Pistol glide gennem et Hul i Bukselommen og videre ned gen
nem Buksebenet, hvorefter det lykkedes ham at faa den sparket til Side.
Sammen med de øvrige rejsende fik han kort efter Lov til at gaa.
D~r var i Aftes Alarmtilstand to Gange i Storkøbenhavns Luftværnsomraa
de og i store Dele af Danmark. Der meldtes om Indflyvning af enkelte Ma
skiner fra Vest mod øst. Ingen af Maskinerne var over selve København,
men der blev observeret et Par af dem lige Syd for Byen. Ogsaa Tirsdag
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Aften var der Alarmtilstand i Storkøbenhavn, da et Par Maskiner gik ind
over Amager. Der blev ikke meldt om Skader af nogen Art.
Tysk Politi og Sommerfolk foretog i Aftes ved 19.30 Tiden en omfattende
Razzia paa Hovedbanegaarden. En Del Rejsende, der skulde have været med
Toget, maatte vente i længere Tid, før de blev sluppet løs efter Undersø
gelse af Bagagen. De naaede derfor ikke afsted. Der blev foretaget enkel
te Anholdelser.
Gestapo foretog i Gaar Eftermiddags en Razzia i Overformynderiet. Før
Razziaen var hele Bygningen blevet omringet af Politisoldater og Sommerog Schalburgfolk. Navnlig de sidste Kategorier demonstrerede livligt de
res Maskinpistoler, idet de med Mellemrum uden nogen Anledning fyrede op
i Luften. Der blev foretaget nogle Anholdelser, men Anledningen til dem
eller Formaalet med dem er foreløbig ukendt.
“Social Arbejderoplysning”, en nazistisk Bevægelse, havde til i Aftes ud
sendt en Række Indbydelser til Medlemmer og Ikke-Medlemmer til en Aften
med kunstnerisk Underholdning i Odd Fellowpalæet. Der var imidlertid ud
delt fbr mange Biletter, og det gav An}edning til Slagsmaal om Pladserne.
Saa maatte Vagtværnet tilkaldes for at bringe Ro i Lejren.
Bjelke L.Rasniussens Konfektionsfabrik i Classensgade 51, der udelukkende
syer Uniformer til Tyskerne, fik i Gaar Eftermiddags Besøg af 12 Sabotø
rer med Maskinpistoler. Det kom til Skudveksling mellem Sabotørerne og
Vagterne, men Vagterne blev hurtigt drevet ind i en Krog, og sammen med
Fabrikkens øvrige Personale maatte de se paa, at Sabotørerne hældte Stof
fer og hel og halvfærdige Uniformer over med Petroleum, hvorefter der
blev sat Ild paa det hele. Yderligere blev der kastet en Haandgranat ind
i~et af Lokalerne. Imidlertid havde Ejeren af Fabrikken haft Lejlighed
til at alarmere Tyskerne, som naaede frem, netop da Sabotørerne var ved
at forlade Fabrikken. Det kom til Skudveksling, men samtlige Sabotører
slap bort.
Mandag Eftermiddag lidt før Kl.l7 foretog Gestapo en Razzia i Studenter
foreningen “Hejmdal”, Vester Boulevard 4. De undersøgte Ark4vet og an
holdt Kontorvagten, Poul Vagn Jensen sammen med et Medlem ~f Foreningen,
der tilfældigvis var tilstede. Om Natten eftersøgte Gestapo Formanden,
Sekretær J.Kiesbye Møller først paahans egen og derefter paa hans Foræld
res Bopæl, men han blev ikke fundet.
I Esbjerg—Bladene har de tyske Myndigheder udsendt Meddelelse om, at Ind
byggerne Onsdag Aften fra Kl.22 til K1.5 maatte holde sig inde, fordi der
vilde blive afholdt øvelser med Skarpskydning i Gaderne. Det er første
Gang Tyskerne bruger en dansk By som øvelsesplads for
rillakrig.
Fru Brandenburg Jensen, tidligere ansat paa Politikontoret i Esbjerg er
blevet anholdt. En Datter af den forleden arresterede Redaktør Carl Niel
sen er ogsaablevet arresteret. Hermed er hele hans Familie Fanger hos Ty
skerne. Fra tysk Side hævdes der, at Skriftprøver fra Nielsens Skrivema
skinerhar vist, at illegale Blade er blevet fabrikeret paa dem, Nielsen
skal ogsaa have tilstaaet at have deltaget i illegalt Arbejde.
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Onsdag Morgen K1.6 kørte et meget langt Lazarettog med 2 Lokomotiver ind
paa Københavns Hovedbanegaard. Det medbragte haardt saarede fra Fronten i
Nordnorge, oq Toget var blevet ført ned gennem Sverige. Det skulde videre
til Gedser og Tyskland.
De tyske Tropper, der har været stationeret i Hadsund og Omegn i Østjyl
land føres i disse Dage sydpaa med hele deres Udrustning. Efter Forlyden
de kommer der nye Tropper inden længe.
Der er ankommet 60-70 Mand tyske Soldater til Ordrup Næs, hvor Spidsen
af Næsset befæstes. Der er ankommet en Del Ammunition og tre mindre Kano
ner. Der bygges desuden en fast Vej fra Ordrup Nord om “Næsgaarden”.
Stikkeren, fhv. stud.jur. Børge Jensen, der var indlangt til Afvænning
paa Oringe Sindssygehospital, er stukket af derfra og opholder sig nu
formentlig i Aarhus.
Man kan næsten sige, at. det er en naturlig Ting, at Tyskerne heller ikke
overholder Færdseisreglerne
det vilde jo være en latterlig Ting, naar
man tog deres Terror og Mord i Betragtning. Tirsdag Aften blev den 55aarige Smddemester Chr.M.Nielsen, Myhresvej 5 I Aalborg, dræbt ved en
Færdelsesulykke. Han var paavej ud ad Hobrovejen til sit Hjem og skulde
passere Sidegaden Vestre Alle. Hobrovej er en Hovedvej, og Nielsen reg-.
nede derfor med, at en tysk Bil, der kom ad Vestre Alle, skulde holde
tilbage. Vognen kørte imidlertid frem og paakørte Nielsen, som senere af—
gik ved Døden. Han efterlader Hustru og tre Børn.
—

Efter et Par Dages Stilhed “kbaldede” det igen i Gaar livligt i Aarhus.
Kl.17.3Q eksploderede tre Bomber under tyske Biler paa Aarhus Godsbane—
gaard. Kl.18.3O hørtes en hel Serie Eksplosioner i den~ sydlige Bydel. Det
viste sig at være en Hund, der forlystede sig med at spurte gennem de ty
ske Minespærringer omkring Bunkeren i Marselisborg Skov. Hunden slap fra
det uden at tage Skade, men hvis det lykkes Tyskerne at finde dens Ejer,
kan han sikkert vente at blive stillet overfor Kravet om, at Hunden skal
aflives. Det er i alt Fald noget, som adskillige Hundeejere i Marselis—
borg Kvarteret ha været ude for. Endelig eksploderede Kl.22.3O en Række
Bomber i nogle elektriske Anlæg paa Galgebakken. De tyske Vagtposter skød
efter de Sabotører, der havde anbragt dem, men ramte ikke.
Al dansk Vagttjeneste om Natten paa Aarhus Havn er nu blevet indstillet.
De tyske Vagtposter var efterhaanden saa opskræmte og nervøse, at det
var forbundet med Livsfare for det danske Vagtkorps at passe Arbejdet.
Der er Tegn til, at Marselisborg Studentergaard i Aarhus, som Tyskerne
fornylig beslaglagde, skal anvendes af Gestapo. Der foretages nemlig i
disse Dage store Afspærringermed Pigtraad omkring hele Bygnungen.
Den 23.November mellem K1.22 og 23 blev den 67-aarige Dr.Rasch, Strande
pr. Lemvig, dræbt af tyske Vagtposter. Han er i det taagede Vejr sikkert
kørt imod en Spærrebom, som findes ved Indkørslen til Thyborøn By. Ty
skernes Skud har ramt ham i Hjerteregionen, og han er blevet dræbt øje
blikkelig. Liget blev Natten over anbragt ved Vejkanten, dækket af en
Pressenning.
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SIERMELDING: (Torsdag) Hilsen til Hugo, Bruno, Oda, Caroline, Stefan,
Edmund, Eli, Abel, Gudrun, MImi, Helmut, Carla, Jenny, Asta, Børge,
Frithjof, Brenda?, Ditlev, Nielsine, Bertel, David og Borghild. Husjom
fruen har Klumpfod, Kapellanen keder sig.
VESTFRONTEN: Tyskerne er nu ved at trække sig over paa den østlige Bred
af Floden Roer i Aachen-Afsnittet. Kampene er yderst haarde. I Saar-Af
snittet har Tyskerne forsøgt ti Modangreb paa eet Døgn mod de allierede
Stillinger paa nogle Højdedrag, der behersker Saarlautern, ogsaa ved Mer
zig er Højdedrag naaet, hvorfra man behersker Byen. Luftangrebet mod
Neunkirchen og Homburg mentes at ville faa katastrofale Virkninger for
Tilførslerne til denne Del af Fronten. De Allierede fortsætter mod Nord
fra Strassbourg og har omgaaet Hagenau. Det meddeles nu, at Saarunion er
blevet indtaget af Amerikanerne i Nat.
ØSTFRONTEN: Der sendes nu Folkestorm fra Wien og hele Østrig til den
sydlige Front i et Haab paa at kunne standse den russiske Fremmarch mod
Wien. Russerne fortsætter navnlig mod Nord efter Gennembrudet ved FUnf
kirchen. I Østrig er næsten al Trafik med Jernbanerne blevet standset,
da man skal bruge Materiellet for at faa Mandskab til Fronten. I Nordun
garn er Situationen meget kritisk for Tyskerne, idet alle tyske Styrker
i Øst—Slovakiet er ved at blive afskaaret af en nordgaaende Kile op mod
Slovakiet.
JULERATIONERNE: Tyskerne skulde denne Jul have mindre Rationer, end de
plejer ved Højtiderne, men det viser sig nu, at det kun er en Del af dem,
der bliver snydt. Der er de samme Rationer til Raadighed som sædvanlig,
men en Del af disse Ekstrarationer er blevet afleveret til S.A. og S.S.,
som skal staa for Uddeoingen af Ekstrarationer til de “rigtige Personer”,
saaman maa se at faa Partibogen i Orden og være gode Børn op mod Jul.
LUFTANGREB: De allierede Luftangreb mod Tyskland udførtes i Gaar Efter
middags af 2.000 Bombemaskiner med Eskorte af 1000 Jagere. Tyskerne kunde
kun sende knap 100 Jagere op mod dem. Det var atter Fabrikkerne til Frem
stilling af syntetisk Benzin, Angrebet gjaldt, og nye Ødelæggelser anret—
tedes. Produktionen af Benzin bliver nu kun 350.000 Tons om~Maaneden, Hæ
ren bruger alene i Vest 450.000 Tons om Maaneden, og det er~saa længe den
nuværende Stillingskrig varer.
MOSQUITO REKORD: En Mosquito har tilbagelagt Strækningen fra Canada til
England paa 6 Timer og 8 Minutter. Det er ny absolut Rekord for Turen 0ver Dammen.
RØMNINGEN AF NORGE: Englænderne holder meget stærk Vagt i de nroske Far
vande. Ved Luftangreb er flere Konvojer blevet ødelagt de sidste Dage.
Med en Troppetransportbaad, der var paa Vej mod Danmark, blev sænket pver
1000 Mand.
BØRNETESTAMENTER: Børn paa 16 Aar af begge Køn kan nu i Følge tysk Lov
oprette eget Testamente uden Indblanding fra deres Forældre. Betingelsen
er, at de er ansat i Hæren eller Folkestormen.
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En af Tysklands store Industrin~nd, den 45-aarige Dr.Albert Will i Ham
borg, hvis Navn ogsaa er kendt i danske Industrikredse, er blevet henret
tet som 1lFolkeforræderu. Det oplyses i tyske Blade, at han paa et Besty
relsesmøde i den Industrikoncern, han ledede, havde udtalt sig yderst de
faitistisk om de tyske Krigsudsigter, om det tyske Møntvæsens Stabilitet
og om den tyske Arbejdskraft. Dr.Will erklærede tillige, at han regnede
med en snarlig engelsk-amerikans Besættelse af Landet. Disse Udtalelser,
der var et Udtryk for Industrilederens “Holdningsløshed og jammerlige
Sindelag”, førte til Arrestation og Domsfældelse. Dr.Will dømtes til Dø
den,: og Dommen er fuldbyrdet.
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De tyske Krigsforbrydere i Danmark har faaet et nyt Navn at staa til
Regnskab for. Onsdag Formiddag dræbtes i Shelihuset Redaktør, cand, theol
Peter de Hemmer Gudme. Under en Transport til et Forhør styrtedes han ud
over Gelænderet paa Shellhusets Hovedtrappe og er i Gaar opgivet som død
til Dansk Røde Kors.
Peter de Hemmer Gudme blev arresteret Tirsdag Morgen af det tyske Poli
ti i en Lejlighed paa Østerbro. Meddelelsen om Peter Gudmes Død vil dække
Sorg i vide Kredse. Han havde Venner blandt et Utal af danske Videnskabs
mænd, Journalister og Skribenter. Han blev beundret langt ud over sin næ
re Vennekreds som et 100 Procents Mandfolk kolbiodig i alle farlige Si
tuationer, opmuntrende, naar alt syntes mest katastrofal. Idealisme og;
Loyalitet var de to Egenskaber, der kendetegnede ham. I sin Ungdom kæmpe
de han i Finland og Estland for de smaa Nationers Eksistens. I de senere
Aar fortsatte han herhjemme sin Kamp som Skribent og Taler, hvilket send
te ham nogle Maaneder i dansk Fængsel efter tysk Dom. Norden og Nationa
litetsfølelse var for han haandgribeliqe Realiteter

-

den aktive Indsats

og den modige Handling deres naturlige Konsekvens. Gudme vil blive mindet
i dansk Presse som en kyndig, udenrigspolitisk Journalist, i dansk Viden
skab som en indsigtsfuld Orientalist, i dansk Litteratur sonf en fin Skri
bent og fortrinlig Oversætter. Først og sidst vil han blive mindet som en
Mand, der havde sine Meningers Mod. I sin Ungdom kæmpede Gudme i Finland
og Balticum for Frihed og Ret. I Forgaars døde han i Shellhuset for de
samme Kampmaal.
Ved en dansk Inspektion i Frøslevlejren har det vist sig, at der ved Op
førelsen af Barakkerne, som Værnemagerfirmaet Nicolaysen og Nielsen i
Sydhavnen har Ansvaret for, er anvendt meget daarligt Materiale. Specielt
til dette Formaal har Firmaet faaet stillet særligt Tømmer til Raadighed,
men det er bare ikke blevet anvendt her. Følgen er blevet, at Barakkerne
er utætte. Det baade blæser og regner ind.
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Fra tysk Side har man i den senere Tid med stor Interesse overvaaget, at
de danske Vagtværn ikke overskred Grænsen for de Opgaver, der var paalagt
Værnet. Tyskerne har blandt andet haft posteret Kontrollører udenfor
Vagtværnets Hovedkontor i Ny Vartov. Justitsministeriet har nu udarbej
det en ny Instruks for Værnet, som indskærper, at det kun skal beskæfti
ge sig med Voidsforbrydelse og modtage Anmeldelser.
Entreprenør Johs Laur.Max Christensen, Hulvej 27, Horsens, arbejder me
get intensivt paa at bringe Uderskudet paa Clearingkontoen i Vejret. Han
har søgt om Tilladelse til at eksportere 52.000 Tons Myremalm til Tysk
land til en Pris af 10 Mark pr.Ton, altsaa for 10 Mill.Kr. Foreløbig har
han dog kun faaet Lov til at sende 2000 Tons. Myremalmen skal graves op
i Brunkulsdistrikterne ved Ikast, Hammerum, Thorup, Ilskov og Nr.Kollund.
Projektet kaster iøvrigt et interessant Lys over Tysklands Forsyningsvan
skeligheder, idet Myremalm kun har et ringe Malmindhold
25-30 pCt. mod
det svenske Malms 70-80 pCt. Den Malm, der normalt anvendes i Tyskland
fra egne Brud, har et Indhold paa 60—65-pCt Jern, og de lavprocentlige
Malme, der anvendes i Hermann Gøring—Værkerne, har omkring 50 pCt.
-

I Kellerup i Midtjylland har der i den sidste Tid været en Del Uro, siden
der er blevet indkvarteret 400 tyske Soldater. Det er gaaet ud over Vær
nemagtens Materiel, og Kommandanten i Silkeborg er blevet saa vred, at
han har krævet optaget en Advarselsannonce i Silkeborgbladene med Trusel
om, at der i Gentagelsestilfælde vil blive taget Gidsler. Denne Annonce
blev saaledes som Forretningsgangen er i Dag, indsendt til Godkendelse
hos den tyske Censur.
Siden har man ikke set noget til den.
I Torsdags fandt der er usædvanlig dristigt Vaabenkup Sted paa Godsbane
gaarden i København. 12-14 Sabotører tømte en Jernbanevogn for Vaaben.
Det var Meningen, at Vognen skulde til kastrup Lufthavn. De tyske Vagtposter spillede Kort i Vagtlokalet en halv Snes Meter fra det Sted, hvor
Vaabnene blev taget. Det drejer sig om Maskinpistoler og moderne Magasinrifler med tilhørende Ammunition. Desuden var der et stort Parti Haand
granater og Haandbomber i en tysk Jernbanevogn. Sammen med en Del andre
Vogne var denne rangeret frem til Rampen foran Pakhuset, og det var Me
ningen, at den tyske Værnemagt skulde afhente Ladningen i Løbet af Tors
dag Eftermiddag. Ved godt lO.Tiden om Formiddagen kørte en svær Lastbil
op foran Pakhuset, og i næste øjeblik sprang Chaufføren og hans Medhjæl
per op paa Rampen. De 6-8 Mand gik sammen med de to ind i Pakhuset. Ar
bejderne 4-5 i Tal, fik Ordre til at forholde sig rolige, og et Par af
Mændene begav sig derefter til Godsvognen, som de aabnede. Derefter kald
te de Arbejderne til, og med Maskinpistoler i Ryggen maatte de nu tømme
Vognen for Indholdet. Det var en Række store Kasser, der var saa tunge,
at de maatte transporteres paa de smaa Sækkevogne. Paa Turen gennem Pak
huset kørte Arbejderne gennem et Spalier af maskinpistolbevæbnede Mænd,
og udenfor Pladsen kunde en opmærksom Tilskuer ikke undgaa at lægge Mær
ke til 4-5 Mænd, der med stor Opmærksomhed fulgte Arbejderne med at læs
se paa Lastbilen. Et Par af dem stod lige ved Døren ind til det tyske
Vagtlokale, hvor fire Soldater var ivrigt optaget af at spille Kort. Mæn
dene kom overhovedet ikke i Aktion. Soldaterne var alt for optaget af den
sidste Melding
dog ikke fra Vestfronten
til at bekymre sig om den
kostbare Last, som netop var ved at blive fjernet. Hele Aktionen varede
-

-
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ca 3 Kvarter, saa satte Chaufføren og hans Medhjælper sig til Rattet.
Lastbilen rullede ud gennem Porten, fortsatte over Polititorvet, hvor
Sonimers sorte Korps holdt Vagt, og videre af Bernstorffsgade. Bag den
fulgte i nogen Afstand en Del Cyklister
Vagtholdet, der havde mulig
gjort Aktionen. Kort éfter var Vogn og Cyklister forsvundet i den almin
delige Trafik, og nu har Panckes Folk i Sheilhuset faaet til Opgave at
finde ud af, hvor Vognen og Cyklisterne er blevet af. Men ude i Lufthav
nen gaar Folkestormen stadig rundt vaabenløse. Folkene er efterhaanden
begyndt at tvivle paa, at Goebbels har Ret, naar han stadig paastaar, at
Tysklands Vaabensmede producerer mere, end Hæren kan forbruge.
—

Pastor Sandbæks eventyrlige Flugt fra Gestapos Fængsel i Aarhus er efter
det Interview, der er blevet gengivet i engelsk Radio. og Omtalen i den
svenske Radio, almindelig kendt. Disse Begivenheder har, indtil han selv
tog Ordet, af flere Grunde ikke kunnet omtales herhjemme. Pastor Sandbæk
er overfor den frie Verden et Kronvidne for disse tyske Bødler i Danmark.
Hans Ord vil give Genlyd Verden over, og de vil ogsaa gøre Indtryk her
hjemme, hvor vide Kredse endnu lever i den Anskuelse, at “den Slags sker
ikke her”. Pastor Sandbæks Lidelser som Gestapos Fange faar en historisk
Betydning for de Danske, der udenfor Danmarks Grænser kæmper Danmarks
Sag, og for de stadig flere, der indtager deres Plads i Frihedsfrontens
Rækker. Pastor Sandbæks Skæbne er den klareste Begrundelse for Friheds
kampen
Kampen føres for Frihed og Ret mod Terror og Vold.
-

Med en Times Mellemrum fandt der i Gaar to dramatiske Begivenheder Sted
i Thorsgade paa Nørrebro i København. En dansk SS—Mand blev dræbt, og et
Værnemager—Renseri sprængt i Luften. Ved godt 12.30 Tiden trængte 5-6 pi
stolbevæbnede Mænd ind i “Dansk Industrirenseri og Presseri”s Lokaler i
Thorsgade 121. Firmaet arbejder udelukkende for Værneniqgten, og Mændene
anbragte Brand- og Sprængbomber mellem Maskiner og Uniformer. Derefter
forsvandt de, og kort efter lød der em Række Eksplosioner, samtidig méd,
at der opstod Brand i Virksomheden. Da Brandvæsenet kom, var hele Rense—
net og Lageret af tyske Uniformer ødelagt.
En Times Tid senere blev den 55-aarige SS—Mand Kurt Emil Hansen skudt
udenfor en Restaurant paa Hjørnet af Thorsgade og Nørrebrogade. Sammen
med en Kollega havde Hansen, der var civil, siddet paa Resta~ùranten og
passet to unge Mænd op. Da de forlod Lokalet, fulgte Hanseniog hans ~d—
sammensvorne Stikker med. Men næppe var han kommet ud paa Gaden, før den
ene af de to unge Mænd vendte sig imod ham og affyrede en Serie Skud.
Hansen blev dræbt paa Stedet, og hans Ledsager affyrede forgæves sin Pi
stol mod de to Mænd. De blev ikke ramt og forsvandt. Hansen havde i den
senere Tid optraadt som Agent for illegale Blade og havde paa den Maade
bragt en Del Folk i Gestapos Klør.
I Løbet af Onsdag og Torsdag er 34 Mennesker blevet arresteret i Randers.
Blandt de arresterede er foruden de i Gaar nævnte adskillige Arbejdere
fra Dronningborg Maskinfabrik. Razziaen bød paa en Række dramatiske Epi
soder. Flere af de eftersøgte flygtede i Nattøj.
De første tyske Arbejdere er kommet til Jylland. 1100 af dem er indkvar—
teret i Kolding, bl.a. paa Missionshotellet Bethel, Købmandsskolen og Al
menskolen.
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Rich.Svendsens Trikotagefabrik i Sønderbro i Aalborg er blevet ødelagt
ved en Bombeeksplosion. Skaden er paa 1 Mill.Kr.
Fra en nordtysk Havn er indløbet en Melding, hvis Kilde, der tidligere
ikke har været Grund til at tvivle om: I en nordtysk Havn eller paa en
nordtysk Red skal den tyske Krydser “Leipzig” være blevet vædret af Kryd
seren “Admiral LUtzow”. “Admiral LUtzow” sejlede i ret stærk Fart omtrent
midtskibs lige mod “Leipzig”, der blev næsten gennemskaaret og sank øje
blikkelig. Af Dræbte og Druknede var der ifølge indløbne Oplysninger 43,
væsentligst af “Leipzig”s Besætning. Ved Sammenstødet blev “LUtziw”s Pan
serstævn trykket 10-15 m ind i Skibet, og den skal være ukampdygtig for
længere Tid. Tidspunktet for disse Begivenheder har det ikke været muligt
at faa nøjagtig opgivet, men det menes, at “Ulykken” er sket for 14 Dage
a 3 Uger siden. I Forbindelse med denne Nyhed kan der maaske være Anled
ning til at citere, hvad Dr.Goebbels har skrevet i sin sidste Artikel i
Ugeskriftet “Das Reich”. Han siger her et Sted: “Naar et Slagskib gaar
tabt for os, faar Offentligheden det at vide allerede næste Dag”.
5 Revolvermænd indfandt sig i Gaar Eftermiddags paa de tre Kredskontorer
for Holstebro og Omegn. De havde i Forvejen afbrudt Telefonen, og de
tvang Personalet til at udlevere Registret over Motorkøretøjer og Forteg
nelsen over alle, der har faaet tildelt Benzin og Generatorbrænde, samt
et Sæt Nummerplader. Alt Arbejde med Motorvæsenet i Holstebro og Omegn
er dermed umuliggjort.
Efter at have sendt Personalet i Beskyttelsesrum anbragte et Par Revol
vermænd i Gaar Eftermiddags 5 Bomber i Automobilforhandler Saryaninoffs
Værksted i Nørregade i Skanderborg. Værkstedet med fire Biler og en Motor
blev ødelagt.
En nøgen Mand har de sidste Dage forulempet Kvinder i Middelfart og
blandt andet danset rundt paa Gravstenene paa Kirkegaarden. Han er nu
blevet arresteret, og det viser sig at være en tysk Soldat, der i bog
staveligste Forstand var blevet ked af Uniformen.
Blandt den overvældende Hyldest, der blev Chruchill til Del paa hans 70
Aats Dag i Torsdags, var ogsaa Telegrammer og Blomster fra danske Insti
tutioner og danske Personer i England. Det danske Raad sendte en officiel
Hilsen.
Siden Januar Maaned 1942 har en argentinsk Damper, SS Angamos været op
lagt i Hvalpsund. Den blev sidste Lørdag Beslaglagt af Tyskerne.
Forleden Dag fremkom der en mærkelig Meddelelse i Dagspressen om Ran- og
Røveriforsikringer. De særlige Undtagelsesbestemmelser har en speciel
Forklaring. Selskaberne vil ikke udbetale Erstatningssummerne, naar Røve
net laves af Sommer- eller Schalburgfolk, den tyske Værnemagt eller naar
tyske Militær-Vaaben benyttes. Selskaberne vil heller ikke udbetale Er
statning, naar tyske Biler (ogsaa Gestapos) benyttes, som f.Eks. ved Rø—
veriet af de 200.000 Kr. fra B&W.
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“Løvens Kemiske Fabrikker” har forleden, “udlaant” en af sine Lastbiler
til Sabotører. Føreren blev holdt op i Aagade af pistolbevæbnede Mænd,
og efter at han var tvunget ned af Førersædet, kørte Mændene med Vognen.
Efter nogle Timers Forløb blev der ringet til Fabrikken, at Vognen kunde
afhentes af Chaufføren paa Jarmers Plads, og da han naaede frem, stod
Lastbilen parkeret paa det Sted, hvor sædvanligvis Værnemagervognmænde—
nes Køretøjer holder for at bringe Soldater til Værløse eller Kastrup.
I Tirsdags forlystede Sommers sorte Bande sig med at kropsvisitere Folk,
der kom fra Roxy-Teatret. En gammel Mand, som efter Landsforrædernes Me
ning ikke var hurtig nok i Vendingen, blev anholdt og maatte tilbringe
nogle Timer i Shelihuset til “Skræk og Advarsel”. Iøvrigt blev der ikke
foretaget Anhol del ser.
En Kvinde, der kalder sig Fru Schmidt og som bor i Godthaabshave 16 paa
7.Etage, blev tidligt i Gaar Morges slaaet ned af en Mand, som foregav
at skulle maale hendes Lejlighed op, jfr. Dagbladene. Den højere Pancke
m.v. fastslaar, .at Manden var en Røver, men hän nævner ikke noget om, at
Fru Schmidt plejede livlig Omgang med Værnemagten. Dette til Underretning
for Sommer-Opdagerne.
Kaptajn Berg, Hærens tekniske Korps, Kap. GrUner, Krigsministeriet, og
Kap. Fox Maule, Livgarden, er arresteret af Gestapo.
Vi er blevet gjort opmærksom paa, at Kaptajn Sommer har opnaaet sin Kap
tajnsrang i det tyske Flyvevaaben. Herhjemme var han Reserveløjtnant i
Flaaden.
Specielt til 6: Vedr, det af Dem efterspurgte Kartotek kan vi meddele
Dem, at vi er i Stand til at bringe Dem i Forbindelse med dem, der er i
Besiddelse af det. De er villige til at udlevere det.
339, 444, 633 og 632 faar Besøg 3/12.
147 og 478 faar Besøg 4. eller 5/12.

-

631 og 635 faar Besøg 4/12.

-

VESTFRONTEN: Udrensningen for Tyskere Vest for Siegfried L~injen skrider
fremad i stigende Tempo. I Saar har de Allierede nu besat 17-18 km af
Saarflodens Bred, og tre Byer staar for Fald. Nordligst er der Gadekampe
i Merzig, ved Saarlautern staar Amerikanerne 4 km fra Byens Udkant, og
de staar ca 10 km fra SaarbrUcken. Samtidig skydes en Kile nordpaa fra
Strassbourg mod den tyske Grænse. I den sydlige Del har Tyskerne faktisk
kun et Brohoved tilbage, og dette indsnævres for hver Dag, der gaar. Sta
dig flere tyske Soldater overgiver sig. I Nord er Bredden af Roer og In—
te naaet overalt, og der er dannet Brohoveder over Inte Floden.
ØSTFRONTEN: De russiske Bevægelser mod Nord fra FUnfkirchen langs med
Donau mod Budapest skrider godt frem, man er naaet 50 km fra Udgangspunk
tet. Ogsaa Bevægelsen mod Platten Søen skrider hastigt frem, en Trediedel
af Vejen er allerede tilbagelagt. Den russiske Plan gaar øjensynligt ud
paa at likvidere alle tyske Tropper i Ungarn, før man gaar frem mod Wien.

39

Side 6. INFORMATION Nr. 350.

2.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.315.

TOTALMOBILISERINGEN: Dr.Goebbels Anstrengelser som Leder af Totalmobi
liseringen er blevet en fuldstændig Fiasko. Efterhaanden er det lykkedes
for ham at faa taget saa mange bort fra deres Arbejde indenfor Rustnings
industrien, at Produktionen er blevet lammet. Udskrivningen af Arbejdere
er nemlig foregaaet paa den Maade, at man har taget det Mandskab, der
bedst egnede sig til at gaa i Krig. Men derved er det gaaet ud over det
skolede Mandskab, ssom skulde passe Maskinerne, og Bogholdere samt andet
Kontorpersonale er blevet tilbage. Dette kunde imidlertid de fleste Ste
der ikke omskoles til at gøre Tjeneste ved Maskinerne, og der opstod stor
Arbejdsløshed. Nu har man set sig nødsaget til at slaa en stor Streg over
de fleste af Hr.Goebbels Eksperimenter og tage Mandskabet tilbage til Fa
bri kkerne.
DE TYSKE TAB: Man mener nu at kunne opgøre de tyske Tab ved Krigsopera
tionerne for baade Hær og Hjernmefront til 5 Mill. Dræbte.
UBAADSTAB: De tyske Tab af Ubaade i November har været 11 sænkede Baade
med en Besætning paa 600 Mand. Overfor dette staar paastaaede tyske Sænk
ninger af 6 allierede Skibe paa 33.000 BRT samt 6 sænkede allierede De
stroyere.
RØNNINGEN AF NORGE: Det er først og fremmest den Del af den tyske Hær,
der er rejst fra Finland, der skal evakueres fra Norge. I tyske Militærkredse hersker der den allerstærkeste Utilfredshed med den Maade, hvor
paa Rømningen foregaar, idet man gør gældende at det indsatte Materiel
er absolut uegnet til Troppetransporterne. Man har ganske vist indsat den
store tyske Sydamerikabaad “Monte Rosa”, men de fleste Transporter fore
gaar med de gamle danske Færger, der med deres Overbygning Ikke kan anses
for sødygtige i dette Farvand, og Soldaterne lider alle Søsygens Kvaler.
Man har ogsaa indsat et ældre tysk Panserskib “Bismarck” paa Ruten aller
nordligst fra Tromsø.
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I Aftes ved 20.Tiden fandt der en større Ildkamp Sted paa Flyvepladsen i
Lundtofte, som for nogen Tid siden blev angrebet af Sabotører med det Re
sultat at to Schalburgmænd blev dræbt og to andre saaret. Der foreligger
ikke nærmere Enkeltheder.
Gestapo har i Esbjerg anholdt Karen Brandenburg Jensen, der har været
Kontorist paa Politikontoret. Hendes Mand er Forvalter i Automobilfir
maet A.E.D. Bruns Efterfølger, han har forgæves været eftersøgt.
For et Par Aftener siden udkæmpedes der en Ildkamp paa Havnen i Aalborg
mellem en Snes Sabotører, tyske Soldater og tysk Politi. Sabotørernes
Maal var en dansk Damper, lastet med Landbrugsprodukter til Tyskland. Sa
botørerne var kommet om Bord, da Ildkampen begyndte. En tysk Forpostbaad,
derlaa i Nærheden, greb ind og affyrede let Artilleri mod Damperen. Sabo
tørerne trak sig derefter tilbage til Havnepladsen og fortsatte i endnu
10 Minutter Kampen, forskanset bag en Stabel Gods. Til sidst forsvandt
de ind over Aalborg Slotsplads. Tallet paa eventuelle Saarede eller Dræb
te er ukendt.
Gestapos Hovedkvarter i Aalborg er blevet flyttet fra Højskolehjemmet til
Sømandshjemmet ved Teglgaardshavnen, der er blevet omdannet til en ventabel Fæstning.

SLUT.

Sidste:
I Aarhus skete der i Nat ot kraftige Eksplosioner. Den første fandt Sted
i Molles Kro i Teaterkomplekset. Lokalerne blev ødelagt, og Ruderne knust
i vid Omkreds, bl.a. er Ruderne til Teatret og til “Aarhuus Stiftstiden
de” s Bygning slaaet ind. Den anden Eksplosion skete noget senere i Haand—
værkerforeningens Bygning, hvor bl.a. de Konservative i Aarhus holder
til. Denne Eksplosion var af særlig kraftig Karakter, og Bygningen er
delvis ødelagt. En ung Buffistinde, Frøken Krog blev dræbt under de nedstyrtende Murmasser, og to Tjenere kom lettere til Skade. Inden Ekspio
sionen fandt Sted, var der blevet banket paa Ruderne til Haandværkerfor
eningens Stiftelse, der ligger ved Siden af. Beboerne søgte straks over
i den Side af Bygningen, der ligger længst væk fra Haandværkerforeningen,
og ingen af dem kom til Skade. Ved de to Eksplosioner er der hørt en Bil,
og der er set en yngre Mand i lys Cotton Coat, saa det er aabenbart
Schalburgkorpsets Udrykningshold, der igen har været paa Spil. Molles
Kro ejes af Skuespiller Duval Mols.
Lektor Aage Rosenkjær, Tønder, er den 18.November død i en Lejr ved Hu
sum.
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Kommunique Nr.6 fra DANMARKS FRIHEDSRAAD:

i den sidste Halvdel af Novem

ber har vi fortsat Angrebene paa fjendtlige Jernbanetransporter, Skibe
og Fabrikker. Jernbanesabotagen har været af mindre Omfang end i Maane
dens første Halvdel, da der ikke har fundet store tyske Transporter Sted.
I København har vore Folk bl.a. sænket tre tyske Dampere samt sprængt
en Vognladning Dele til Terrorvaabnet V II. De tilvirkes paa Fabrikken
Torotor. Paa Fyn blev bl.a. Transformatoren, der forsyner den tyske Mari
nestation ved Bøjden, sprængt.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.
Fredag Aften hørtes der som omtalt et voldsomt Skyderi fra Lundtofte
Flyveplads og dels fra Omegnen af Dr.~ests Villa “Rydhave” paa Strand
vejen. Enkelte Ambulancer blev tilkaldt, men de var tyske. Ogsaa Skyde
net ved Dr.Bests Villa er mystisk. Ingen Danske var indblandet, men gen
nem en halv Times Tid knaldede Skuddene fra Automatvaaben. Fle e Ruder i
de omliggende Villaer, hvor Beboere maatte søge Tilflugt i Kældrene, blev
knust. Der maa være Tale om et indre tysk Anliggende eller et særligt
støjende Udslag af den efterhaanden mere og mere udbredte tyske Nervøsi
tet.
Angrebet paa Lundtofte Flyveplads gjaldt Sommer-Vagtkorpset paa Stedet.
Ialt blev 5 Sommerfolk dræbt og 3 haardt saaret, og en af disse er sene
re død. Blandt de dræbte var en farlig Stikker ved Navn Jørgensen, der
kun turde bo under særlig Beskyttelse.
“Broen”
det tysk udguvne Ugeblad for danske Arbejdere i Tyskland
bringer i sit sidste Nummer for 26.Nov. paa Forsiden en Artikel, der mel
lem Linjerne fortæller, at alt ikke er saa godt i de tyske~Arbejdslejre,
som man gerne vil give det Udseende af. Det fremgaar af Artiklen, at der
er indført Spæretid i Arbejdslejrene, saa Arbejderne ikke ~hiaa forlade dem
efter Kl.2l om Aftenen. Artiklen forsøger krampagtigt, uden større Held,
at forklare, at dette Indgreb i den sidste Rest af de danske Arbejderes
personlige Frihed ikke krænker det elementære i den tyske Sociallovgiv
ning, selv om det unægtelig
siges det tøvende i Artiklen
ser saale
des ud. Til sidst indrømmes det dog, at Spærretiden i Lejrene naturlig
vis maa betragtes som en Sikkerhedsforanstaltning og er vendt mod de “E
lementer, som ser deres Fordel i at skabe Uro, udbrede grundløse Rygter
og forstyrre Arbejdsroen indenfor de forskellige Virksomheder”. For en
Gangs Skyld en meget oplysende Artikel.
—

-

-

-

Lørdag blev Læge C.Ahlgreen Petersens Villa paa Søndermarksvej 2 besat
af tysk Politi. Lægen var borte, da Politiet kom.
En Patrouille paa tre Mand fra Vagtværnet i Sæby ved Høng, forsvandt Nat
ten til Fredag paa en Patrouilletur. I Løbet af Fredagen blev det opkla
ret, at de tre Mænd var blevet arresteret af en Patrouille paa 50 Schal
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burgfolk, fordi de ikke kunde legitimere sig.
Forstander Hjermind samt de fem Lærere fra “Holsteinsminde”, der for no
gen Tid siden blev arresteret, er atter kommet paa fri Fod. Derimod er
Gartneren Wessel, fortsat arresteret.
Kaptajn i Generalstaben, Roar Ploug, er død i Koncentrationslejren Neuen
gamme, 39 Aar gammel. Han blev i Juni Maaned paagrebet under Flugt til
Sverige.
Lørdag Morgen hentede det tyske Politi hele det kongelige Biblioteks
Samling af illegale danske Blade og Bøger. Først arresterede man Biblio
tekar Fabricius i dennes Hjem. Han blev ført til Paavisning i Bibliote
ket ved 6.Tiden om Morgenen og maatte der udpege, hvor man opbevarede de
illegale Blade, der er sendt til Biblioteket i Følge Afleveringspligten..
Hele Lagret blev kørtvæk.
Den tyske Værnemagt har nu ogsaa paabegyndt Bygningen af et Forsvarsan
læg Syd for Aalborg. Den nye “Vold” begynder ved Limfjorden Vest for Aal
borg ved Gammel Hasseris og~ender Øst for Byen ved G1.Rørdal. Den omfat
ter Voldgrave, Skyttegrave og Tankspærringer, og “Volden” skal aabenbart
tjene til Forsvar mod et Angreb Syd fra i Tilfælde af en allieret Land
gang i Midt- eller Sydjylland. Der er beskæftiget et Par Tusinde Mand ved
Arbejdet, der næsten hver Nat er udsat for Sabotagehandlinger.
Fredag Aften skete der en Eksplosion i Sorø Amts Skytte, Gymnastik- og
Idrætsforeningers Gymnastikudvalgs Omklædningsbygning i Sydskoven ved So
rø. En Del af Bygningen blev ødelagt, ligesom det ogsaa gik en Del ud o
ver Fundamentet. Skaden er ret betydelig, og der er ingen Tvivl om, at
der i dette Tilfælde ogsaa er Tale om Schalburgtage.
Det oplyses nu, at der ved Anholdelsen i Randers forleden blev anholdt
28 Mennesker, nemlig 18 foruden de tidligere nævnte. Det er hovedsagelig
unge Mennesker. En Del af de anholdte menes at have tilhørt en kommuni
stisk Studiekreds. Tyskerne er aabenbart her gaaet frem efter en Medlems
liste. I Torsdags blev der anholdt 7, bl.a. en Elev i Statsskolens 3. G.
Tyskerne giv ved Anholdelsen temmelig hensynsløst frem, idet de, hvor Ga
dedørene var lukkede, slog disse ind, ligesom de knuste Entredørene i de
Lejligheder, hvor der ikke straks blev lukket op.
Grenaa har faaet en stor Invasion af tysk Militær, idet man bl.a. har be
slaglagt Restaurant “Havlund”, Grenaa Badeholtel, Hotel “Ankerstjerne”,
“Pavillonen”, Hotel “Skandinavien” samt Byens Gymnastiksale, enkelte Sko
lelokaler og Menighedshjemmet. Der skal, efter hvad der oplyses, anlægges
et Minestøberi og en Torpedohal ved Havnen. Til dette Formaal har man be
slaglagt en Række Oplagspladser, og en Arbejdsstyrke er allerede gaaet i
Gang med at grave Grunde ud.
Det tyske Politi har forleden anholdt Politifuldmægtig G.Sundblad, Oden
se, der sammen med sin Familie boede paa en Gaard i Nærheden.
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ikke er rigtig. Lund, der gik under Navnet Ping og var fra Fredericia,
opholder sig i Øjeblikket i Frøslevlejren.
Portier Jensen, Hotel “Øresund” i Helsingør, er afgaaet ved Døden i tysk
Koncentrationslejr. Han blev i sin Tid fængslet af Tyskerne som midtænkt
for at have medvirket ved.Organisationen af illegale Rejser til Sverige,
navnlig var han mistænkt for at have hjulpet en Del Jøder over. Portier
Jensen var meget afholdt paa Hotellet og var en helt igennem rigtig Mand.
Folkeregistret i Tikøb blev som meddelt forleden bortført. Nu har Tysker
ne fundet det muret inde i Kirketaarnet. 6 Tikøbborgere er blevet arre
steret som mistænkt for at have Forbindelse med Sagen.
Lærer Andersen, Vollerupved Slagelse, er blevet arresteret af Gestapo.
Torsdag Formiddag ved 9.Tiden indfandt Gestapo sig paa Rigshospitalet,
hvor nogle Ind- og Udgange blev spærret af Soldater med Maskingeværer.
Ligeledes blev der afspærret ved Springvandet.
INF har meddelt, at Politibetjent Jacobsen fra det beredne Politi gør
Tjeneste paa Station 6, Fælledvejen. Dette er, efter hvad der oplyses
overfor os, ikke rigtigt. Det menes, at Jacobsen fra det beredne Politi,
trods forkert politisk Indstilling, optræder loyalt.
Tyskerne er begyndt at sende de stjaalne Cykler til deres Familier i
Tyskland. Paa Nyborg Station blev forleden konstateret et oplagt Tilfæl
de af denne Viderebefordring. En Cyklehandler genkendte sin Cykle, han
saa efter, hvor den skulde sendes til, og det viste sig at være til en
Oberløjtnantfrue i Kiel.
Radiostationen ved Røsnæs er nedlagt. Bygningerne bruges nu til Uddännel
~se af 300 Rekrutter. De er endvidere beskæftiget med at befæste Tangen
ved Røsnæsgaard.
Ledelsen af Gestapo i Aarhus er blevet overdraget Kriminalrat Th.Renner,
der saaledes er blevet Bødlen og Krigsforbryderen Schwitzg~iebels første
Efterfølger. Det kan iøvrigt tilføjes, at Tyskerne har faget nogle Pejle
vogne til Jylland, og et Par af dem var i Virksomhed ved Forberedelsen
til Stormen paa Radiosenderen i Hjørring.
I Tilslutning til Meddelelsen om Sprængningerne indenfor Minefeltet i
den tysk—besatte Del af Marselisborg Skov kan oplyses, at Konsulinde Vil
tofts tyske Boxer, der slap levende fra Farten over Minefeltet, er ble
vet skudt ved
Standret.
-

Der blev i Aftes lagt Sporvognsbomber paa Strandboulevarden, og de eks
ploderede med et lydeligt Knald, da Linje 9 kørte hen over dem. Der er
Grund til at advare mod denne Form for “Sabotage”. Det gavner ingen Sag,
man er egentlig mest tilbøjelig til at tro, at der er Sommerbanditter,
der morer sig.

INF er blevet gjort opmærksom paa, at Meddelelsen om, at Laust Jørgen
Lund skulde være blevet skudt af Tyskerne kort efter sin Arrestation,
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En mystisk Affære, der paany viser det intime Samarbejde mellem Gestapo
og Morderligaen fra Shellhuset, fandt i Aftes Sted i Roskilde, hvor pi—
stolbevæbnede Mændblev opdaget i Haven til Oberstløjtnant Lykkegaards
Ejendom ved Siden af det adelige Jomfrukloster. Oberstløjtnanten var ikke
selv hjemme, men hans Søn saa Skikkelser i Haven, og da han raabte ud:
Hvem der? blev der skudt efter ham. Han blev dog ikke ramt og flygtede
hen til Politimester Sørensen. Her kom Gestapo kort efter tilstede (hvem
havde underrettet dem?), og anholdt uden videre samtlige tilstedeværende
i Lejligheden. De blev dog alle senere sat paa fri Fod.
-
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Bortset fra den almideliger Udplyndring er tyske Soldater meget inter
esseret i at købe civilt Tøj. En lille Solstraalehistorie fra de sidste
Dage illustererer disse ivrige Indkøb og viser samtidig, at mange af Sol
daterne ikke agter at vente med Omklædningen, til Tyskland har tabt Kri
gen. For nogle Dage siden kom en tysk Soldat ind i en større Herreekvipe
ringsforretning. Han medførte en Kuffert og bad om at maatte se paa et
Sæt Tøj, der var udstillet i Vinduet. I Følge Udplyndringsbestemmelserne
kunde man ikke nægte ham det, og han gik ind i et Prøveværelse og tog Tø-.
jet paa. Da han var færdig med Omklædningen, sagde han til Ekspedienten:
Det tager jeg, hvorefter han pakkede Uniformen i Kufferten, købte en
Hat i Tilgift og forlod Forretningen.
-

Oversergent Chr.Petersen blev Lørdag Middag skudt ud for sit Hjem paa
Nordre Fasanvej Nr.4. De nærmere Omstændigheder er foreløbig ukendt, men
Petersen var kendt for sine tyske Sympatier.
Vi minder om, at alle Henvendelser til INF maa være mærket med Nummer.
15 revolverbevæbnede Mænd hentede Torsdag Formiddag Varedirektoratets
Kartotek over opklodsede Biler og Bilgummi.
Fredag Morgen skulde to store Fræsemaskiner, som Tysker ne havde stjaa
let paa Maskinfabrikken paa Blegdamsvej 60-62, føres til Godsbanegaarden
for derfra at videresendes til Tyskland. Tyveriet og Transporten havde
Tyskerne forsøgt at holde hemmeligt, men en Times Tid før Afhentningen,
og endnu før Arbejderne var mødt paa Arbejde, blev begge Maskiner øde
lagt ved Bombeeksplosioner. Tyskerne var rasende og afkrævede alle Tavs
hed om Begivenheden
dette til Underretning for Hr.Krenckel.
—

Som omtalt blev en Kvinde slaaet ned af en ukendt Mand i sit Hjem i Godt
haabshave i Fredags. Hun blev i alvorlig saaret Tilstand bragt til Frede
riksberg Hospital. Det drejer sig om Boghandlermedhjælper, og hendes ful
de Navn er Jen Dorthea Paula Schmidt. Den højere Pancke fastslaar i de
tvangsindlagte Artikler i Dagbladene, at det drejer sig om Røveri, men
den mærkelige Røver nøjedes med at slaa Frk.Schmidt ned med en Knippel
og gik straks sin Vej. Han lod en Haandtaske med flere Tusind Kroner staa
tilbage paa Køkkenbordet. Den højere Pancke vil sikkert give INF ret i,
at det vilde hans Røvere sikkert aldrig have gjort. Det kan forøvrigt
tilføjes, at Frk.Schmidt delte Lejlighed med sin Broder, Flyvemekaniker
Ernst Schmidt, og i Lejligheden fandt man en Del tyske Papirer, bl.a.
flere tyske Ausweis med varierede Navne.
Overlæge Dalgaard-Nielsen, Frederiksberg Hospitals Nerveafdeling, blev
Fredag Eftermiddag anholdt af Gestapo i sin private Konsultation i Frede
riksberggade 1 A. Dette i Forbindelse med Gestapo-Stormen i Lørdags paa
Læge Algreen—Petersens Villa paa Søndermarksvej i Valby
med negativt
Resultat, da Lægen ikke var hjemme
gav Anledning til Rygter om en al
mindelig Lægerazzia. Noget saadant synes der dog ikke at være Tale om.
-

-

To Røvere i benzindreven Bil plyndrede i Lørdags to af Gentofte Kommunes
Raadhusbetjente for 15.000 Kr., som de netop havde hentet i Banken. Raad
husbetjentene var paa Vej tilbage til Raadhuset, da de blev holdt op og
tvunget ind i Bilen. De blev taget med ind i Charlottenlund Skov, og ef
ter at Røverne havde taget Pengetasken, blev de sat af. Røveriet omtale
iøvrigt i Dagspressen.
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Tyskerne tagèr som bekendt aldrig
i Følge Dr.Best
Gidsler: Lørdag Af
ten blev der ringet til adskillige Restauranter og Hoteller i Aarhus, og
en Stemme meddelte, at de paagældende Etablissementer vilde blive sprængt
i Luften i Nattens Løb. Blandt de truede Steder var Hotel “Royal”, “Casi
no”, Restaurant “Nordlys” og flere andre, og under Hensyn til ødelæggel
sen af Aaehus Haandværkerforening Natten før, blev det straks besluttet
at rømme de truede Etablissementer. Umiddelbart efter blev Gestapos Bi
ler imidlertid dirigeret ud i Byen, hvor man hentede en Række kendte Aar—
husborgere, bl.a. Fru Borgmester Stecher-Christensen, der maatte træde i
Mandens Sted, da han ikke var hjemme, Viceborgmester Landsretssagfører
Sørensen, DirektørHjalmar Nielsen, Restauratør Hansen
landskendt under
sit mere populære Navn “Peter Gift”
Redaktør Louis Schmidt, “Aarhus
Stiftstidende”, Tømmerhandler Poul Barnow, Udenrigsministeriets Kommitte
rede i Krisesager, Civilingeniør Villumsen og den svenske og finske Kon
sul. Alle disse Mennesker blev derefter ført til Hotel “Royal”, og der
blev ikke lagt Skjul paa, at de var taget med som Gidsler. De blev for
delt to og tre rundt om paa Værelserne, og her fik de Lov til at sidde
Natten over. Søndag Formiddag, da der stadig intet var sket, blev de løs
ladt, og formentlig har man instrueret dem om, at noget lignende ikke
maatte gentage sig. Det kan tilføjes, at Konsuler ikke er beskyttet i
Følge Eksteritorialretten, men derfor kan det jo godt være, at Finnerne
og Svenskerne vil lade høre fra sig i Anledning af, at deres Konsuler er
blevet benyttet som
Gidsler.
-

-

-

-

-

Redaktør Bernsen, Tønder, vendte i Mandags den 27.November,~hjem fra
Frøslevlejren. Han har siddet arresteret siden den 26.Maj i Aar.
Sognepræst hans Magle blev den l.December arresteret af Gestapo i Tønder.
Som tidligere meddelt er Lektor Rosenkjær, Tønder Statsskole, død i Kon
centrationslejr i Tyskland. Aarsagen er Dysenteri. LektorRosenkjær blev
arresteret den ll.December sidste Aar og blev deporteret til Tyskland fra
Frøslev i September Maaned. Han blev 54 Aar og efterlader sig Hustru og
en lille Dreng paa 2 Aar. Lektor Rosenkjær var meget afholdt af Elever og
Kolleger.
Natten til Fredag er der knust en Række store Udstillingsvinduer i Tøn
der. Da ogsaa en enkelt tysk Forretning er ramt af Hærværket, maa man gaa
ud fra, at de tyske Soldater, der har forøvet det, har været fulde.
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Kriminalpolitiets Kontor i Retsbygningen i Tønder er taget i Brug af det
tyske Feltgendarmeri. Der opholder sig 16 Mand i Kontorerne Nat og Dag.
I Aalborg har Tyskerne anholdt en af Byens Største Entreprenører, Hein
rich Thomsen. Det menes, at en af hans Lastbiler er blevet benyttet til
Transport af Sprængstoffer. Civilingeniør Axel Larsen, Cementfabriken
“Danmark”, som er Næstformand i Luftværnsforeningen i Aalborg, og hans
Søn, Poul Larsen, er ligeledes anholdt. Desuden skal der være foretaget
en Række Anholdelser af unge Mennesker i Aalborg og Omegn.
Der har i København verseret Rygter om, at INF’s Abonnentliste skulde væ
re gaaet tabt. Det har lykkeligvis intet paa sig. Alle vore Lister er i
Behold. Vi kan tilføje, at samtlige Adresser, der er udleveret af Redak
tionen éller dens Repræsentanter, fremdeles er gyldige. Henstillingen
forleden til en Del af Abonnenterne om at benytte Adresse D eller en an
den Kanal end den sædvanlige trækkes hermed tilbage. Adresse 0 er igen
kun Reserveadresse.
Paa given Foranledning skal oplyses, at INF ikke deltaget i Undersøgel—
sesudvalgets Arbejde paa anden Maade end ved at offentliggøre, hvad vi
faar tilstillet fra Udvalget og viderebringe til Udvalget, hvad vi mod
tager af Oplysninger fra Abonnenterne. Der erintet i Vejen for, at Abon
nenterne kan korrespondere med Undersøgelsesudvalget gennem INF. Derimod
bør man selvsagt ikke vente, at INF som saadan kan foretage politiske el
ler politimæssige Undersøgelser af tilfældige navngivne Personer.
(Oversigtsartikel)
En Oversigt over sidste Uges Begivenheder giver samme Billede som tidli
gere:
Frihedskæmperne i Jylland optog i begrænset Omfang Jernbanesabotagen, i
Skanderborg og København gennemførtes et Par usædvanlig dristige Sabota
ger, et stort Vaabenkup blev gennemført paa Godsbanegaarden for Næsen af
de tyske Vagtposter, de Tyskere, der skal anklages for Krigsforbrydelser,
naar Tyskland har tabt Krigen, fik et Par nye Mord paa Samvittigheden
Forfatteren, Redaktør Peter de Hemmer Gudme og Politimester Simony, Var
de, Panckes Morderbande fra Shellhuset fortsatte Terrormordene rundt om
i Landet og danske Patrioter likviderede adskillige Stikkere
Telefon—
montør Liljengren fra Nakskov og Oversergent Chr.Petersen paa Sdr.Fasan—
vej i København. Endelig bør det nævnes, at Tyskerne i Begyndelsen af
Ugen viste, at de helt og holdent delte Sommer- og Schalburgfolkenes HLe_
galisering” af Røveri og Tyveri. Tyske Politisoldater i fuld Uniform
flittigt assisteret af Folk fra de to Landsforræderkorps plyndrede en
Række Cykleskure i et stort Ejendomskompleks paa Islands Brygge. Dette
til Underretning for Dr.Best, der taler om Forsoning etc.
-

-

De to Sabotager, der i Ordets egenligste Forstand har givet Genlyd vidt
omkring, blev dels udført paa det tyske Hovedkvarter ved Skanderborg
Aandssvageanstalten Sølund
dels paa Standard Electrics store elektrotekniske Virksomhed paa Nørrebro i København. Det er nu yderligere blevet
oplyst, at Sølund, der er strengt afspærret fra Omverdenen, blev ramt af
ca 30 Eksplosioner, der Formiddagen igennem drønede over Terrænet og for
uden Hovedby1gningen, von Hannekens Villa og Ingeniørkontoret ødelagde ca
-

-

48

Side 7. INFORMATION Nr. 351.

4.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.316.

30 tyske Biler. I Skanderborg mener man iøvrigt at det er Hoveekvarte
rets højt betroede Vagtkorps, der har en Finger med i Spillet. Man und
skylder det med, at de er blevet smittet under Opholdet paa Aandssvage
anstalten.
Sabotageaktionen mod Standard Electric blev udført med en Dristighed og
Grundighed, som tjener den danske Modstandsbevægelse til stor Ære. Pi—
stolbevæbnede Mænd holdt Lørdag Morgen en Mælkevogn op i Nærheden af Fa
brikken, der ligger i Raadmandsgade. I Mælkevognen anbragte man derefter
fire Smørdritler
med Sprængstof
og Kusken tvang man til at køre ind
i Fabrikkens strengt afspærrede Gaard. Han var vant til at komme der dag
lig, og ingen skænkede ham særlig Opmærksomhed. Derefter blev “Smørdrit
lerne” anbragt passende Steder i Stueetagen paa den store Fabriksbygning.
Derefter blev Vagten advaret, og en halv Snes Minutter senere rystede et
Par voldsome Eksplosioner Kvarteret. Hele Virksomheden med Lager, færdi
ge Varer og en hel Del uerstattelige Maskiner blev forvandlet til Ruin
hobe, og den bliver ikke Fabrik paa denne Side Tyskernes Tab af Krigen.
Endda var kun to af de fire “Smørdritler” spræng’t, de to “Fusere” blev
fundet i Ruinerne.
-

-

Ellers er Gadebilledet i den forløbne U~e blevet præget af et stigende
Antal Pakke—bærende Tyskere, civile og militære af alle Grader. Den ukon—
trollable Udplyndring af Danmark er med den tilstundende Jul for øje sat
i System udover alle Grænser. Desværre er det ikke alle Forretningsfolk,
der viser lige stor Forstaaelse, og der er endda adskillige Steder, hvor
man foretrækker tyske Købere for danske. (Den Side af Sagen skal nu nær
mere undersøges, og vi skal senere vende tilbage til den).
Af Ugens særlige Begivenheder kan iøvrigt nævnes Beslaglæggelsen af de
moderne danske Motorskibe, der formentlig skal anvendes som Logiskibe for
udbombede Medlemmer af DNSAP
Ikke-Medlemmer faar Lov til at skøtte sig
selv.
Vaabenkuppet paa Godsbanegaarden, hvor en Del Sprængstof, moder
ne Maskinvaaben, Projektiler, Haandbomber og Haandgranater forsvandt for
Næsen af de tyske Vagtposter, og Vagtværnets Forstaaelse af, at de bør
holde igen paa Trangen til al for voldsom Udskejelse
en “Forordning”
fra Magistraten har givet INF Medhold i, at Opgaven først og~ fremmest
ligger i at beskytte danske Interesser og danske Borgere mod: Tyskerne,
Sommer- og Schalburgfolk
og dermed kan alle gode Danskere7formentlig
erklære sig tilfredse.
—

—

-

-

VESTFRONTEN: Efter at være trængt ind i Saarlautern er de amerikanske
Tropper gaaet over Saar-Floden og har sat sig fast paa den højre Flodbred. Ved Kampene paa venstre Flodbred var Tyskerne gaaet frem til Modan
greb med Afdelinger fra Folkestormen, men de blev kastet saa hastigt til
bage, at de ikke naaede at sprænge Broen over Saar, som blev besat af A
merikanerne. Sejgt, men langsomt fortsætter Amerikanerne fremad ved DUren, der er besat
en Række Landsbyer, men Kampene er meget haarde med
svære Tab paa begge Sider. Situationen har udviklet sig hastigt i Alsace,
hvor Tyskerne nu har en kun knap 20 km bred Tilbagetogskorridor til Rhi
nen. Transporten over Floden vil dog blive meget vanskelig paa Grund af
Sprængningen af endnu flere Rhinbroer.
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0STFRONTEN: Fremmarchen fra FUnfkirchen fortsætter stadig med to Kiler,
en mod Budapest og en mod Platten See (Balaton). Den haardeste Trusel mod
tysk Omraade udgør den sydligste af disse Kiler. Mod Nord trænger Russer
ne haardt frem efter at have besat Miskolo.
ED TIL HIMMLER: I østprøjsen har nye Folketyskere, der er vendt tilbage
fra øst, aflagt Ed til Rigsfører SS Himmler. Det er første Gang, at
Himmlers Navn er blevet anvendt ved en Edsaflæggelse. Hitlers Navn blev
ikke nævnt en eneste Gang under hele Ceremonien.
5 i d s t e:
Lørdag Eftermiddag blev et Sommerhus paa Ellebækvej i København sprængt
i Luften. Det tilhører en Kontorassistent, Carlo Nielsen. Hans Adresse er
ukendt. Nogle Timer før Sprængningen havde en ukendt Mand lagt en Pakke
ind i Huset.
PaaKlampenborg Væddeløbsbane blev der i Gaar begaaet et Røveri. Totalisa—
torforstander Rosendahl havde efter Løbenes Afslutning bestilt en Taxa
til at køre sig til Byen. Han havde stillet et Par Kufferter og en Mappe
med 35.000 Kr. ind i Vognen og vilde netop selv følge efter, da den mod
satte Dør blev aabnet af en revolverbevæbnet Mand. Han var dækket af tre
andre, og de gav Rosendahl Ordre til at trække sig tilbage sammen med
Chaufføren. De steg derefter ind i Bilen og forsvandt. Taxavognen blev
omkring Midnat fundet i IEgirsgade. Kufferterne, der indeholdt 500 Kr.,
varsvundet, men Mappen med de 35.000 Kr. havde Røverne overset.
Slut.
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Efter Forhandlinger mellem danske Myndigheder og Tyskerne ser det ud til,
at en stor Del af de danske Politimænd i Koncentrationslejren Buchenwal
de skal føres tilbage til Danmark ved Dansk Røde Kors Mellemkomst. Det
skal dog straks tilføjes, at der ikke bliver Tale om en Frigivelse i Al
mindelighed af “Fangerne”. Langt de fleste skal antagelig føres til Frø
slevlejren, hvor de fortsat interneres, og kun de Politimænd, der er al
vorligt mærket af Sygdom, kan forvente at blive indlagt paa danske Hospi
taler. Selv har Tyskerne naturligvis ikke haft Materiel tilat føre de 200
Politimænd til Danmark, og derfor har Røde Kors bl.a. chartret en Del af
Statsbanernes store Rutebiler, flere private Rutebiler, den sydjyske L.B.
-Kolonnes Ambulancer, Materiale vogne og Arbejdsvogne, og disse Køretøjer
skal køre direkte til Buchenwalde, idet de dog forinden skal samles èt
eller andet Sted i Sønderjylland. Rutebilerne startede fra København i
Morges Kl.6.3O, og man venter, at de naar Samlingsstedet i Sønderjylland
i Løbet af Eftermiddagen.
Selvfølgelig maa man ikke vente, at det saakaldte Sommer-Politi skal op
føre sig blot nogenlunde anstændigt, men deres Anholdelse af en Dame i
“Merry Teatret” paa Amagerbrogade er dog saa himmelraabende, at den bør
kendes. Midt under Forestillingen kom en Kontrollør ind i Salen og raab
te ud over Publikum, om Fru Nina Andersen, Amagerbrogade, var tilstede.
En Dame rejste sig og bekræftede, at der var hende, og Kontrolløren bad
hende derefter om at gaa med ud i Foyeren, hvor hendes Mand ventede. Han
havde en meget vigtig Besked til hende. Fru Andersen gik intetanende, men
i Stedet for Manden saa hun 3-4 Sommerfolk, der modtog hende med fældede
Maskinpistoler. Det viste sig, at de havde truet Kontrolløren med Nedskydning paa Stedet, hvis han ikke overbragte den falske Meddelelse. Fru
Andersen blev derefter ført bort, og det viste sig iøvrigt, at alle Bio
grafens Udgange var blevet besat under Aktionen.
Til Trods for, at Tyskerne holder Frichs Fabrikker i Aarhus under meget
stærk Bevogtning, lykkedes det i Søndags at sprænge en Samleskinne til
Virksomhedens El ektri ci tetsværk.
To Obergefreitere fra Kystartilleriet blev forleden dræbt paa Hornbæk
Strand, da de var i Færd med at demontere en Bombe af tysk ~abrikat.
Som omtalt i INF stormede Gestapo i Lørdags Dr.Ahlgreen-Petersens Villa
paa Søndermarksvej i Valby. Doktoren var ikke hjemme, da Stormen fandt
Sted, men det oplyses nu, at en ung Mand, der befandt sig i Villaen, blev
anholdt og taget med til Shellhuset. Han forsøgte at springe ud af et
Vindue og flygte, men han blev ramt i Foden af et Skud og maatte opgive
Flugten.
Sommers sorte Korps kørte i Aftes gennem Vesterbros Sidegader i to Biler
og affyrede en Række Skud i Luften. Hvad denne mærkværdige Form for Skydeøvelser skulde betyde, kunde man ikke blive klog paa. Saavidt vides,
blev ingen Mennesker saaret.
De to tyske Film “Operette” og “Flyveskolens Skræk” gik Søndag Aften for
sidste Gang i henholdsvis “Palæ-Teatret” og “City-Biografen” i Aalborg.
To maskerede Mænd trængte under første Aftenforestilling ind i de to Bio
grafers Operatørrum og tog hvert Sted en Spole Film med. De tomme Spoler,

50

51

Side 2. INFORMATION Nr. 352.

5.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.317.

der i øjeblikket ikke kan erstattes, blev i Gaar sendt tilbage.
I den sidste Tid har en Sender, der kalder sig “Kortbølgesenderen Køben
hanv” været i IEteren med 10 Minutters Udsëndelse Kl.2O og22. Der adva
res mod denne Sender, hvis Oprindelse og Position er yderst tvivlsom. Ud
sendelserne bestaar i et Par danske Grammofonplader samt 5 Minutters Ny
hedsudsendelse, der i det store og hele synes ægte nok. Et Par enkelte
Bemærkninger i den nye Sender i de sidste Dage viser dog, at alt ikke er,
som det skal være. For nogle Dage siden bragte den saaledes en tvivlsom
Historie om Kritik mod Redaktøren af det danske Flygtningeblad i Sverige,
fordi “Redaktøren er tidligere Fascist”. I Aftes meddelte Senderen som
Afslutning paa det almindelige anti-tyske Nyhedsstof, at “man fra velun
derrettet Side havde erfaret, at Tyskerne i deres uudslukkelige Hævntørst
agtede at foretage sig frygtelige Ting overfor Biografer og Restauranter,
hvor Tyskere ikke var velsete. Man havde været nødt til at advare Folk
kraftigt mod at komme der, da der uden Tvivl vilde ske frygteligere Ting,
end man tidligere havde oplevet andre Stedet i Landet”. Den sidste Be
mærkning viser tydeligt Hestehoven. Kortbølgestationen København skal
blive nærmere undesøgt. Foreløbig maa der advares mod den Udsendelser.
De lugter af Goebbels.
I Aftes ved l9.Tiden indtraf der voldsomme Eksplosioner i de to odense—
anske Konservesfabrikker Echhoffs Konservesfabrik i Buchwaldsgade, og 0dense Konservesfabrik paa Middelfartsvej. Eksplosionerne blev foranstal
tet af 10-15 revolverbevæbnede Mænd, der holdt Personalet op. Omtrent
samtidig indfandt 5 bevæbnede Mænd sig paa Fyns Konservesfabrik i Kottes
gade, hvor de holdt 6 Funktionærer op. Da en af Funktionærerne nægtede
at flytte sig, forsvandt Revolvermændene igen.
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De 1500 tyske Arbejdere, der skal grave Fæstningsgrave rundt om Haders
lev, er ankommet til Byen og er indkvarteret i alle Hoteller, Skoler samt
i “Folkets Hus”, Hotel “Postgaarden” og den tyske Borgerforening. Det er
Folk i alle Aldre, tilsyneladende af vidt forskellige Professioner. Man
ge er i 60—erne og har vanskeligt ved at bære deres Skovle og Spader til
Arbejdsstedet. Om Aftenen driver de rundt i Byen og falder i Forundring
over Fedevare- og Bagerbutikker. Ved Ankomsten var der en Appel, hvor en
Repræsentant for Organisation Todt udtalte, at ogsaa Slesvig-Holstenerne
maatte gøre deres Indsats for at betrygge Rigets Eksistens.
I Aftes ved 23.30 Tiden hørtes over det meste af Aarhus noglekraftige
Brag, der kom fraSporanlæggene og Perronerne paa Aarhus Hovedbanegaard.
En Bombe havde sprængt en tysk Benzinvogn i Luften, og Ilden bredte sig
til Nabovognene med Hør. Brandvæsenet og L.B.-Kolonnen rykkede ud for at
forhindre Ilden i at brede sig til Jernbanen.
Et andet Bonibeangreb ud
slettede “Dansk socialdemokratisk Ungdomsforbunds” Hjem paa Christians—
bjerg. Det skulde være overtaget af Tyskerne en af de nærmeste Dage.
-

Lørdag Middag indfandt tre revolverbevæbnede Mænd sig i Carl E.Thumands
elektromekaniske Fabrik, Graven 18-20 i.Aarhus, hvor de anbragte en Del
Bomber, der straks begyndte at eksplodere. Der opstod Brand og store øde
læggelser. Fabrikant Thuemand er en første Klasses Værnemager og har
sidst gjort sig bemærket ved at reparere de saboterede Transformatorsta
tioner, som Installatør Deleuran havde installeret paa Aarhus Havn, og
som Tyskerne skal bruge til at sprænge Havnen i Luften med inden deres
Afrejse.

Oberstløjtnant Lykkegaard og hans Søn, der eftersøgtes af Tyskerne ved
den store Razzia i Roskilde i Lørdags, er nu begge i Sikkerhed i Sverige.

I Fredags har Gestapo overrasket en Sprængstoftransport i Nærheden af
Aalborg og bl.a. anholdt Politifuidmægtig Poul Larsen samt Egon Aal, Ce
mentfabrikkens Mosebrug, Montør Aage Mortensen, Klarup, Olaf Grandjean,
Klarupgaard, Mekeniker Chr.Petersen, Ravndrup, Repræsentant Sv.Erik Chri
stensen, Anders Borcksvej, Aalborg, Mekaniker Sv.Jønsson, Boulevarden 22,
Aalborg og Heinrich Ortmann, Klarup. Fuldmægtig Larsen var hele Fredagen
og Lørdagen i skarpt Forhør og skal have tilstaaet, hvilket i Løbet af
Fredagen og Lørdagen har medført nye Arrestationer, bl.a. som omtalt af
den kendte Entreprenør Heinrich Thomsen, som tidligere har været anholdt
i Forbindelse med Vangsted—Sagen i August sidste Aar, idet Øet. var en af
hans Lastbiler, der blev anvendt af Frihedskæniperne ved denne Lejlighed.
Desuden er følgende blevet anholdt: Bose flielsen, Vejgaard, Arnold Ander
sen, østre Alle, H.C.Andersen, St.Mortensgade, Aalborg, Poul Herman Ko
fod, Nr.Sundby, Helge Larsen, Niels Ebbesensgade, Aalborg-og Frank Vald.
Lawaetz, Kongensgade 8.Nr.Sundby.

Der har i nogle illegale Blade været meddelt, at Fabrikant Marius Mulvads
Fabrik paa Blegdamsvej skulde være en Underafdeling af Nordwerk. Da det
er ganske forkert, bedes de Blade, derhar bragt Meddelelsen, dementere
den.

Tyskerne er begyndt at anlægge en Jernbane paa Mols. Banen skal gaa fra
Graulev til Thorsager, tværs over Tirstrup Flyveplads-Omraadet og skal
spare den store Omvej over Ryomgaard-Thustrup. Der averteres paa Egnen
efter 400 Arbejdere.

Overlæge Harry Hansen og Hustru, Haderslev, der forsvandt, før Tyskerne
indfandt sig i deres Hjem, er blevet arresteret i en nordjysk By og ført
til Kolding.

De to Hansa-Dampere, der for et Par Uger siden blev bombesprængt paa Bur
meister & Wain, er nu blevet hævet. Den ene er ført i Dok, og den anden
ligger flydende ved Monteringskajen, men der vil gaa lang Tid, før Repa
rationen er færdig.

I Lørdags blev den 25-aarige Redaktør Taagholt, Tidsskriftet “Centrum” i
Aarhus, anholdt. Alle Papirerne paa Kontoret blev beslaglagt. Taagholt
har tidligere været Redaktør af Bladet “Taagehornet”, der blev forbudt.
Søndag Aften skete der en Sprængning paa Banelinjen mellem Løgstrup og
Skalts og mellem Viborg og Løgstrup. Regelmæssig Drift er aflyst mellem
Viborg og Aalestrup.
Skaden, der blev anrettet ved Schalburgtagen i Odense, er opgjort til Ca.
9 Mill.Kr.
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Specielt til Nr.4: Deres Redegørelse er gaaet videre til Undersøgelses
udvalget. Vi kan ikke selv tage Stilling til Sagen.
Specielt til Nr.6: Paa vore Lister maa vi have den fuldstændige Adresse.
Enten maa De berolige Manden, eller ogsaa maa De sende os en ny Dækadres
se.
Specielt til 338: Deres Anmodninger er efterkommet. 60 Kr. modtaget. Und
skyld Forsinkelsen.
Fra Folk, der søger Arbejde gennem Pladsannoncer i Dagspressen, oplyses
det, at de har været udsat for gennem saadanne Annoncer at komme i For
bindelse med tyske SS-Folk, der ledede Kontorer, hvor de blev Genstand
for Visitation og blev stillet overfor en Række ejendommelige Spørgsmaal
for derefter at blive kørt bort af Tyskerne. Alle arbejdssøgende advares
derfor imod at søge Stillinger efter Annoncer, der ikke tydeligt oplyser,
hvilket Firma, det drejer sig om, og saaledes ej heller søge Stilling ef
ter Billet mrk-Annoncer.
Bombeeksplosionerne i Skanderborg Dyrehave (“Fæstningen Skanderborg”)
fortsatte hele Onsdagen, og de tre sidste indtraf først om Aftenen ved
7.Tiden. Man mener, at der ialt er eksploderet 30 Bomber. Der blev øde
lagt 4 Ingeniørkontorer, 20-30 Biler og den omtalte store Transformator.
Af tilskadekomne menes derkun at være en Marinesoldat, som fik nogle
Fingre revet af, da han vilde afmontere en Bombe, der laa i en Bil. Det
mest bemærkelsesværdige ved Eksplosionerne var, at de indtraf overalt i
Skoven og over saa lant et Tidsrum, at Tyskerne tilsidst blev helt for
virrede. De tilkaldte om Aftenen Borgmester Olaf Nielsen og et Medlem af
Byraadet og krævede, at man enten skulde fremskaffe Sabotørerne eller en
Transformator, da Byen havde garanteret, at der skulde være Lys paa “Sølund”. Selv om Sabotagen i Dyrehaven vel ikke er saa storstilet som den
i Aalborg, maa den alligevel betegnes som et af de fineste Stykker Arbej
de, der endnu er udført af danske Frihedskæmpere.
Pastor Christoffesen, Marvede, Hyllinge, er løsladt.
Løjtnant Borup, der for ca 1 Maaneds Tid siden begik Selvmord ved Hæng
ning, var ikke upaalidelig i national Henseende. Selvmordet skyldtes al
mindelig Depression.
De danske kirkelige Myndigheder har gennem Udenrigsministeriet anmodet
om, at de i Frøslevlejren internerede faar Adgang til dansk kirkelig Be
tjening.
Paa Grund af det meget store Antal Dødsfald blandt de danske Statsborge
re, der er deporteret til Tyskland, har man fra dansk Side overfor Dr.
Best atter fremhævet, at de danske Politifolk i Føl e Folkeretten skal
behandles som Civil-Internerede, d.v.s. mindst lige saa godt som Krigs
fanger.
Fra dansk Side har man atter anmodet Dr.Best om at fremskaffe Oplysnin
ger om, paa hvilket Grundlag Ejvind Larsen og andre fremtrædende Politi—
embedsmænd fortsat holdes arresterede.
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Det meddeles over svensk Radio, at fra og med den lO.Dec. vil den danske
Stemme fra Sverige komme hver Søndag, Tirsdag og Torsdag Kl.22.l5. Denne
Udsendelse transmitteres ogsaa over de svenske Kortbølgestationer oaa
31.46 og 49.46 m. Juleaften vil der over de svenske Radiostationer blive
udsendt et særligt Program, der hedder “Jul for vore Gæster”, tilrette
lagt for Gæster og Flygtninge. Den normale danske Udsendelse kommer til
sædvanlig Tid Juleaften, der jo i Aar falder paa en Søndag. Endelig vil
der over svensk Radio blive udsendt nogle Hundrede Hilsener paa Dansk og
Finsk til finske Børn i Danmark.
Forleden Nat henvendte Gestapo sig paa Missionshotellet i Esbjerg for at
spørge efter en Person, som skulde anholdes. Hotellet havde ingen Gæster
med det paagældende Navn, men under Gennemgangen af Hotellets Bøger stød
te Gestapofolkene paaNavnet Oberst Sandel. De studsede, saa paahinanden,
hviskede sammen og rystede paa Hovedet. De kendte ingen tysk Oberst af
det Navn. Opringninger til Gestapos Hovedkvarter og Kommandanturen gav
samme Resultat
og saa skred man til Aktion. Den falske Oberst skulde
overrumples. Tre Mand med Maskinpistoler blev posteret udenfor Oberstens
Værelse, man bankede paa Døren, og efter en længere Ventetid aabnedes Dø
ren paa Klem og en lille forskrækket ældre Herre kiggede ud. Brutalt blev
Døren revet op, Værelset afsøgt med Lommelygter, inden man endelig tændte
Lyset. Den stakkels gamle Mand stod rystende i sin stumpede Natskjorte og
forstod ikke et Ord af det hele, ikke engang Sproget. Gestapofolkene for
stod heller ikke noget
indtil deres danske Hjælper pludselig brast i
Latter og pegede paa en Stol, hvor der ovenpaa en Bunke sirligt sammen
lagt Tøj laa en Frelserkasket. Den mystiske Oberst var en fredelig Offi
cer i Frelsens Hær.
-

-

Vi bringer her den tyske Spiseseddel for Oktober Kvartal, den fortæller
i et tydeligt Sprog, hvorfor de danske Husmødre maa staa i Kø i timevis,
og hvorfor vi faar saa faa og daarlige Varer.
De tyske Tropper i Danmark har rekvireret følgende Mængder Fødevarer
i indeværende Kvartal:
Bolcher
87.500 kh
Hø
17.600.000 kg
Bryggerimalt
450.000 “
Kaffeerstatning
.~l43.75O
Buddingepulver
25.000 “
Kanelerstatning
Ø 100
Byg
4.500 “
Kartofler
32~.377.5OO
Bælgplanter
198.000 “
Kommen
50
Eddike
7.250 1
Kumsthonning
132.000
Fisk, friske
1.050.000 kg
Kød
1.950.000
Fisk, røgede
437.500 “
Flakaroni
214.500
Fiskekonserves
15.000 “
Marmelade
220.250
Foderærter
6.750 “
Mølleriprodukter
363.000
Halm
16.800 “
Ost
325.000
Havre
15.000 “
Paprikaerstatning
50
Hvede
3.750 “
Pebererstatning
100
Hvedemel
400.000 “
Pølse
6.250 2
Rugmel
9.900.000 “
Sennep
5.000 kg
Smør
650.000 “
Spiritus
3O.OOO~. 1
Smør-Emulsion
1.500 “
Teerstatning
l8.25O~kg
Spiseolie
6.500 1
IEbler
600
(fortsættes).

55

Side 6. INFORMATION Nr. 352.

5.Dec.1944.

Side 7. INFORMATION Nr. 352.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.317.

Æg
7.500.000 Stk
43.750 kg
Stegefedt
Denne Liste omfatter kun de Varemængder, som de tyske Tropper her i Lan
det “officielt” beslaglægger. Hertil kommer saa de kæmpemæssige Partier,
som de tyske Soldater køber direkte i Forretningerne.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.317.

maa ogsaa huske paa, at Tyskland ikke i de seneste Aar har kunnet anskaf
fe nyt Materiel til Banerne. I Hamm ekspederede man under normale For
hold 380 Godstog om Maaneden, i November Maaned var man nede paa 43 til
Trods for, at Kravene ermeget større.
NORGE-RØMNINGEN: Den tyske øverstkommanderemde for Luftvaabnet i Norge
har anmodet om at faa stillet Jagermaskiner til Raadighed til Dækning af
Transporter fra Norge til Danmark. Han har imidlertid modtaget Afslag, da
der ikke er Benzin nok til dette Formaal.

Det var som bekendt praktisk talt i sidste Minut, de allierede Flyvere
rev Pastor Sandbæk ud af de tyske Bødlers Hænder. Schwitzgiebel og Wer
ner havde ladet ham vide, at han nu fik sin sidste Chance til at fortæl
le Sandheden, og ved en Tortur saa grufuld, at Beretningen derom har
brændt sig ind i alle Danskes Sind, havde de faaet ham til at aabne Mun
den og besvaret deres Spørgsmaal. Netop under det sidste Forhør overham
hos Werner og to af hans Medhjælpere kom Befrielsen. De var ved at gen
nemgaa hele Sagen for sidste Gang med Pastor Sandbæk, da Braget fra den
første eksploderende Bombe lød, samtidig med at Maskinen nu drønede hen
over Universitetet. “Werners Ansigt”
siger Sandbæk
“blev kridhvidt
af Rædsel. Han og hans Haandlangere stormede bort uden at ofre mig en
Tanke. Jeg saa dem forsvindei en Gang til højre, og rent instinktivt
sprang jeg derfor til venstre. Dette reddede mit Liv. Lidt efter styrte
de Huset sammen... da jeg vaagnede, laa jeg fastklemt og kunde kun røre
min højre Arm. I Nærheden saa jeg en af mine Bødler med knust 1-toved. Lidt
derfra stønnede en Dansker: Gud lad mig dø. Jeg forsøgte at bede Fader
vor sammen med ham, jeg troede, vi begge skulde dø, men snart hørte jeg
tyske Stemmer, nogle Soldater gravede os ud og lagde os ved Siden af nog
le andre saarede. Nu mistede jeg atter Bevidstheden. Da jeg vaagnede,
var jeg omgivet af Danskere. Jeg tiggede og bad om at faa noget Gift. Jeg
vilde hellere dø end føres tilbage til Gestapo, men de forklarede mig, at
jeg ikke skulde dø, og at jeg var blandt Venner. Unge Frihedskæmpere hav
de fundet mig i Gestapobygningens Ruiner og ført mig i Sikkerhed.”
-

5.Dec.1944.

FOLKEREGISTRE FJERNES: 6 Mand forklædt som SS har i den lille By Fried
richshagen i Nærheden af Neunkirchen fjernet Byens Folkeregister. Man har
paa denne Maade villet fjerne alle Partiets Muligheder for at kunne gen
nemføre en Tvangsevakuering af de 30.000 Indbyggere, der nu for Største
delen har gemt sig i Omegnen. Til Trods for, at det tyske Politi stadig
eksisterer, har man ikke kunnet finde noget Spor af Gerningsmændene.

—

FRAFALD: Den anden Presseattache ved den tyske Ambassade i Madrid har
nu ogsaa opsagt Troskab til den tyske Regering. Han er forsvundet spor
løst efter at have modtaget en Hjemkaldelsesordre fra Berlin. Han har
dermed fulgt sin tidligere Chef, Ambassadør Zechlin, der for et Par Maa
neder siden forsvandt under lignende Omstændigheder. Det var ham, der
havde tilstillet Kupfolkene fra den 2O.Juli de Oplysninger, der fik dem
til at gennemføre Kuppet, idet han mente at vide, at der kunde sluttes
Fred, hvis Hitler blev skaffet af Vejen og erstattet med en Militærrege
ring.

VESTFRONTEN: Den allierede Fremmarch fortsætter ud over Saarlautern med
kraftige Panserafdelinger, Tropperne staar nu kun 10 km fra SaarbrUcken
og SaargemUnd. Ddr raser haarde Kampe i Alsace, hvor den tyske Modstand
er blevet betydelogt kraftigereide sidste Dage.

S I D 5 T E:
Kaptajnløjtnant K.Dam fra Marinen er blevet anholdt af Gestapo Kaptajnløjtnanten var en af de mest ivrige Forsvarere under Tyskernes Overfald
paa den danske Flaade. Under Kampen blev han saaret af Skud gennem den
ene Lunge og den ene Arm. Han har siden holdt sig skjult. Endvidere er
Orlogskaptajn H.Nyholm blevet anholdt.

0STFRONREN: De russiske Tropper staar nu 50 km Syd for Budapest, og
Fremmarchen mod Nord fortsættes. Haardere er Truslen mod tysk Rigsomraa—
de, idet Balaton Søen er naaet.

Arbejdet med Undermineringen af Startbaner og Rullebaner ilKastrup Luft
havn er nu afsluttet. I denne Tid er der gennemsnitlig 75 Militærmaskiner
paa Pladsen, deraf kun enkelte Jagere.

TRANSPORTVANSKELIGHEDERNE: De tyske Rigsbaner har opnaaet Regeringens
Indforstaaelsemed at udskrive alle Civilpersoner til Banearbejde i Vest
tyskland, idet det tyske Jernbanenet er saa ødelagt af Bombeangreb, at
alt maa sættes ind for at faa Banelegemet i Orden igen. Det har i Tysk
land tidligere været muligt at gennemføre Toggangen selv efter svære
Luftangreb ved at benytte andre Linjer, men nu har man slet ikke Materiel
til at gennemføre Toggangen paa de meget ofte lange Omveje, og da samti
dig Sprængningen af Dortmund-Ems og Mittelland Kanalerne har tvunget me
re Gods over paa Rigsbanerne, har man maattet skride til disse drastiske
Forholdsregler. Det venskeligste er maaske, at ikke mindre end 5.000 Lo
komotiver er blevet ødelagt i Aar dels ved daarlig Pasning, Sabotage og
ved Luftangreb. Medens der tidligere var 10 pCt. af det rullende Materiel
til Reparation, er nu ikke mindre end 80 pCt. til stadig Reparation. Man
(fortsættes)

Efter det besynderlige Plyndringstogt mod Landets Cyklehandlere, som Ty
skerne foretog for en Maaneds Tid siden foreligger nu en nogenlunde Op
gørelse over Resultatet. Af Grossisterne skal Simonsen og Nielsen afleve
re 1000 Cykler, Fritz Sørensen 1600, Poul Rasmussen 450, Poul Jørgensen
450, Poul Christensen 450 og Nellemann & Drewsen 400. Dertil kommer ca.
1000 fra de største Detailhandlere og ca 1000 fra Provinsen. Ialt ca
6500 Cykler.
Gestapo har anholdt Ebbe Rodes Broder, Maleren Gregers Rode, sigtet for
Uddeling af illegale Blade. Han er overført til Frøslevlejren.

t
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I Aftes ved 2O.Tiden skete der en Eksplosion i Regnfrakkefabrikken paa
Nørrebro 8 i Odense. Der anrettedes ikke større Skade. Paa Grund af Faren
for nyeEksplosioner blev Ejendommene Nr.6 og 7 evakueret.
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For et Par Aftener siden udkæmpedes der i Aarhus en privat Ildkamp mel
lem to forskræmte tyske Patruljer. Mellem to Gader i Byen findes der en
mindre overbygget Gade, og denne Gade anvendes som Beskyttelsesrum. I
denne Rum havde nogle Drenge eller unge Mennesker antændt nogle Skrup
tudser. Det gav Anledning til et vældigt Rabalder i det lukkede Rum, og
en tysk Patrulje, der kom forbi, troede aabenbart, det drejede sig om en
Sabotage og kastede nogle Haandgranater ind i den overbyggede Gade. Det
blev hørt af en Patrulje, der kom fra den anden Side. Denne sidste Pa
trulje besvarede “Angrebet” med en Serie Skud, saa der opstod en forme
lig Ildkamp mellem de to Patruljer. Saavidt vides, er ingen Danske kom
met til Skade.
Vagtværnet fortsætter sin utidige Aktion overfor Sorte Børs-Folk paa Kaf
febarerne. Mandag blev saaledes Kaffebaren Baggesensgade 11 stormet, men
da Vagtværnet ikke kunde klare Opgaven, kom det tyske Politi tilstede.
Det tyske Politi har iøvrigt i den seneste Tid ved Hjælp af civile Folk
skygget Sort Børs-Agenter.
SLUT.
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ARVEØ L
OG
GUDEMJØD.
Frits Clausen ekskluderet af D.N.S.A.P.
Efter hvad der meddeles fra velunderrettet Side er Læge Frits Clausen
blevet ekskluderet af DNSAP som Følge af en Livsførelse, der strider mod
den nazistiske Livsanskuelses strenge personlige Krav~
Frits Clausen, den danske Nationalsocialismes store Samlingsmærke og Sym
bol, Manden, der skulde frelse Danmark og føre det ind til en større og
straalende Fremtid paa lige Fod med det sejrende Tyskland, blev i sin Tid
startet af den tyske Gesandt i Danmark, Hr. Renthe Fink, og den tyske
Presseattache, Hr. Meissner. De mente, han var Manden, som kunde føre
Danmarks Politik ind i det Plan, som var tiltænkt Landet i det nye euro
pæiske Storrum.
Til at begynde med nød Frits Clausen en vis Sympati navnlig fra de Kred
se, som mente, at Hitler havde skaffet Ro og Orden i Tyskland, og at den
tyske Sejr var en Kendsgerning.
Der er ingen Tvivl om, at Frits Clausen paa et vist Tidspunkt følte sig
kaldet til at frelse Land og Rige. Saa~ledes foretog han under Nazismens
politiske Højkonjunktur hver Formiddag sit Ridt paa den hvideHest gennem
Fæl ledparken~
Hans oratoriske Energi og hans Ideassociationer var udover det sædvanli
ge, de politiske Taler, han holdt ved forskellige Lejligheder er fremra
gende Vidnesbyrd om hans specielle Evne som Agitator for en ekstrem poli
tisk Ide. Der er endnu mange, der husker hans enkle og ildnende Tale fra
Mindeappellen i “Forum” i Efteraaret 1940:
“Som vort Land er opstaaet ved Varmens Kamp mod Bræernes Is, som det har
faaet Form af Havets Kamp med vore Kyster... saadan er alt, hvad der er
dansk i sin Oprindelse og sit Præg skabt ved en Indsats, hvorved dansk
Aand og danske Hænder overvandt Stoffet og dets Love.

(

)

(

)

Da hæver Palnatokes Fostersøn, Svend Tveskæg, ved Arveøllet sine Fædres
Mindebæger og afgiver et Løfte om at genrejse deres Værk, og da Svend dø
de, kom der en Uffe tilbage til det danske Folk. Da Viljen~og Evnerne
modnedes i den unge Kongesøn Knud, der gjorde Danmark til ~ierre i Norden
og bød over England, Witland og Samland, saa han fik Navné~L “Den Store”.
I en broget Rækkefølge stiger Billederne om vort Rigets Historie frem af
Tiden, men størst og smukkest er de Billeder, hvor Rigets Form og Folkets
levende Enhed blev et, hvor Folkekraft og Kongemagt, hvor Stat og Folk,
Indhold og Form, Myte og Historie gaar sammen i een Fylde, i et stort og
løftende Begreb: Gamle Danmark....
Stig op af Graven, du Slægt som døde. Saa vi ved Mindet om din Indsats
kan styrke Hjertet og ruste Haanden til dansk og stor og tilnarlig Id til
Danmarks Frelse i Nødens Tid”.
Det bliver en af Efterkrigstidens interessante Opgaver at faa fastslaaet,
i hvilket Omfang og paa hvilken Maade Tyskerne har støttet Hr. Clausens
Virksomhed. Problemet var allerede paa Dagsordenen under en Rigsdagsde
bat 14/11 1940, hvor Aksel Larsen bl.a. udtalte:
(fortsættes)
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“...
Hvor mange Penge L.S. og de forskellige ledende Personer i L.S. har
faaet efter den Tid (1936) foreligger endnu ikke offentligt oplyst, men
det kommer forhaabentlig. Detforeligger heller ikke oplyst, hvor mange
Penge Herremanden til Broholrn har betalt til det ærede Medlem, Hr.Frits
Clausen. Det foreligger ikke oplyst, hvor Svinekronerne er gaaet hen, om
de er gaaet til Finansiering af Danmarks nationalsocialistiske Arbejderpartis Presse og Tryksager, og der foreligger heller ikke noget om, hvor
fra dette Partis fantastiske Pengerigelighed stammer.
Naar man kan overtapetsere ikke alene denne By, men ogsaa hele Landet med
Plakater i den Grad, som det sker, naar man kan anskaffe nyt Trykkeri og
udgive to Blade, der notorisk ikke sælges og ikke har betalende Abonnen
ter, men et stort Oplag, naar man kan holde Møder, hvor man transporte
rer Partimedlemmer fra Landsdel til Landsdel for at de skal fylde op o.
s.v., skal der bruges fantastiske Pengesummer. Enhver, der kender en lil
le Smule til, hvad Plakatsøjleplads og den Slags koster, kan paa Fingrene
regne ud, at til Plakaterne med det ærede Medlem, Hr. Frits Clausens Bil
lede og andre Ting bruges der mindst 500 Kr. om Dagen alene til Leje af
Plakatplads i Hovedstaden. Kender man til. Prisenpaa Papir og Tryksager,
kan man regne ud, hvad Udgiften til disse Tryksager og dette Agitations
arbejde er, og hvis man begynder at lægge sammen, kommer man op paa Hund
redetusinder og vil i Løbet af faa Maaneder naa op paa Millioner.
Saa maa det være tilladt her at spørge: Hvor stammer Pengene fra?”
Det var naturligvis ikke muligt for Hr.Clausen paa daværende Tidspunkt
helt at løfte Sløret for Tyskernes økonomiske Støtte til hans forskellige
Foretagende, da Nationalbanken vogtede strengt over Clearingkontoens My
sterier, men lidt kunde Frits Clausen dog meddele Folketingets Medlemmer.
“...selv om Offerviljen indenfor vort Parti er stor, saa er Evnen hos en
enkelt, Herren til Broholm, som det ærede Medlem, Hr.Aksel Larsen har
nævnt, vort Partimedlem Hr.Jørgen Sehested, dog ikke saa stor, at han a
lene kan finansiere denne allerhelvedes Propaganda, som vi har sat i Gang
efter det ærede Medlem Hr.Aksel Larsens Ord, og som vi gerne skulde op
retholde, hvis det er os muligt.
Jeg vil ikke nægte, at vor Bevægelse har modtaget Hjælp fra Tyskland, men
jeg vil paa det kraftigste tilbagevise den Insinuation, at denne Hjælp
skulde bestaa i Penge. Meget store Summer skuldeder til, hvis vi dermed
skulde opretholde den Agitation, vi har sat i Gang. Nej, den Hjælp vi har
modtaget fra Tyskland, er Sandheden og Ideologien, Beviset for at man
kan overvinde politiske Vanskeligheder, afskaffe Arbejdsløsheden, gøre
sit Folk stort og ærefuldt, naar man baserer enhver Form for Politik paa
denne Linje: Troskab mod sit eget Folk. Det, som blev gennemført i Tysk
land, har vi lært at se hen til som Eksempel, og en saadan Hjælp skammer
jeg mig ikke ved at have modtaget fra Tyskland.”
Endnu ved Aarsskiftet 1941 red Frits Clausen stadig paa den hvide Hest.
I en Nytaarsappel til Partifællerne udtalte han bl.a.: “Vor Sejr er sik
ker, og vor Vej er fastlagt~ Just i disse Dage er de Organer og Institu
tioner blevet nærmere udformet, som skal gennemføre den nationalsociali
stiske Ides Sejr i vort Folk”.
Hans Partifæller fulgte ham trofast fra Møde til Møde i disse for Parti
et saa bevægede Maaneder. I “Fædrelandet” 20/11 1941 skildres Forholdet
mellem Fører og Partimedlemmer i følgende hjertelige Vendinger: “Parti-
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føreren talte med megen Alvor og stor Kraft. Nu og da kløvedes Alvoren
af et Smil
et stort og sikkert Smil, der spejlede sig i Tilhørernes
Ansigter, gensidige Smil, der fortalte om den Tillid, der raader mellem
Fører og Medlemmer.”
Det hele var dig ikke saa let og lige til, som Frits Clausen havde regnet
med. Han kom ogsaa ud for Livets Modgang. I December 1942 udtalte han i
Følge Rigsdagstidende b1.a. følgende i Folketinget:
“Naar vi fra skiftende Regeringers Side har været udsat for Forfølgelser,
som vi har været det, med Hensyn til Arrestationer, Idømmelse af Straffe,
der staar i skarp Modstrid med, hvad andre er blevet idømt for de samme
Forseelser, Aflytning af Telefon, Fotokopiering af Breve, Anbringelse af
Mikrofoner og andre demokratisk-liberalistiske Metoder, saa er dette kun
sket, fordi vi har søgt ærligt af repræsentere den Indstilling, som man
fra anden Side hyklerisk har foregivet at repræsentere, og fordi vi vir
kelig har troet paa og er gaaet ind for den nye Tids kommende revolutio
nære Omvæltning. I over 12 Aar har vi vist, at vi ikke lader os berøve
en saadan Indstilling, hvilke Midler man saa anvender imod os”.
Dervar dog eet Middel, Frits Clausen m~atte vige for. Det var, da Tysker
ne selv svigtede ham. Først tvangsforviste de ham, siden blev han indlagt
paa et Drankerasyl, da han efter overstaaet Afvænningskur kom tilbage til
Sønderjylland, udstyrede de ham med Midler til at tilbagekøbe sin Læge
praksis i Bovrup. Han regnede dogvaabenbart ikke med at faanoget større
Klientel og foretrak i Stedet at gaa i Kompagniskab med sin Chauffør om
en Flisefabrik i Vejle. Den gav ham en pæn maanedlig Indtægt, men det var
dog ikke tilstrækkeligt til den Levefod, han havde været vant at føre.
Hans Levned var endog af en saadan Karakter, at hans eget Syssel anmodede
DNSAP’s Ledelse om at faa ham ekskluderet af Partiet, og denne Anmodning
er nu efterkommet.
Frits Clausens Rolle som Fører, politisk Frelsermand og Genrejser er der
med uigenkaldeligt forbi. Jerntæppet er gaaet ned. Hans Indsats som Fo1ketaler vil imidlertid sent blive glemt. Gik det ikke for ham politisk
havde han andre Kilder at øse af, og han forstod at bruge dem. Ved den
første nationalsocialistiske Digteraften, 9/11 1941, hyldede han i Følge
“Fædrelandet”s Referat Mjøden, hans eget Livs inspirerende,~.Ki1devæ1d, i
følgende Vendinger:
“Naar Aserne holdt Raad, mødtes de ved Urds Kilde, fortæller vor gamle
Folkemyte. Denne Kilde laa under den Rod af Tilværelsens Træ, Yggdrasil,
som gik til Asernes Bolig, hvorfra hele Udviklingen tog sin Begyndelse.
Her blev de guddommelige Tanker til Virkelighed i Ordet.
Myten fortæller endvidere, at der svømer to hvide SvanerXl Urds Strøm,
de udtrykker den Kraft, der faar Ordene til at svinge sig opad som den
hellige og rene Begejstring, der lader Menneskene se fremover i Beaandel
sens store øjeblik, hvor de giver Drømmen Form, saa den faar Plads i Til
værelsen.
Livstræet drager sin K~aft til stadig at grønnes af Urds Kilde, og naar
Urd bestænker Asken, drypper Dug i Dale, som kaldes Honningdug og ansaas
for at være Biernes Føde. Af denne Dug kunde der laves Mjød, Drikken, der
kan avle Begejstring, Digterdrikken der lader Begejstringen udgaa fra
Livstræets stærkeste og dybeste Rod.”
(fortsættes)
-
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Maatte disse Ord blive Frits Clausen til Trøst og Husvalelse i de ensom
me Stunder, som venter ham nu.
X

Udhævelsen foretaget af Redaktionen.

Mens en dansk Bilkonvoj er paavej til Buchenwalde for at afhente et Par
Hundrede Politimænd, som Tyskerne har frigivet til Frøslev
uvist af
hvilke Aarsager
indløber der nye Meldinger om Dødsfald i den uhyggelige
Lejr. Ikke mindre end 4 Politimænd er i de sidste Dage afgaaet ved Døden
dernede, og de sidste Dødsfald betyder, at ikke mindre end 13 kraftige
Mænd i Løbet af de sidste 2 Maaneder har sat Livet til. De sidste Døde
er: Kriminalassistent Carl Fylke, der indtil 19.Sep. gjorde Tjeneste paa
Politigaarden, Opdagelsesbetjent Harry Schnell, Krisepolitiet, Politibe
tjent Arne Harald Petersen og Reservepolitibetjent Poul Erik Astrup.
-

-

Natten til Lørdag fjernede 16 pistolbevæbnede Mænd hele Udrustningen i
L.B.-Vagtlokalet i Randersgades Skole i København. Mandskabet blev holdt
op, og Hjelme, Uniformer og anden Udrustning blev kørt bort paa en Last
bil.
Som omtalt i Dagbladene blev Tømrermester Rolsted og hans Søn i Søndags
alvorligt saaret af Revolvermænd, der var trængt ind paa Tømmerpladsen,
hvor der var Udbetaling af Arbejdslønniriger. Tømrermesteren havde af Hen
syn til de urolige Tider “forskubbet” Udbetalingerne. Det kan tilføjes,
at det ikke fremgik af Meddelelsen til Dagbladene fra den højere Pancke,
at baade Tømrermesteren og hans Søn er Værnemagere i stor Stil og dertil
meget ivrige Nazister.
Under en Razzia i Gaar Eftermiddags paa Nygaardsvej blev to Sommerfolk
skudt ned af ukendte Mænd. Det sorte Vagtkorps tilkaldte selv Ambulancer,
men da de naaede frem, var de Saarede allerede fjernet. De var begge ble
vet skudt lige ved Hjørnet af Strandvejen og Nygaardsvej, men Navnene paa
dem og de nærmere Omstændigheder savnes.
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næppe noget at lade det andet høre. Omkvædet “Vi er alle i samme Baad..
passer særdeles godt for saavel Schalburglogen og Shellhuset, Politigaar
den og Politistationerne rundt om i Landet. Men lad os fortælle en lille
Historie, som bedre end mange Ord belyser det saakaldte danske Politi af
i Dag. For nogle Aftener siden fejrede “Politiet” paa Stationen paa Mol
bechsvej i Valby en større Fest. Aarsagen har det ikke været mulig at ef
terforske, men en Kendsgerning var det, at Stationens Personale, en Blan
ding af Tyskere og danske Sommerfolk blev ustyrligt fulde. De opførte sig
som vilde Dyr, raabte og skreg, og løb tilsidst rundt paa Gaderne, hvor
de paa det groveste forulempede tilfældige forbipasserende. Enkelte Kvin
der, som frivilligt eller ufrivilligt havde trodset de københavnske Ga
ders Rædsel ved Nattetid, blev overfaldet med Trusler om Skydning, hvis
de ikke fulgte med til Politistationen. Det er ikke godt at vide, hvorle
des dette Drikkeorgie var endt, hvis ikke den saakaldte Politistations
Vagtposter indbyrdes var kommet i et forrygende Slagsmaal. Af en eller
anden Grund havde to af dem set sig rasende paa hinanden. Fulde var de i
saa uhyggelig Grad, at det ikke kan beskrives, og pludselig gik den ene
løs paa den anden. Inde fra Stationen kom der Hjælp til. Nye Slagsmaal
blev etableret, saavel inde i Vagtlokalet som ude paa Molbechsvej, og de
holdt først op, da en af de to Vagtposter styrtede til Jorden ramt af et
Bajonetstik i Underlivet. Samtidig kom den tyske Vagtleder tilstede, og
nu fulgte der en fuldkommen vanvittig Farce. Han rasede og kom med drøje
Eder baade paa Tysk og Dansk
iøvrigt med tydelig sønderjysk Dialekt- og
truede hele Banden med Skydning, hvis de ikke omgaaende indstillede
Slagsmaalet. Umiddelbart efter kom en Ambulance tilstede, og da den hav
de bragt den haardtsaarede Vagtpost paa Feitlazarettet, ankom et “Udryk
ningshold” fra Værnemagten. Festdeltagerne blev svinebundet og anbragt i
Stationens Garager og Detentionslokaler i Kælderen. Dermed var denne “Po
litifest” til Ende: Men i Kvarteret har man svært ved at forstaa, at Som
merfolkene føler sig hævet over Schalburgfolkene, og at den højere Pancke
oven i Købet synes at foretrække de første for de sidste, men formentlig
er det et Led i en Politik, som paa et eller andet Tidspunkt kan afsløres
i alle Enkeltheder.
-

Rygterne vil vide, at Sommers sorte Korps forsøger at gøre sig populært.
Der er udstedt strenge Instrukser med Hensyn til Opførsel under Polititjeneste, og som et Kuriosum kan nævnes, at Sommerfolkene tager skarp Af
stand fra “Nazisvinene” paa Blegdamsvej
Schalburgfolkene. Til dette er
kun at sige, at Frænde er Frænde værst, og det ene Landsforræderkorps har

Baggrunden for Skyderierne omkring Raadhuspladsen Mandag Afen er nogle
Begivenheder, der let kan faa alvorlige Følger for Københa~s Vagtværn,
som allerede gennem nogen Tid har været Genstand for Tyskernes særlige
og foruroligende Opmærksomhed. Da et Udrykningshold fra Vagtværnet kald
tes til Paladshotellet, hvor der var Skyderi, blev Vagtfolkene holdt op
af to Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti ved Hotellets Bagudgang i
Mikkelbryggersgade. Disse Mænd paastod, at en SS-Mand var blevet skudt
ned af en Mand i Vagtværnsuniform, og Vagtværnsfolkene blev skældt ud af
de tyske Politimænd med Udtryk som “Rødé Hunde” og “Sabotører”. Den ene
af de tyske Politimænd,en dansktalende Mand, der opgav det i den Forbin
delse misvisende Navn From, truede med, at han paa Grundlag af gode For
bindelser med den øverstbefalende i Danmark skulde sørge for, at alle
Vagtværnsfolk blev sat fast. Kort efter indfandt Hr. From og hans Ledsa
ger sig i Vagtværnets Vagtstue i Vartov og forlangte med hævet Revolver,
at “den Røde, der havde søgt Tilfiugt der, skulde udleveres.” Da han hav
de forvisset sig om, at der ingen uvedkommende befandt sig i Lokalerne,
forsvandt han og Ledsageren, efter at han havde erklæret, at “nu gik han
fanme lige til Pancke, Vagtværnet var blevet advaret to Gange, og nu
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En tysk Vagtpost begik i Gaar Formiddags Selvmord paa Hovedbanegaarden.
Han satte sig op i en Jernbanevogn, hvor han skød sig med sin Riffel. Han
havde i Forvejen afført sig Sko og Strømpe paa højre Fod og brugte Store
taaen til Aftræk.
Gestapo i Aarhus har anholdt Ingeniør Hedegaard, Riisskov, og Grosserer
Carl øjvind Hansen, Aarhus.
I Anledning af Meddlelesen forleden om Spionen Pflugk-Harttungs Hustru,
der har søgt Tilflugt i Danmark, skal vi gøre opmærksom paa, at hun ikke
er født Topsøe-Jensen, men er Datter af Apoteker Tømme, Hadsten. Hendes
Mor er en meget fjern Slægtning af Familien Topsøe-Jensen.

-

Side 6. INFORMATION Nr. 353.

6.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.318.

skulde der handles.” En Vagtværnspatrulie var kort forinden blevet holdt
op uden for Vartov
aabenbart ogsaa af Hr. From og 8 tyske Politisolda
ter. Medens de danske Vatværnsfolk maatte staa med Hænderne i Vejret,
havde From dels paa Dansk, dels paa Tysk erklæret:”I har jeres Ausweis
i Orden, men I er meget værre end det danske Politi. Vent bare:” Uden
rigsministeriet er i Gaar blevet orienteret om Episoderne og Hr. Froms
mærkelige Optræden og vil straks nedlægge Protest over for de tyske Myn
digheder. Hr. Froms bramfri Udtalelser maa imidlertif betragtes som Ud
tryk for, hvad man mener i udbredte tyske Politi— og danske Stikkerkred—
se. Vagtværnet har aabenbart optraadt for korrekt og for modigt til at
falde i tysk Smag.
-

Skuespilleren Hans-Henrik Krause, der blev arresteret af det tyske Poli
ti for halvanden Maaned siden, er blevet sat paa fri Fod.
Paa Fredericia gamle Banegaard skete der Mandag Aften en Sprængning i et
Oplag af Hjertestykker. Tre af dem blev ødelagt.
Tømrermester J.Chr.Andersens Maskinsnedkeri i Ane Damsgade i Nr.Sundby
nedbrændte Natten til i Gaar. Alle Maskiner blev ødelagt. Branden menes
at være paasat.
Natten til i Gaar fjernedes Folkeregistrene i Roskilde og Helsingør. I
Helsingør blev nogle Arrestbetjente og en Nattevagt, der tilkaldtes ved
Støjen., holdt op af revolverbevæbnede Mænd.
Kl.l9.30 i Aftes eksploderede en meget kraftig Bombe i Nationaltidendes
Lastbil, der var kørt frem foran Bladhusets Hovedindgang, Et Øjeblik før
var et Par unge Mennesker løbet op til Vognen, og da Chaufføren kom til,
fik han en Reyolver stukket i Maven og Ordre til at forsvinde hurtigst
mulig. Den ene af de unge Mænd anbragte en Bombe paa Bilens Køler, og et
Øjeblik efter eksploderede den. Bilen pulveriseredes, og alle Ruder i
“Nationaltidende”s Facade blev knust, saa Glasskaarene regnede ned over
Medarbejderne i Redaktionslokalerne. Ingen af dem kom dog til Skade. Og
saa i de omliggende Ejendomme og et Par Sporvogne, der passerede Højbro
blev Ruderne knust.
Gestapo i Aarhus har foretaget en Razzia i Erhvervsarkivet paa Aarhus
Raadhus.
I Aftes ved 19.30 Tiden blev en Tankvogn med Tjære sprængt i Luften paa
Buddinge St. Der opstod en voldsom Brand. Tjæren var bestemt til Brug
for Værnemagten.
Den højere Panckes specielle Mordbrænderafdeling var i Nat paa Turne i
Københavns umiddelbare Omegn. Paa Klosterrisvej 14 sprængte man en Villa
i Luften og ødelagde samtidig Ruderne i vid Omkreds. Flere Mennesker fik
alvorlige Chok. Eksplosionen fandt Sted ved godt l.Tiden uden forudgaaen
de Varsel. Villaen ejedes af en Familie, som opholder sig i Sverige.
Kort efter indtraf en ny Eksplosion, denne Gang i en Villa paa Lupinvej
17 i Vanløse. Den blev jævnet med Jorden. Ogsaa i dette Tilfælde var den
ubeboet, men der opstod afskillige Skader i Nabolaget. Nu faar vi for
mentlig at vide gennem tvangsindlagte Artikler i Dagbladene, at takket
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være det tyske Politis Skarpsindighed har man afsløret endnu to af “Hol
ger Danske-Gruppen”s Hovedkvarterer og sprængt dem i Luften.
Gestapo var Tirsdag Morgen ude paa Carlsberglaboratoriet. Professor Lin
derstrøm—Lang, Ingeniør Christensen og en ung Mand ved Navn Niels Rasmus
sen blev anholdt.
Tyske Politisoldater foretog Mandag Eftermiddag en Razzia paa Jagtvejen
mellem Godthaabsvej og Nørrebrogade. Alle Trafikanter blev standset og
visiteret, og en yngre Mand, der havde en Revolver paa sig, blev anholdt.
Det tyske Politi hentede i Lørdags Børnehaveleder Frk.Marie Balslev, Vid—
dingherredsgade, Tønder. Frk.Balslev bor alene, og det blev ikke engang
tilladt hende at efterlade en Besked. Børnehaven mødte derfor næste Dag,
og først op paa Formiddagen opdagedes det, at der var noget galt. Den ty
ske Kommandantur nægtede at kende noget til Sagen, men Frk.Balslev er set
i en tysk Bil.
Tyskerne har overtaget Hotel “Eyde” i Herning fra Mandag Formiddag Kl.lO.
Meddelelsen herom blev givet Hotelejeren’ Søndag Aften, og Kl.lO Mandag
Formiddag skulde alle være ude af Hotellet. Der maatte intet fjernes fra
Hotellet.
Det er nu fastslaaet, at Tyskerne i Aarhus har udarbejdet en Gidselliste
af et endog meget betydeligt Omfang. De 10 kendte Aarhusborgere, der Nat
ten til Søndag blev hentet i deres Hjem og bragt til det “bombetruede”
Hotel Royal, var aabenbart et ret tilfældigt Udpluk af Navnene paa denne
Liste, som aabenbart vil blive taget i Brug hver Gang, Tyskerne mener,
Øjeblikket er til det. Der foreligger nye Navne paa Lørdagens Gidsler,
nemlig Statens Kommiterede i Industrisager, Ingeniør Willumsen og Overtjener H.Sieger, Hotel Royal. De 10 fik, da de var samlet, Meddlelese om,
at de var taget som Gidsler, da der forelaa Bombetrusel mod Hotellet. De
blev anbragt tre og tre paa hver Etage og placeret paa en Stol paa Gan
gen, idet dog Fru Borgmester Stecher Christensen, var anbragt i Hallen.
Gidslerne blev bevogtet af Militærpatrouiller, der skiftede hvar anden
Time. Den almindelige Mening er, at Tyskerne selv har fabrik~ret Bombe
truslerne, og at det hele er et Led i den tyske Nervekrig mod den danske
Civilbefolkning.
Dagen efter Royal Air Force-Angrebet paa Gestapo-Hovedkvarteret i Aarhus
fortalte en Pilot og hans Navigatør, som havde deltaget i Operationen, om
deres Oplevelser og Indtryk overfor Repræsentanter for hele den frie
Presse. Der var Journalister og Reportere, der repræsenterede Alverdens
Blade, ved Sammenkomsten. De to Flyvere var ikke særlig glade for at væ
re Midtpunktet i Forsamlingen. De fremhævede Angrebet som et veludført
“Team-Work”. Om Enkelthederne ved Angrebet fortalte de bl.a.:
Vi havde faaet Instrukser om at bombardere de to Kollegiebygninger,
men det var nødvendigt at udvise stor Forsigtighed af Hensyn til de tre
Hospitaler, som laa lige i Nærheden. Vi kunde derfor kun angribe fra en
Side. Angrebet fandt Sted i 4 Faser med 6 Maskiner i hver. Paa et Tids
punkt var der ved at gaa galt. En Bombe gik gennem Bygningens Mur, men
ændrede Kurs og vilde op gennem Taget. I Samme Øjeblik drønede den næste
—
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Mosquito hen over Maalet, og Besætningen saa Bomben forsvinde op foran
Maskinens Næse.
En anden Maskine gik saa lavt, at den ramte en af Byg
ningerne, men udover nogle Buler i Forpartiet skete der intet.
Navigatøren fortalte, at man Aftenen før Angrebet havde vist Besætninger
ne paa Maskinerne en nøjagtig Model af Universitetsbyen i Aarhus, saa
det voldte ingen Vanskeligheder at finde de to Gestapobygninger. Tilsidst
stillede Journalisterne følgende Spørgsmaal til de to Flyvere:
Hvad faar De saa, naar De kommer hjem fra en saa veludført Operation
-

-

Lov til at gaa i Gang med en lige saa interessant Opgave en anden
Gang, svarede Piloten med et Smil. Vi viste, at de Allierede ikke har
glemt den Kamp, der foregaar i Danmark. Vi har faaet mange Beviser for,
at de var glade for, at vi kom, Det kunde vi forøvrigt ogsaa se, da vi
var over Danmark. Folk vinkede til os og gjorde V-Tegnet, og paa et Sted
stod en Bondemand Ret og gjorde Honnør ftr os. Det er ikke ligefrem det,
vi er vant til, naar vi er ude. Angrebet paa Gestapo—Hovedkvarteret i
Aarhus var en Opgave, som enhver af os gik indtil med Glæde, og vi er
tilfredse med den Belønning, der ligger i, at det danske Folk paaskønner,
hvad vi gjorde for dem.
-

Det danske Flygtningekontor i Sverige har som bekendt efter Professor
Hurwitz’ Afrejse fra Sverige til London, været ledet af den tidligere
Souschef, Kontorchef S.Wechselmann. Da det imidlertid nu er blevet af
gjort, at Professor Hurwitz ikke foreløbig vender tilbage til Sverige,
og da Professoren derfor har ønsker definitivt at trække sig tilbage fra
sin Stilling som Flygtningekontorets Chef, har den danske Minister, Kam
merherre Kruuse overdraget Kontorchef Wechselmann den fortsatte Ledelse
af Flygtningekontoret med den hidtidige Leder af Sekretariatet, Fuldmæg
tig Ulf Trier som Souschef.
Den 23.Oktober døde paa Ängelholms Lazaret i Sverige den kun 57—aarige
Shaim Rittermandt. Han har drevet en Skræderforretning i København, og
ingen anede, at der i den stilfærdige Skrædermester boede en poetisk og
musikalsk Kraft, som først ved 40-Aarsalderen gav sig Udtryk i en rig
Produktion af Musik og Poesi.
I Slutningen af Oktober har den danske Skole i Gøteborg holdt Realeksa
men. 11 Elever bestod Prøven. Endvidere blev der holdt Studentereksamen
for en enkelt Elev, som havdeværet midt i Eksamen, da han lidt pludse
ligt maatte tage afsted. Han fik nu Mulighed for at afslutte sine Studi
er.
Jørgensen vil gerne tale med “Dansk Presse”.
En tysk Soldat blév i Gaar dræbt ved et Revolverskud i Nørregade i Kø
benhavn. Efter hvad der foreligger oplyst, kom en Mand cyklende forbi
Soldaten. Han affyrede et Par Skud med en Revolver, og Soldaten styrtede
om paa Fortovet. Han var dræbt paa Stedet.
Ogsaa paa Nørrebrogade blev
en tysk Soldat dræbt, og ogsaa i dette Tilfælde var det en Cyklist, der
skød ham ned. Man maa i disse Tilfælde ikke udelade Muligheden af Provo
kati oner.
-

66

Side 9. INFORMATION Nr. 353.

6.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.318.

De højere danske Politiembedsmænd, der sidder indespærret i Boghandler
nes Hus, er blevet flyttet nogle Etager længere op og anbragt i Værelser
med tilgitrede Vinduer. Samtidig er Besøgstilladelserne blevet begrænset,
og det er alt sammen sket, fordi Politiinspektør von Magius havde bekla—
get sig over, at en Mand var trængt ind paa hans Værelse uden at banke
paa.
Grosserer P.M.Daell, Daells Varehus, er fra Vestre Fængsel overført til
Frøs 1ev.
Overretssagfører C.B.Stafeldt og hans Søn, Sagfører Svend Stafeldt, Kø
benhavn, blev i Gaar anholdt af Gestapo. De blev frigivet senere paa Ef
termiddagen.
I Forbindelse med Villasprængningerne: Klosterrisvej 14 ejes af Ingeniør
L.A.Duus Hansen, Lupinvej 17 af Dr.Erik Meyer. Begge opholder sig i Sve
rige.
VESTFRONTEN: Der er mest Kraft i Angrebene paa Saar-Fronten. Endnu et
Par Steder er Amerikanerne sat over Saar-Floden, og stadig nye Modangreb
har ikke kunnet rive dem ud af de nye Stillinger. Tyskerne har tværtimod
maatte trække sig yderligere tilbage mod Vestvoldens Befæstningsanlæg,
SaarbrUcken staar i Flammer efter et heftigt Bombardement. Byen er stærkt
truet, Amerikanerne staar 4 km fra Völklingen, 3 km fra Fbrbach og 5 km
fra SaargemUnd. I det nordlige Elsass gennemføres elastiske Tilbagetog
mod Vestvoldens Befæstninger, sydligere er Vejen Schleppstadt-Colmar naa
et. Uforandret ud for Aachen.
0STFRONTEN: Der udvikler sig nu et k~npemæssigt Dobbeltslag ved Bala.ton—
Søen. Tyskerne vil forsøge at holde Russerne endnu en Gang paa ungarsk
Jord, men store Chancer er der ikke. Det er ikke muligt at sende For—
stærkninger, og begge Ender af Søen er besat, Russerne staar kun 80 km
fra den østrigske Grænse. Den tyske øverstkommanderende, Generaloberst
Friesner har givet Ordre til at forsvare hver Landsby, hvert Hus og om
nødvendigt afbrænde det hele. Der er dannet en østrigsk Brig~de, der har
tilsluttet sig Tito-Styrkerne og faaet dennes Uniformer med~et Armbind
i de østrigske Farver.
TYSKE KVINDER SOM INFANTERI: Titusinder af Kvinder fra de nazistiske
Kvindeorganisationer fink~imer i disse Dage Tyskland for at indskrive
arbejdsledige Kvinder i de væbnede Styrker. Kvinderne skal være “Wehr
machts—Helferinnen”, hedder det officielt, men de skal i Virkeligheden
indsættes i de væbnede Styrker. Straks efter Udtagelsen sendes de til Ud
danrielseslejre, hvor de skal uddannes i Skydning med Gevær samt i Brug
af det tyske Modvaaben “Pansernæve”. De skal snarest sendes til Fronten.
ITALIENSFRONTEN: Baade Ravenna og Russi er faldet efter et Gennembrud
af Linjen Faenza—Ravenna. Nu er Vejen til den store Poslette kun spærret
af een Flodovergang.
KRETA: Den tyske og italienske Tropper er nu trængt tilbage i det nord
østlige Hjørne af Kreta. Man kan vente deres Overgivelse meget snart.
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FANEFLUGT: Den sidste Tids Udvikling paa Krigsfronterne og de store Tab,
som den tyske Hær har haft alle Steder, har foraarsaget talrige Soldater
til atdesertere. En enkelt Division, den 463., har nu maattet notere over
4.000 Desertører.
SIDSTE:
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Ved du, at Best er reduceret til at være Panckes venstre Haand?
Saae2

—

Joe, han er selv den høj(e)re~

—

SLUT.

Det tyske Sikkerhedspoliti vilde i Aftes i Esbjerg anholde en ung Mand,
der boede paa et Værelse paa Paladshotellet. Da den unge Mand ikke luk
kede op, blev der skudt gennem Døren. Han blev alvorligt saaret. Hans
Navn er Finnerup, og han bor paa Odinsvej i Aabyhøj.
Sorø Folkeregister paa ca.lO.000 Kort er i Aftes blevet bortført. Ind
brudet blev opdaget ved 22.Tiden af Nattevagten. De paagældende, der har
fjernet de mange Kartotekskort, erkommet ind i Kontorne ved at slaa en
Rude ind til et Baglokale.
Der foreligger nu yderligere følgende Oplysninger om den ovenfor omtalte
Razzia i Gaar Eftermiddags omkring Nygaardsvej ved Strandvejen. Det ske
te mellem Kl.l6 og 17, og det drejede sig om en Jagt paa to Sabotører,
der var blevet genkendt af Sommers Folk. Mens den ene forsvandt ned ad
Carl Nielsens Alle, flygtede den anden af Strandvejen. Der blev skudt fra
begge Sider, men mens de to Sabotører slap uskadt, blev to af Sommerfol
kene skudt ned. Der kom paa dette Tidspunkt yderligere et Par fuldt be
mandede Biler fra Sommerkorpset til Undsætning. Den store Ejendom “Strand
vejsgaarden” blev omringet. Foran hver Gadedør blev posteret en maskinpi—
stolbevæbnet Mand, og med Revolveren fremme foretog Sommerfolknen nu Un
dersøgelser af samtlige Lejligheder i Ejendommens ene Fløj, hvor man men
te, at en af Flygtningene befandt sig. Med Mellemrum affyrede Sommers
Folk Serier af Skud, og enhver, der passerede, maatte vise Legitimations
kort. Brandvæsenets Ambulance, der var blevet tilkaldt af private Folk,
fir Ordre til at køre hjem. Sommers Folk skulde nok selv tage sig af de
res Saarede.
Brandvæsenets Ambulance blev i Nat Kl.l.52 kaldt til Sheilhuset for at
afhente en Mand, der var blevet skudt i Ryggen. Han blev kørt til Hospi
talet. Det oplyses, at han var blevet fundet skudt i Kvarteret og var i
dentificeret som Mekaniker Nielsen. Der har ikke kunnet skaffes andre Op
lysninger om hans Identitet.
Kl.2.l3 i Nat skete der en voldsom Eksplosion iEjendommen Nørrebrogade
18 A i København. Der var blevet anbragt en Bombe op mod Vinduet til Fru
Darvilds Konfektureforretning. Vinduet og Muren blev trykket ind, og alt
Inventaret i Forretningen blev ødelagt. Ogsaa Lokalerne i Restaurant “Mi—
ko”, der ligger paa l.Sal, blev raseret, og Hundredvis af Ruder i de om
givende Bygninger knustes, bl.a. i Ejendommen “Alderstrøst”, der ligger
lige overfor. Fru Darvilds Mand er Jøde og opholder sig i Sverige.

68

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.318.

69

Side 1. INFORMATION Nr. 354.

7.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.319.

Kun til Orientering, ikke til Offentliggørelse.
ANG. ØDELÆGGELSE ELLER FJERNELSE AF FOLKEREGISTRE o.l.
Der er i den seneste Tid rundt omkring i Landet ødelagt eller fjernet en
Del Folkeregistre. I en Række Tilfælde er Aktionen foretaget af Mod
standsbevægelsens organiserede Styrker, i andre Tilfælde af ukendte Per
soner. Overalt er der utvivlsomt handlet udfra de bedste og mest velmen
te Motiver, idet man mente at skade Tyskerne og gavne Modstandsbevægel
sen, og i en Række Tilfælde

-

men dog næppe i alle

-

synes det, som om

man har naaet Hensigten.
Da en saadan Ødelæggelse eller Fjernelse af Folkeregistre imidlertid
ikke kan siges i Almindelighed at skade Tyskerne, hvorimod Savnet af Re—
gistrene daglig lægger de største Hindringer i Vejen for Fortsættelsen
af dansk Administration paalægger DANMARKS FRIHEDSRAAD hermed alle an
svarlige Ledere af Modstandsgrupper saavel som Enkeltpersoner ogsaa i
dette Forhold at bevare Hovedet koldt og ikke lade sig rive med til u—
overlagte Handl inger.
I alle Tilfælde hvor Spørgsmaal rejses om Ødelæggelse eller Fjernel
se af et Folkeregister, er det de ansvarlige Lederes Pligt nøje at over
veje, om de Fordele, man mener at opnaa ved Aktionen, opvej~r de Vanske
ligheder, der beredes dansk Administration og derigennem paa mange Om—
raader hele Folket.
6.December 1944
DANMARKS FRIHEDSRAAD
De tyske Cyklepatrul jer har, som det vil vides, gjort sig særlig for
tjent ved at tilsidesætte alle Færdelsregler, køre paa Fortovene, undla
de at have Lygter paa efter Mørkets Frembrud o.s.v. Disse Patrul jer har
dog i de sidste mørke Aftener vist en paafaldende Forsigtighed, og enkel
te af dem er begyndt at køre med Lygter
den forreste endda med en sær
deles skarp Lygte. Sandsynligheden taler for, at det er en Episode som
forleden Aften fandt Sted paa Jagtvej, der er Skyld i denne Ændring. Ved
den Lejlighed blev en Patrulje paa 8 Mand afvæbnet, mens de laa og baske
-
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de paa Kørebanen mellem Cykler og Geværer. Patruljen var paa Vej ad Jagt
vejen, da den forreste af dem pludselig udstødte et af de velkendte teu
toniske Brøl. I samme øjeblik slog han en Saltomortale med Cyklen, og før
det var gaaet op for de efterfølgende 7, hvad der var sket, laa ogsaa de
spredt over Kørebanen i meget daarlig Orden. Deres Undersøgelse af Bundforholdene paa Jagtvej varede imidlertid ikke længe, idet en Del Mænd,
som havde staaet paa Fortovet, traadte ud til Soldaterne og holdt hver
enkelt af dem op med Maskinpistoler. Derefter blev samtlige Soldater af
væbnet, idet det paa Forhaand var blevet betydet dem, at de skulde blive
liggende paa Knæ med Hænderne i Vejret. Det viste sig bagefter, at de
Folk, der afvæbnede Patruljen, havde spændt en Staalwire ud over Køreba
nen, og den havde Tyskerne overset i Mørket.
Tømrermester Rolsted, der forleden blev haardt saaret under et paastaaet
Røveriforsøg, havde netop paataget sig Opførelsen af en Del Barakker til
Schalburgkorpset. En Del andre Tømrermestre, som Korpset forinden havde
henvendt sig til, havde afslaaet at udføre Arbejdet under Henvisning til
Materialemangel. Rolsted tilbød sig imidlertid straks, da han hørte, at
hans Venner paa Blegdamsvej var i Baraknød. Rolsted var iøvrigt en god
Ven af den berygtede Nazipræst Pastor Strøbech, som nu er gaaet under
Jorden.
En dansk Officer, hvis Navn endnu ikke kendes, forsøgte fornylig at flyg
te fra Gestapo, der trængte ind til ham paa hans Bopæl i Sorø. Han blev
beskudt og saaret og laa i nogle Dage paa Sorø Sygehus. Herfra skulde
han imidlertid for et Par Dage siden overføres til Feltlazarettet. Han
forsøgte paany at flygte, og denne Gang blev han skudt ned og dræbt. Hans
Lig blev derefter overført til Shelihuset, og i Lørdags blev der rekvire—
ret en Kiste til Begravelsen.
Søndag Aften ankom der er tysk Militærtog til Hovedbanegaarden. Det viste
sig, at “Soldaterne”
Ca. 800
uden Undtagelse var rene Drenge. Den
yngste var omkring 15 Aar, den ældste ikke mange Maaneder over 17
og
de var alle uden Vaaben.
—
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tidig har taget Cyklerne, maaPancke vide~
Man er foreløbig gaaet ud
fra, at Sprængningerne af de tre Villaer har Forbindelse med hinanden,
og at disse staar i Forbindelse med Stormen paa Thorkil~dsens Villa.
—

Motorsejleren “Aktiv” af Randers afgik fra Randers Mandag Formiddag med
Ejeren, Kaptajn P.Emil Nielsen, østervangsvej 13, og fire Mands Besæt
ning ombord. Motorsejleren skulde til Assens lastet med tomme Tønder. Ved
Indsejlingen til Randers Fjord blev “Aktiv” standset og entret af Tysker
ne, der beordrede Skibet tilbage til Randers. Kaptajnen og Besætningen
blev ved Ankomsten til Randers arresteret. I Tirsdags begyndte Tyskerne
Losningen af Skibet, og to Mand af Besætningen blev frigivet for at hjæl
pe til. Anklagengaar ud paa Transport af Sprængstoffer og illegal Post.
Søndag Aften Kl.24 sprang en Bombe i en næsten færdigbygget to Etagers
Villa paa Ribevej i Varde. Et Hjørne af Bygningen blev bortsprængt, og
desuden blev Taget en Del beskadiget. Villaen tilhører den saakaldte
“Skalle Petersen”, der er Værnemager i stor Stil. For kort Tid siden blev
hans Vulkaniseringsværksted raseret af Sabotører, hvorved Maskinerne og
en Del Dæk til Organisation Todt blev ødelagt.
Specielt til 143: De faar Besøg Fredag.
Fredag inden Kl.9 Fmd.

-

Specielt til 340: De faar Besøg

LRS. Christian Krag, Aarhus, blev Natten til Onsdag afhentet af det tyske
Politi i sin Lejlighed, Sdr.Ringgade 2 i Aarhus. Ogsaa hos Kontorchef E.
Trolle Schultz, Marselis Boulevard 75, aflagde Tyskerne Besøg. De slog
Døren ind, men fandt ikke Kontorchefen. LRS. Krag kom dog paa fri Fod
Onsdag Formiddag, efter at man havde arresteret hans Kompagnon, LRS. Ot
to Jespersen. Det var ham, man havde været ude efter. Endvidere arreste
rede Gestapo i Gaar, Onsdag, Journalist Georg Andreasen, Aarhus Stifts
tidende.

-

-

I Forbindelse med Drabet paa Assistent Svend Aage Rasch er 6-7 ledende
Folk indenfor Skyttebevægelsen i de sidste Dage blevet arresteret af Ge
stapo.
Den danske Kriminalassistent, der er død i Buchenwalde, hedder Carl Gyl
che og ikke som fejlagtig meddelt i Gaar Fylke.
Den højere Pancke fortsætter med at sprænge Villaer og Sommerhuse i Luf
ten, samtidig med at han hver Gang knuser flere Tusinde Ruder i de omlig
gende Kvarterer. I Gaar gik det ud over et Sornerhus og to Villaer i Gen
tofte. Sommerhuset laa paa Drachmannsvej 7, de to Villaer paa Mantiusvej
11 og Almindingen 8.
Efter hvad der foreligger oplyst, har Gestapo Nat
ten til i Gaar stormet Villaen Almindingen 8, der ejes af det tidligere
konservative Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse, Assistent Georg Thor
kildsen. Vagtværnet overtog i Gaar Morges Tilsynet med Huset, idet det
bogstavelig talt saa ud, som om Tyskerne havde været der. Alle Døre stod
aabne, en Døre var sønderskudt og ude i Haven stod 8 herreløse Cykler.
Formentlig har Tyskerne arresteret Ejermændene, men hvorfor de ikke sam-
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Ved 14—Tiden Onsdag Eftermiddag styrtede en tysk Jagermaskine ned paa
True Mark ved Brabrand. Maskinens Besætning blev dræbt.
Onsdag Eftermiddag kørte der pludselig en Udrykningsbil op foran Brdr.
Triers Veksellererforretning, Højbroplads 8 i København. E,f Del Schal
burgfolk stormede ind i Lokalerne. De spurgte, om det var derfra, der var
blevet alarmeret. Da man paa Kontoret svarede benægtende paa Schalburg
folkenes Spørgsmaal, kiggede Landsforræderne sig lidt om i Lokalerne, be
nyttede Telefonen et Par Gange, hvorefter de fjernede sig. Aktionen sy
nes ret ejendommelig. Schalburgfolkene antages at have faaet en falsk An
meldelse om en Person, som man mente var til Stede i Lokalerne.
Gestapo har i Skanderborg anholdt Fyrbøderassistent Arne Ribergaard Sø
rensen, Chauffør Hjortskov Nielsen og Maskinmester Hansen, der alle er
ansat paa Aandssvageanstalten “Sølund”, hvor de gennem længere Tid har
arbejdet for Tyskerne. De sigtes for Meddelagtighed i den store Sabotage
mod Aandssvageanstalten forleden.
Mandag Aften Kl. 20.15 eksploderede en Bombe i Rosenlund Hansens Vulka
niseringsanstalt, Randersvek 4 i Aarhus. Virksomheden blev fuldstændig
raseret. Sabotørerne havde pr. Telefon advaret Beboerne i en Naboejendom.
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Det drejede sig om tre Mænd, og de fulgtes et Stykke ned ad Gaden, men
da der var gaaet 10 Minutter, vendte de tilbage, fordi de mente, Tele
fonopringningen var falsk Alarm. Næppe var de kommet ind bag Benzintan
ken foran Vulkaniseringsanstalten, før Bomben eksploderede. De tre Mænd
blev alle saaret, men kun en af dem blev indlagt paa Hospitalet. Denne
lille Historie viser, at man skal tage Sabotørernes Advarsler alvorligt,
selv om der gaar nogle Minutter, før der sker noget.
Efter Schalburgtagen paa Nørrebrogade i København Natten til i Gaar i
værksatte Sommer- og Schalburgfolk bevæbnet med Maskinpistoler Gadespær
ringer, der gik ud paa, at ingen maatte færdes paa nogen af Nørrebroga
des Fortove. Om det var de samme Schalburgfolk, der har kastet Bomben om
Natten, som nu agerede Ordenshaandhævere, ved man ikke med Sikkerhed, men
det er sandsynligt.
Om Anholdelsen af Konsul Barnow i Aarhus, der var et af “Telefonbombe
gidslern&’, som blev anbragt paa Hotel “Royal”, fortælles følgende En
keltheder: Efter at Tyskernehavde ringet paa et Kvarters Tid lukkede Kon
sulen selv op og forlangte at se deres Legitimation. Tyskerne viste dem,
hvorpaa Konsulen erklærede, at han intet havde gjort, smækkede Døren i
og gik i Seng igen. Derpaa brød Tyskerne ind i Huset gennem et Kælderv~in
due, styrtede op i Konsulens Soveværelse, pegede paa ham med Maskinpisto
ler og spurgte, om han saa vilde gaa med. Det gjorde han.
Flere af Gæstene paa det bombetruede Hotel “Royal” blev holdt tilbage til
langt op ad Formiddagen, deriblandt Violinisten Emil Telmanyi.
Birkerøds Sognepræst, Pastor Svend Melby, er efter en Razzia blevet arre
steret af Gestapo og ført til Sheilhuset.
Om Fjernelsen af Kartotekskortene fra Arbe.jdsanvisningskontoret i Horsens
for Ca. 3 Uger siden oplyses det nu, at Nattevagten blev holdt op i ca.
halvanden Time. Der var Tale om ca 20.000 Kartotekskort over Medlemmer af
samtlige Arbejdsløshedskasser i Horsens, Silkeborg og de to Byers Opland.
Kortene stod i et stort Staalskab, og dé er alle blevet fjernet. Mændene
skaffede sig Adgang til Kontorerne ved at kr~use en Rude, og de maa have
haft et Køretøj til at transportere Kortene bort paa. Man regner med, at
Kortene vejer va. 800 kg. Revolvermændene havde efterladt en Hilsen un
dertegnet “Gruppen”. Røveriet betyder, at Arbe,jdsanvisningskontorernes
Arbejde er blevet fuldstændig lammet, idet man ikke har Spor Materiale
at arbejde med. Man maa altsaa begynde paa bar Bund.
Ved knap 22.Tiden i Tirsdags lød der Syd for Horsens tre voldsomme Eks
plosioner. Kort efter blev Falcks Redningskorps alarmeret til ørnstrup
Savværk 5 Kilometer udenfor Byen, hvor Eksplosionerne havde fundet Sted.
Da Falck naaede fram, stod hele Savværket i lys Lue, Murene var delvis
sprængt ved Eksplosionen, og alt laa i et Kaos. Alle Raavarer, Færdigva
rer og Maskiner blev totalt ødelagt. Savværket var for kort Tid siden
blevet overtaget af den tidligere Indehaver af Trævarefabrikken “Ebon”,
Sønderbrogade i Horsens. Denne Fabrik blev for en lille Maaneds Tid si
den ogsaa ødelagt ved en Sabotagebrand. Fabrikken finansieres af Hou Sav
værk.
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Tirsdag Middag har det tyske Politi arresteret Havebrugskandidat og Se
kretær i Landbohøjskolens Havebrugsafdeling, J.P.Hjerting. Aarsagen til
Arrestationen er ukendt. Den unge Sekretær har været paa Landbohøjskolen
i en kortere Aarrække.
Schalburgfolkene skal i alt Fald ikke sulte. Det bliver der sørget for af
deres tyske Herrer og Mestre. Foreløbig har man indkøbt 400 Tønder Kar
tofler og kulet dem ned i Fælledparken umiddelbart bag Logen paa Bleg
damsvej. Naturligvis er der blevet betalt en klækkelig Overpris, Tysker
ne og deres Lejesvende har jo Penge nok. Vi skal senere vende tilbage til
hvem Leverandørerne er og beskæftige os lidt ogsaa med deres Forhold.
Kun til Orientering, ikke til Offentliggørelse:
Paa Grund af de særlige Presseforhold for Tiden har det i hele Røret om
Kartoffeipriserne ikke været muligt at nævne konkrete Tal paa Høstudbyt
tet. Man regner fra sagkyndig Side med , at Kartoffelhøsten i Aar bliver
paa ialt 13—14 Mill. Tønder mod Ca. 19 Mill. Tønder sidste Aar.
Heraf gaar 5 Mill. Tønder til Spisebru~
1,5 “
“
“
Industrien (væsentligst til Fremstilling
af Kartoffelmel 0.1.)
2,5
“
Læggekartofler
I’
Værnemagten i Danmark og Norge.
i
Ialt bliver dette 10 Mill. Tønder. Resten skulde normalt gaa til Opfod—
ring. Med de nuværende Priser paa Frihandelskorn udbringes en Tønde Kar
tofler, der anvendes i Svineproduktionen, i ca.i6 Kr.
Tyskerne har i de sidste Dage indrykket nye Hverveannoncer i Dagspressen
til Waffen SS, og de er for en Gangs Skyld meget oplysende. Annoncerne,
der er paa Vers, taler om, at alle andre svigter, og at de hvervede vies
til deres Manddoms sidste Strid. I denne Annonce har Tyskerne ogsaa op
givet deres tidligere Pladder om, at der skal kæmpes for Danmarks Frem
tid. Krigsmaalet angives nemlig som: Eet stort Germaner-Rige, kun derfor
kæmper vU
Sekretæren i Vestjydsk Fiskeriforening, Albert Nielsen, er blevet ud
nævnt til ansvarshavende Redaktør af Esbjergbladet. Det er Bladets tre
die Redaktør i Løbet af godt en Maanedstid. Den gamle Redaktør Laurits
V.Jensen, døde efter et Revolverattentat, og hans Efterfølger Carl Niel
sen blev sammen med det meste af sin nærmeste Familie anholdt af Gestapo.
I Nykøbing Falster har Tyskerne beslaglagt følgende Bygninger: Frimurer
logen, Odd Fellow Logen og Guldborgsundpavillonen. I Forvejen har Tysker
ne østre Skole, Teknisk Skole og alle Politistationerne.
Den myrdede Nazist Kaj Liljegren fra Nakskov blev i Gaar begravet paa
østre Kirkegaard i Nykøbing F. Der var signerede Kranse fra Schalburg
korpset, Sommers Korps, Frikorps Danmark og andre nazistiske Sammenslut
ninger. Ved Begravelsen talte først en Officer og derefter en ung Hjælpepræst fra Nakskov. Præstens Tale var ganske kort, og han kom ikke ind paa
de nærmere Omstændigheder ved Liljegrens Død, men omtalte ham blot som en
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god Familie fader. Fra Ringsted var ankommet en Afdeling Frikorpsfolk,
der med Hornorkester i Spidsen marcherede gennem Byen. Kisten var ind
svøbt i Dannebrog. Stiftsprovst Hans Dreiøe havde afslaaet at foretage
den kirkelige Handling under Henvisning til, at der ikke maatte være an
det end dansk Militær tilstede.

8.Dec.1944.
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I Følge Dr.Best hersker der Ro over hele Danmark og Ordenen opretholdes.
Hvad Tyskerne forstaar ved Lov og Ret fremgaar tydeligt af en lille Epi
sode paa Frederiksbergvej i København: En tysk Patruljevogn kom kørende
af Frederiksbergvej og skulde om Hjørnet ved Drejervej. Lige i Svinget
var der en stor Vandpyt, og den tyske Chauffør kørte tværs igennem den
og oversølede Folk paa Fortovet. En Mand, som var blevet særlig til~ølet,
vendte sig i berettiget Harme mod Vognen, knyttede Haanden og raabte et
eller andet, som ingen forstod, øjeblikkelig standsede den tyske Vogn
Chaufføren havde aabenbart ventet denne Reaktion hos en eller anden
og
i et nu var Vognen bakket tilbage til Stedet, og der blev affyret en 4-5
Skud. Den Mand, der havde raabt, styrtede om paa Fortovet dræbt paa Ste
det. Umiddelbart efter sprang et Par tyske Soldater ud, greb den dræbte
og slyngede ham ind i Bunden af Vognen, hvorefter de kørte videre. Der er
ingen Tvivl om, at De.Best har Ret, naar han hævder, at Tyskerne viser
stor Overbærenhed og gør alt for at opretholde et godt Forhold til den
danske Befolkning.

Den tyske Værnemagt beslaglagde i Gaar 20-30 Lastbiler paa Gaderne i Ha
derslev. Til Føreren af en Bil med Tørv blev det sagt, at hvis han ikke
inden fem Minutter havde faaet Tørvene læsset af, vilde baade Ladning og
Bil blive konfiskeret. De beslaglagte Biler fik Ordre til at køre med Am
munition fra østskoven-Ladegaards Skov Nordøst for Byen.

—

-

Det ér nu oplyst, at Mekeniker Nielsen, der Tirsdag Aften blev skudt i
Ryggen i Nærheden af Shelihuset, havde Bopæl paa Dyssegaardsvej 33 i Hel
lerup.
Aaløkkeskolen i Odense er blevet overtaget til andet Formaal.

To kendte aarhusianske Fagforeningsfolk blev i Aftes ved l8.Tiden dræbt
af Revolverrnærid paa Vej til deres Hjem i Fuglsangskvarteret. Det er den
59-aarige Maler Andersen, der var Formand for Malernes Fagforening i Aar
hus, og den 45-aarige Forretningsfører for Malernes kooperative Forbund,
Albert Rasmussen. De tre Mænd kom gaaende af Viborgvej, og nogle Skridt
bag dem gik Albert Rasmussens Hustru og en Maler ved Navn Gunnar Chrl—
stensen. Pludselig blev de alle fire opmærksomme paa en Bil, der holdt
med slukkede Lygter ved Vejsiden, men netop som de vilde standse op for
at holde sig lidt paa Afstand af Bieln, sprang tre Mænd ud af den. Den
ene blev staaende, mens de to andre løb frem og skød en Serie Skud mod
Andersen og Rasmussen. De styrtede begge om paa Vejen, og mens de laa
der, affyrede Mændene endnu nogle Skud imod dem. Derefter løb de tilbage
til Bieln, som straks forsvandt. Motivet til Mordene er ukendt, men der
er næppe Tvivl om, at det drejer sig om et af den højere Krigsforbryder
Panckes berygtede Clearingmord.

Gestapo har arresteret Gymnasieelev Poul Frederiksen, Roskilde, en Søn
af Bogholder Vilh. Frederiksen, Knudsvej 5.
Gestapo indfandt sig i Gaar i Læge Toussiengs Villa, Jægersborgalle 90
og arresterede Lægens Søn og nogle af hans Venner.
Under en Razzia i Frederikssund er Realskolebestyrer Filtenborg, Vejas
sistent Jensen og Skibsværftsarbejder I~1ahler blevet anholdt.
I Aftes ved 19.30 Tiden skete der en Eksplosion paa Roskilde Banegaard i
en Vogn, der var paamonteret et tysk, transportabelt pneumatisk Bor. Vog
nen blev ødelagt. Ved Eksplosionen knustes en Del Ruder i Banegaarden.
Den ovenfor omtalte Villa paa Mantziusvej 11 i Hellerup, der blev sprængt
i Luften i Gaar, ejes af Snedker V.Bronnich. Hans Søn var tidligere paa
Dagen blevet anholdt i Villaen. Snedker Bronnich var ikke hjemme.

Politiinspektør Mellerup og hans Søn er fra Vestre Fængsel blevet over
ført til Frøslevlejren.

SLUT

I Anledning af Gestapos Aktion mod det kongelige Bibliotekler der i dis
se Dage gennem Udenrigsministeriet fremsat en Protest til Dr.Best. Det
kan iøvrigt oplyses, at Bibliotekar Fabritius er blevet sat paa fri Fod.
Den tidligere Chef for Luftværnskontoret i Esbjerg, Kaptajn Seehusen, er
blevet løsladt efter godt et halvt Aars tysk Fængsel.
Manden, der blev fundet i Frihavnens 10 Meter Bassin forleden, og som
hidtil ikke har kunnet identificeres, var blevet dræbt ved et Skud gen
nem Hovedet. Efter Paaklædningen saa han ud til at være Tjener. Han har
antagelig ligget i Vandet i godt 3 Uger.
To tyske Benzintankvogne blev forleden sprængt i Luften udenfor Buddinge
Kro. Chaufførerne og Vagtmandskabet havde forladt Vognene for at gaa paa
Kro, og det benyttede nogle Frihedskæmpere sig af. Begge Vognene og de
res Last blev ødelagt.
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Tyske Politisoldater spærrede i Gaar hele Vibenshus Runddel ved Hjælp af
Lastbiler, som blev kørt frem til Sporvognsskinnerne. Den første Spor
vogn, der ankom, var en Linje 9. Den blev standset og Passagererne kom
manderet ud paa Gaden, mens Vognstyreren fik Ordre til at forsvinde om
gaaende med Sporvognen. Derefter paabegyndte Tyskerne en Undersøgelse af
hver enkelt af Passagererne. Kort efter ankom en Linje 15 og en Linje 6,
men samtidig var en af Sporvejenes overordnede Funktionærer kommet til
stede. Han gjorde kraftige Forestillinger overfor Aktionens Leder, og det
endte med, at Lastbilerne blev fjernet fra Sporene. Derefter fortsatte de
standsede Sporvogne den afbrudte Tur, og kun Passagererne fra Linje 9
blev undersøgt. Saavidt vides blev ingen opholdt, og hvad Aktionen iøv
rigt skulde tjene til, ved kun den højere Pancke.
Gestapo henvendte sig forleden til samtlige Socialkontorer Byen over og
forlangte at faa Personalelisterne udleveret. De fik dem, men der fandtes
ikke Bopæl opført paa de enkelte Arbejdere. Formaalet er ukendt.
Boelsmand Hans Peter Hansen fra Ougtved holdt forleden Bryllup for sin
Datter paa Sæby Forsamlingshus (Sjælland). Henimod Slutningen af Festen
kørte en Bil op foran Forsamlingshuset for at afhente Bruden og hendes
Mand, men umiddelbart før Parret kom ud, sprang Bilen i Luften. Det var
en Hilsen fra Frihedskæmperne til Hansen, der er ivrig Nazist og tysk—
sindet. Datteren og den meget betænkelige Svigersøn maatte derfor søge
anden Befordring til deres nye Hjem.
Som omtalt i Dagbladenes tvangsindlagte Artikler blev A/S Bohnstedt—Pe
tersens store Fabriksvirksomhed i Sundkrogsgade i København sprængt i
Luften af Sabotører Onsdag Aften. Derimod glemte den højere Pancke at
Meddele, at baade Bohnstedt-Petersen og hans Sancho Panza, Driftsbesty
rer Erling, er Værnemagere af den mest usrnagelige Art. De har begge kap
pedes om at tækkes Tyskerne og har paa eget Initiativ tilbudt Assistance
i alle foreliggende Situationer. Begge har tjent Millioner
via Natio
nalbanken. Det kan tilføjes, at Virksomheden for faa Dage siden var kom
met i Gang efter den sidste Sabotage. Denne Gang er det imidlertid gjort
saa grundigt, at Fabrikken ikke kommer i Gang, før Tyskerne har tabt Kri
gen
saa er det er Spørgsmaal, om det bliver under den samme Ledelse.
Det kan iøvrigt oplyses, at ved de tre Eksplosioner blev et større Antal
Flyvemaskinedele ødelagt, og et stort Lager af Fernis, Lak og Acetone
blev antændt.
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A/S Hous Savværks Fabrik i ørnstrup tæt Syd for Horsens, der blev sprængt
i Luften Tirsdag Aften, fremstillede Haandtag til Haandgranater og Kas
ser til Landminer. Hele Varelagret og Lagret af færdige Granathaandtag
blev ødelagt.
Daells Varehus i Nørregade i København blev i Gaar truet med Telefonbom
ber. Det var kort før Lukketid, og i Betragtning af, at den højere Pan
cke lod en Chokoladeforretning ryge i Luften paa Nørrebrogade udfor det
Sted, hvor en tysk Soldat som omtalt blev skudt, var det ikke godt at vi
de, om den højere Pancke ikke ogsaa kunne udnytte den Omstændighed til en
Modaktion. Forøvrigt er der maaske Grund til i denne Forbindelse at hen
lede Opmærksomheden paa Schalburgkorpset paa Blegdamsvej. Som bekendt er
Forholdet mellem disse Landsforrædere og Sommer-Landsforræderne ikke det
bedste. Da Somerfolkene har tilrevet sig Politimagten, er det ikke u
sandsynligt, at “Blegdamsvej” vil forsøge at lægge Sommerfolkene for Had
ved at skyde tyske Soldater. I hvert Fald gør den højere Pancke klogt i
at undersøge denne Mulighed, før han lader sine egne Folk lægge nye Bom
ber ud. Hvis han undersøgte Sagen rigtigt, var det jo muligt, at han i
Følge sin egen Fremgangsmaade bliver nødt til at lægge Bomber i Frimurer—
logen.
Som nævnt er Aaløkkeskolen i Odense blevet beslaglagt af Tyskerne, som
vil indkvartere 500 Mand paa Skolen. Der er imidlertid ikke Plads til
dem, og i odenseanske Skolekredse frygter man yderligere Beslaglæggelser.
Tirsdag Aften ved 19.30-Tiden indfandt 10-12 Mænd bevæbnet med Revolve
og Maskinpistoler sig i den kendte odenseanske Isenkramforretning Harald
Nyborg. En ung Mand, der paa det Tidspunkt opholdt sig i Forretningen, og
en ung Mand paa Kontoret blev holdt op, mens de bevæbnede Folk fjernede
3 Kasser fra Vaabenlagerafdelingen, læssede dem paa en Lastbil og kørte
bort. Kasserne indeholdt 42 Jagtrifler.

-

-

5—6 revolverbevæbnede Mændindfandt sig i Gaar i Georg Voss Spiralfjeder
fabrik paa øresundsvej 126, hvor de holdt Personalet op og gennemgik La
geret. Efter Gennemgangen satte de nogle af Arbejderne til at læsse en
Lastbil med en særlig Slags Fjedre, som nylig var blevet fremstillet paa
Fabrikken, og da samtlige Pakker var anbragt paa Lastbilen, kørte Revol
vermændene afsted med den.
Gestapo indfandt sig i Gaar paa Socialkontoret i Lyngby, hvor de først
drev Ansøgerne ud. Derefter arresterede de Personalet
ialt en halv Snes
Mennesker
og tog desuden en Duplikator med. Nogle af de arresterede
blev senere løsladt, men andre tilbageholdes i Shellhuset.

Der er kommet 13.000 Mand tyske Tropper til Kolding i Løbet af sidste
Uge. Overfor en Pensionatsværtinde, der forespurgte, om hun kunde dispo
nere over sine Værelser til Jul, skal en tysk Officer have udtalt, at
Kolding kun blev brugt til Opsamlingssted for disse Tropper;, der komer
fra alle Egne. Tropperne skal føres videre til Fronten inde~i Jul.
Foruden Hotel “Eyde” i Herning har Tyskerne ogsaa beslaglagt Førstesalen
i Hotel “Herning”, d.v.s. de Værelser, der var til Udlejning, saa kun Re
stauranten og Teatersalen er fri. Dermed er to af Byens tre store Hotel
ler beslaglagt, og det vil i Fremtiden være næsten umuligt at faa Hotel
værelse i Herning.
Endvidere beslaglægges hele Teknisk Skole og kun et
Klasseværelse gives fri til Undervisning. Der er endvidere Tale om Be
slaglæggelse af det nye Missionshotel. Tyskerne stillede ogsaa Krav om
at faa en Fløj af Medicinsk Afdeling paa Herning Sygehus, men det blev
for purret ved Protest fra Amtsraadet. Ca. 300 Mand fra Horsens skal
flyttes til Herning, deriblandt hele Staben med en General i Spidsen.
-

-

—
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Som omtalt omringede Gestapo bistaaet af Sommerfolk forleden Nat Læge
Toussiengs Villa i Jægersborg Alle 90. Det viser sig nu, at Lægen selv
blev anholdt sammen med sin Søn. De første Oplysninger gik ud paa, at
det var Sønnen og en Ven, der var blevet taget af Tyskerne.
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Teatermaleren Gregers Rode er blevet ført til Frøslevlejren, mens hans
Hustru er blevet løsladt fra Vestre Fængsel.
Gestapo og Schalburgfolk med Maskinpistoler indfandt sig forleden paa Da
mehotellet i Kvindelig Læseforening. En Dame og en Herre, der boede i et
Værelse paa 3.Sal, blev arresteret.
Tre unge Mænd, der foregiver at komme fra Shellhuset, og som fremviser
tyske Papirer, har i de sidste Dage foretaget “Razzia” i forskellige Vil
laer paa Frederiksberg. Dee gaar frem paa en Maade, som gør det sandsyn
ligt, at de er eller har været Tyskernes Haandlangere, som nu har etable
ret egen “Forretning”. De forlanger at se Legitirnationskort, afholder
Forhør, etc. og slutter med at stjæle, hvad der er for Haanden: Sølvtøj,
kontante Penge, Smykker eller lignende, men selvfølgelig kender Tyskerne
dem ikke. Mon det forresten ikke var en Opgave for Sommerfolk? Den maa
de dog have Forudsætninger for at klare.
Kartotekerne over samtlige opklodsede -Biler i Silkeborg Amt blev forle
den fjernet fra Motorkontoret i Silkeborg.
Som omtalt andetsteds blev to Fagforeningsfolk skudt i Aarhus i Gaar. Om
trent paa samme Tid skød den højere Panckes Morderbande Justitsministe
riets Motorsagkyndige, Ingeniør Falck, da han i sin Bil vilde køre ind
ad Porten til Teknologisk Institut, hvor han havde en ledende Stilling.
Yderligere blev endnu en god dansk Mand dræbt i København i Gaar. Det var
den 28-aarige Vagtkontrollør V.H.J.Møller fra Christiansborg Slot, der
blev skudt i sin Lejlighed i Værmlandsgade. Om begge disse Drab kan man
læse i Dagbladene i den Udstrækning, den højere Pancke har fundet det for
godt at frigive Omtalen, og det er erfaringsmæssigt ikke i større Omfang.
Vi skal derfor tilføje, at Civilingeniør Erik Falck under hele Besættel
sen har opretholdt en korrekt, men meget agtpaagivende Holdning overfor
Værnemagten og de tyske Myndigehder ide Forhold, hvor han var tvunget til
at samarbejde med dem. Han har endvidere været meget stærkt paa Vagt o
verfor de Værnemagere, som har udnyttet Situationen ved Kørsel for Ty
skerne
Vognmænd og enkelte Kørelærere
og der er derfor ingen Tvivl
om, at han har paadraget sig den højere Panckes Vrede. Forøvrigt har Ty
skerne selv indrømmet Mordet ved at paalægge Censuren kun at omtale Erik
Falcks Dødsfald i enspaltede Artikler. Der maa ikke skabes Sensation om
dette Dødsfald.
Om Vagtkontrollør Møller kan siges, at han var en udmærket dansk Mand.
For ganske nylig blev hans Stedfader arresteret af Gestapo, men efter et
Par Dages Forløb blev han atter frigivet. Det er ogsaa karakteristisk,
at Sommers sorte Bande ankom til Mordstedet længe før Ambulancen. Med
disse to Drab og Drabene i Aarhus har de tyske Myndigheders øverste Lede
re i Danmark og deres Medløbere føjet et nyt blodigt Blad til det Ankla—
geskrift som til sin Tid, naar Tyskland definitivt har tabt Krigen, skal
udfærdiges mod dem for Krigsforbrydelser.
-

-

Tirsdag Aften gennemførte tysk Politi en Razzia paa Aalborg tekniske Sko
le, idet det paastod, at der var blevet skudt fra Bygningen. Undersøgel
sen, der var meget langvarig og grundig, gav intet Resultat.
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Entreprenør Heinrich Thomsen, der blev arresteret i Forbindelse med Vaa
bentransporten i Nordjylland, er atter løsladt. Vaabnene blev transpor
teret i en af hans Vogne, men han selv vidste ikke noget derom. I alt er
der arresteret 16 i den paagældende Sag.
Gestapo i Aarhus gør sig stadig de største Anstrengelser for at vise, at
Royal Air Force’s Tilintetgørelse af dets Hovedkvarter paa Aarhus Univer
sitet ikke har svækket dets Kraft; maaske ogsaa for at det skal se ud,
som om den store Gestapo-Styrke i Aarhus er uundværlig har Gestapo i de
sidste Dage foretaget mange Anholdelser i Aarhus. De er jo alle bang for
at komme til Fronten. Som omtalt i Gaar anholdt Gestapo Onsdag Morgen Re
daktør Georg Andreasen, “Aarhus Stiftstidende”, paa hans Bopæl. Paa sam
me Tidspunkt stormede en stor Styrke Gestapofolk Aarhus Raadhus, holdt
Raadhusbetjentene op og forlangte at blive vist til Raadhusforvalteren,
Herluf Haldings Lejlighed. De brød her Dørene op og gennemrodede alt i
Lejligheden, men hverken Raadhusforvalteren, hans Kone eller deres to
Børn var hjemme. I Tirsdags havde Tyskerne tiltvunget sig Adgang til et
Lokale paa Aarhus Raadhus, hvor de beslaglagde èn Del illegalt Materiale.
Lederen af Røde Kors i Aarhus, Guldsmed Børge Rasmussen og hans Forgænger
som Leder af Røde Kors, Direktør Kjær, Ceres, har ogsaa haft Besøg af Ty
skerne i deres Hjem. Begge var dog bortrejst.
Næstformanden i Aalborg Luftværnsforening, Civilingeniør Axel Larsen, og
Postmester Fabricius, Nørre Sundby, der for nogen Tid siden blev arreste
ret, er atter løsladt.
Dyrlæge Hans Jacobsen, Romdrup, der laa som Patient paa Aalborg Amtssyge
hus med Difteritis, skulde forleden være afhentet af Gestapo. Da han i
midlertid var meget syg og laa med Kanyle i Halsen, fraraadede Overlæge
Erik Schiøtt, at han blev flyttet, og Gestapofolkene besluttede at se Ti
den an nogle Dage. Lørdag Aften blev Dyrlægen imidlertid fjernet fra Ho
spitalet. Falck blev kort forinden kaldt til Kærby. Her blev Chaufføren
holdt op af to Mænd, fik Bind for øjnene og blev anbragt i Ambulancen.
Turen gik derefter med Mændene ved Rattet til Amtssygehuset, hvor andre
bevæbnede Mænd i Mellemtiden havde skaffet sig Adgang. De bar Dyrlægen ud
til Sygebilen og kørte afsted med ham. Falck-Chaufføren sad s~tadig i Vog
nen, men havde ingen Anelse om, hvor Turen gik hen. Efter at~Dyrlægen var
sat af et Sted, kørte Ambulancen videre, og efter en Tid fik Falck-Chauf
føren den atter overladt. Han befandt sig da i Støvring, ca.15 km Syd for
Aalborg.
Henvendelse foretages 9/12 til 22, 57, 79, 97 og 11/12 til 25, 124 og
135.
Specielt til 4: Oplysningerne om Deres Chef er videresendt til Undersø
gelsesudvalget.
Specielt til 396: Begge Sagerne er nu i Orden.
-

Siden den 24.November er der ikke afgaaet danske Kulbaade fra Tyskland,
og Udsigterne for de fortsatte Brændselstilførsler til Danmark er abso
lut ikke lyse. Flere danske Skibe er tilbageholdt paa Stettins Red paa
Grund af Minefare, og en enkelt Damper har i en halv Snes Dage ventet
paa at blive lastet.
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Myndighederne undersøger i Øjeblikket en større Prissag, rejst mod Bør
ste-Pensel-og Gadekostefabrikken Hans Olsen & Co.A/S, Hannovergade 8,
København. Fabrikken har akcepteret en Leverance paa for 1,4 Mill.Kr. Ge
værbørster til Værnemagten, og for at skaffe tilstrækkeligt Materiale til
Produktionen har Fabrikken opkøbt Haar til Priser over Maksimaiprisen.
Det er den tidligere Kontorchef i Østrum-Udvalget, Niels Erik Wilhelmsen,
der er Direktør for Foretagendet, som den fhv.Minister for offentlige Ar
bejder Gunnar Larsen er Medejer af. I Bestyrelsen sidde iøvrigt en Kon
torchef for Firmaet F.L.Smith & Co.
Salgschef Knud Pagh er den 5.December arresteret i en Villa paa Parkvej
i Klampenborg.
Da en Togstamme i forrige Uge skulde afgaa fra Kolding med tyske Solda
ter til Fronten, kunde Toget ikke komme igang. Aarsag: Soldaterne havde
med Bajonetterne skaaret Hul i de fleste af Vaccumslangerne.
Umiddelbart efter sin Ankomst til London fremkom
Folketingsmand Robert Stærmosemed nogle Udta
lelser til den frie Verdens Presse om Forholdene
i Danmark. En Del af, hvad Folketingsnianden be
rettede, har været i den danske Radio fra Lon
don.
Nedenstaaende bringes et Supplement:
Folketingsmanden indledede med at sige, at hele Landet var præget af den
Krigstilstand, som faktisk nu havde raadet i mere end et Aar. Det præger
Menneskenes indbyrdes Forhold. Det er med stor Glæde, at jeg tænker paa
det Sammenhold og den ubrudte Solidaritet, som hersker i alle Kredse i
vort Folk og i alle Egne af vort Land. Det Brud med Indrønimelsespoliti
ken, som fandt Sted sidste Sommer, har nu hele vort Folk bag sig, og jeg
har mange Steder personligt oplevet en ny og klar Kampstilling indenfor
den danske Bondestand, som man vist almindeligvis ansaa for at have væ
ret langsommere til at tage den klare Stilling. Trods Sommerens Henret
telser, som overalt har gjort dybt Indtryk, og trods Shelihus-Mordene paa
de 11 Patrioter, trods Arrestationer, Repressaliemord og Bortførelser,
trods alle Lovløshedens Forfærdeligheder er der en Frimodighed og Rank—
hed som aldrig før under Besættelsen. Det giver sig Udtryk i Samtaler
Mand og Mand imellem og i den danske Kirkes Holdning, og det ligger bag
hele den frie Presse, hvis Nyhedstjeneste er saa stærk og effektiv som
aldrig før.
Men det giver sig mere end noget andet Udtryk i de gribende Vidnesbyrd
fra de Hjem, som har mistet deres unge i Kampen. “Han faldt som en Sol
dat for vort Land!” er det stærke, men dog saa stilfærdige Udtryk for de
fleste Forældres Reaktion ved Tabet af deres tapre unge Søn.
Af meget stor Betydning for Kampen er det, at Danmarks Frihedsraad har
vundet en stor Autoritet, der næsten fra Uge til Uge er vokset i den al
mindelige Bevidsthed. I Dag anerkendes det i alle Kredse som Frihedskam
pens reelle Ledelse.”
—
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Lederen af det kommunale Vagtværn i Sønderborg, Falck-Stationsleder, Fe
der Jensen, er blevet anholdt af Gestapo.
Den 53-aarige Kontreadmiral Carl Hammerich og hans Datter er blevet an
holdt af Gestapo. De er begge kendt for deres store Arbejde indenfor Nor
geshjæl pen.
VESTFRONTEN: De amerikanske Tropper staar nu foran SaarbrUcken. Der kæm
pes i Völklingen og Forbachs Gader, Øst for SaargemUnd er et stort Pan
serslag endt med Nederlag for Tyskerne, der har maattet trække sig til
bage til Vestvoldens Befæstninger med meget svære Tab. Amerikanerne tilkæmper sig stadig nye Overgange over Saar mellem Merzig og Saarlautern,
og er paa flere Punkter gaaet 3 km ind i Vestvoldens Befæstninger. De
forreste Bunkers er besat med Folkegrenaderer, idet man ikke har andet
Mandskab at stille til Raadighed. Sydligere er Ostheim blevet besat, den
ligger 5 km fra Colmar.Udfor Aachen er Stillingen næsten uændret. Saar
lautern anses for en af Vestvoldens vigtigste Nøglestillinger.
0STFRONTEN: Imod alle Forventninger er ~et lykkedes at føre Forstærknin—
ger frem til de tyske Linjer omkring Budapest, der nu er truet fra tre
Sider. Budapests Fald maa ventes meget snart, og fra Nordøst er der sket
et stort Gennembrud af de tyske Linjer.
DEN SORTE BØRS: Den sorte Børs i Berlin er præget af Fasthed ~paa Grund
af den kommende Jul. Smør koster nu 240 Mark pr.kg. Kaffe 1200 Mark, Ci
garetter 1 1/2 Mark pr.Stk. Blandt de udenlandske Arbejdere er der stor
Efterspørgsel efter Revolvere. En Revolver med 25 Skud noteres i 300 Mk.
RETFÆRDIGHEDEN: En Partimand, der havde gjort sig skyldig i Bedrageri
ved at stjæle 7,200 Mark fra Vinterhjælpen, er ved den særlige Domstol
for Partifolk blevet idømt 1 Aars Fængsel. En alm. Folkefælle vilde være
blevet dømt til Døden.

Ved Midnatstid er det kendte Forlystelsesetablissement Nørreris i Ran
ders blevet ødelagt ved en Eksplosion. Direktøren, Th.Johann~sen har Lej
lighed oven over Lokalerne, men hverken han eller hans Fami1~ie var hjem
me. I Kælderetagen opholdt der sig derimod 4 Køkkenpiger, som blev vækket
af 3 maskerede Mænd, der raabte, at alle skulde forlade Bygningen, om 20
Min vilde der ske en Eksplosion. Eksplosionen indtraf paa det meddelte
Tidspunkt, og Detonationerne kunde høres over det meste af Byen. Hele det
indre af Bygningen blev raseret. Ejendommens nærmeste Nabo er Socialdemo
kraten for Randers og Omegn, og i denne Bygning knustes Ruderne. I selve
det bombesprængte Hus findes foruden Nørreris ogsaa Kælderrestauranten
“Borgkælderen”. Den blev ødelagt.

Overassistent Viggo Hansen, der har været ansat paa Stadsingeniørens Kon
tor i Aarhus, er død i Tyskland, 46 Aar gammel.

I Skanderborg skete der i Nat med 1 Minuts Mellemrum to kraftige Eksplo
sioner. Den første Bombe, der eksploderede Kl.4.30, var anbragt i Skan
derborg Amts Bogtrykkeri i Adelgade 103. Butikslokalerne i Stueetagen og
Bogtrykkeriets Kontorer blev ødelagt, mens Maskinerne i Bagbygningen ikke
blev beskadiget. Bogtrykkeriet ejes af “Skanderborg Amts Avis”. Den næste
Eksplosion fandt Sted i Boghandler Pøhlsgaards Forretning, Adelgade 126.
Den blev totalt ødelagt. Ved de to Eksplosioner er Halvdelen af Ruderne
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i Skanderborgs Hovedgade knust.
Ogsaa i Viborg skete der i Nat to kraftige Eksplosioner. Bomberne var an
bragt i Restauratør Viggo Jensens Ejendom i Lille Hjultorvs Gyde og i Ma
nufakturhandler Wille Christiansens Forretning i St.Mathæusgade. Kaffeba
ren blev fuldstændig ødelagt og Ruderne knust i vid Omkreds, bl.a. i He
deselskabets Administrationsbygning. Ved Eksplosionen i Manufakturforret
ningen
Bomben var anbragt foran en Kollonade med Udstillingsvinduer
blev 15 af de nærmest liggende Forretninger ogsaabeskadiget, bl.a. Han
delsbankens Filial.
-

-

En dansk Patriot blev fornylig spærret inde paa Vestre Fængsel. Den før
ste Dag gik med at undersøge Forholdene indenfor det lille Omraade, der
var levnet ham. Herunder kom han ogsaa hen til Døren, i hvilken der fin
des et Kighul saa stort som en Femøre. Vores Ven forsøgte forgæves at
kigge ud paa Gangen. Det viste sig, at der udenfor hang en Klap, som u
muliggjorde Udsynet. Pludselig fangede hans øje imidlertid en Indskrift
under Kighullet. Der stod: “Læn Dem ikke ud”~
SLUT
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Som omtalt fandt man forleden Liget af en midaldrende Mand paaBunden af
10 m Bassinet i Frihavnen, og det viste sig, at han var dræbt ved et Nak—
keskud. De følgende Undersøgelser har godtgjort, at baade denne Mand og
en Mand, som man fandt paa samme Sted den 29.Oktober, er blevet myrdet
af Tyskerne eller Sommerfolk umiddelbart efter, at de begge blev arreste
ret i Kafe “Røde Maske” unde en Razzia. Manden, der blev fundet forleden,
var den 53-aarige Tjener H.E.Nielsen, Wesselsgade 8. Han var sammen med
en anden Mand blevet arresteret af Tyskerne eller Sommerfolk den 28.Oktober om Aftenen ved 22.Tiden, da Kafe “Røde Maske” blev stormet. Derefter
blev de begge ført ud i en af Sommerfolkenes Biler, og siden har man in
tet set til dem. Adskillige Henvendelser fra de paarørende til Tyskerne
har ikke baaret Frugt. Forklaringen er lige til: Begge de arresterede,
mod hvem man end ikke kender Sigtelsen, er blevet ført ud i Frihavnen,
er blevet skudt og kastet i Vandet. Om det er Tyskerne selv eller Sommerfolkene, der har gjort det, betyder jo i denne Forbindelse ingenting.
Tilfældet er et rystende Bevis paa, at Dr.Bests gyldne Løfter ikke er me
re værd end tyske Løfter i Almindelighed, og det er en uhyggelig Anklage
mod den Haandfuld Danskere, der har givet sig i tysk Sold
Sommer
og
Schalburgfolkene og det Kuld af Stikkere, som slider Trapperne blanke i
Shel lhuset.
—

-

Det tyske Transportkommandanturs Folk, der næsten lige siden 9.April 1940
har haft til Huse i StatsbanernesBygning i Sølvgade, er i disse Dage
flyttet medal deres Habengut til Vesterport. Det er muligvis for at være
nærmere Hovedbanegaarden, naar denu skal afsted. Der er kun et Par Rigs
banefolk tilbage i Sølvgade.
I Løbet af en lille Times Tid blev tre Biler i Gaar schalburgteret for
skellige Steder i København. I det første Tilfælde blev en Brandbombe
kastet ind i en Lægebil, der holdt udenfor Rigshospitalet. Den blev saa
godt som ødelagt. Et Kvarters Tid senere gav en voldsom Eksplosion Gen
lyd i Kvarteret omkring Nicolaj Plads. Her var en Bil
muligvis ogsaa
en Lægebil —blevet fuldstændig pulveriseret af en Sprængbombe, og det
samme skete kort Tid efter med Luftværnsinspektør Schrøders Bil, som han
havde parkeret udenfor Hovedbrandstationen. I de to sidste Tilfælde blev
en Masse Ruder knust.
Endelig blev der kastet en Brandbom~e ind i en
Lægebil, som var parkeret overfor det forhenværende Kinopalæ. Ogsaa den
ne Vogn blev totalt ødelagt. I tre af de fire Tilfælde har man set Ben
zinbiler paa Stedet umiddelbart før Eksplosionerne.
-

-

Bemærk: Eriksen bedes straks sætte sig i Forbindelse med Søren, Køben
havn.
STB
den dræbte Spion Gilberts Bureau
er kommet i Bekneb for en Chef.
Man har henvendt sig til flere danske Pressefolk, men de har alle betak
ket sig, og den tyske Presseattache Schröder har faaet flere hysteriske
Anfald over den danske Presses Indstilling. STB ledes i øjeblikket af en
Goebbelslakaj ved Navn Schneider, der er indskrevet fra Berlin, men da
man antagelig ønsker at undgaa et tysk Navn i Toppen, menes Bureauets
villige Haandlanger, Dahlerup—Koch, der hidtil har været Chef for Aflæg
geren Metropress, at skulle overtage Ledelsen i den korte Tid, Bureauet
—
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endnu eksisterer.
En ivrig Roskildenazist, der indtil den l9.September arbejdede som Fejemand paa Roskilde Kaserne, og som efter Politiaktionen avancerede til
højtstaaende Politimand i København, henvendte sig forleden til en Ros
kilde-Forretning, hvor der var blevet stjaalet visse Varer. Han erklære
de, at han tilhørte Sommers Vagtkorps og nok skulde sørge for, at der
blev gjort noget ved Sagen. Alt tyder paa, at den fhv. Fejemand, nu Poli
tiofficer, har ønsket at dække over Tyvene.
Krigen mod de danske Villaer blev i Gaar udstrakt til Aarhus, hvor det
tyske Sikkerhedspoliti Kl.l6 sprængte Lærer Harald Grønbergs Villa paa
Rosenvej 8 i Riisskov i Luften. Villaen blev jævnet med Jorden. Lærer
Grønberg befinder sig i øjeblikket i Sverige.
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Hallgrensgade 7, og Gravør Svend Jacobsen, Dosseringen 26 B.
sig var de ved 22.30 Tiden paa Vej til deres Hjem gennem Nørre
de blev beskudt af Revolvermænd. Begge styrtede om paa Gaden,
flere Kugler i Hovedet.

Nogle revolverbevæbnede Mænd morede sig i Aftes med at knalde deres Vaa
ben af i Istedgade paa Hjørnet af Saxogade. En tilfældig Forbipasserende
Mand blev ramt i Benet og maatte bringes paa Hospitalet. De revolverbe
væbnede Mænd forsvandt.
Ambulancen blev i, Gaar ved Middagstid kaldt til den tysk-besatte Skole
paa Godthaabsvej. En Soldat var blevet ramt af et Skud i Hovedet, og da
Ambulancen naaede frem, stod han udenfor Skolen støttet af to andre Sol
dater. Han var forbundet og blev bragt til FeltlazarettetpaaNyelandsvej.
Formentlig foreliggerder en Vaadeskudsulykke
eller maaske har han for
~søgt at tage sig af Dage med Storetaaen som Aftrækker paa Geværet, lige
som den tyske Soldat paa Godsbanegaarden forléden.
-

I Aabenraa har Tyskerne beslaglagt det danske Kriminalpolitis Ejendom.
Fra Politikontoret i Sønderborg er der fjernet 6 Radiosendere, som var
deponeret der for det Tilfælde, at Jylland skulde blive afskaaret fra
det øvrige Danmark.
Onsdag Aften ved 22 Tiden blev den 23-aarige Skomagersvend Sigfred Peder
sen, Videbæk, skudt ned paa Nørregade i Videbæk af en~ tysk Vagtpost.
Grunden til Nedskydningen kendes ikke. Man mener, at den unge Mand ikkè
har hørt den tyske Vagtposts Tilraab. Endnu ved Middagstid Torsdag havde
Tyskerne ikke udleveret den dræbtesLig.
Lugtværnssekretær, Kaptajn Christensen, Frederikshavn, er blevet arre
steret af Gestapo og overført til Aalborg.
Den berygtede Stikker Max Pelving har i nogen Tid fungeret i Frøslevlej
ren som Tolk. Selvfølgelig optræder han ogsaa her paa den uhyggeligste
Maade. Han sjofler de paarørende, naar de aflægger Besøg, truer med at
deres Mænd og Sønner skal blive deporteret til Tyskland og udtaler, at
Frøslevlejren er et Sanatorieophold for Velhavere. Men
føjer han for
trøstningsfuldt til
nu bliver SturmbannfUhrer Hildegertner snart afløst
af en Le,jrchef, der har været Lejrchef i Tyskland, og han skal nok ind
føre Reformer, saa Piben faar en anden Lyd for “de danske Forbrydere”.
-

-

Foruden den i Gaar omtalte Stationsleder Feder-Jensen, Falck Stationen
i Sønderborg, er yderligere 5 Falckfolk blevet arresteret af Gestapo i
de sidste Dage. Det er Stationsleder Holger Hansen, Kerteminde og Sta
tionsleder Jungdahi, Rudkøbing. Desuden Kontorchef Andersen, Odense, Red
ningsfører Jensen, Odense og Redder Schmidt, Odense. Redder Schmidt er
tillige det tekniske Personales Tillidsmand paa Odense Stationen. Anled
ningen til Arrestationerne er foreløbig ukendt.
Paa Kastruplund i Kastrup kom det i Gaar Eftermiddags til et voldsomt
Slagsmaal mellem et Par danske Arbejdere fra den tyske Flyveplads. Slags
maalet fortsattes ude paa Gaden, og kort efter kom nogle tyske Soldater
tilstede for at opretholde Ro og Orden. Under denne Aktion trak en dansk
Arbejder en Pistol og affyrede den mod en tysk Soldat. Denne blev saaret
i den ene Skulder og maatte bringes til Feitlazarettet. Det tyske Politi
har indledet en UndersøgelseUdenfor Ejendommen Nr.6 i Viktoriagade i København blev i Gaar en Mand,
som gik og solgte Julekort, skudt ned af et Par Revolvermænd, der kørte
op paa Siden af ham i Droske. Revolvermændene forsvandt hurtigt. Manden
blev alvorligt saaret i venstre Ben, men ved Ankomsten til Kommunehospi
talet insisterede han paa at blive overført til Feitlazarettet paa Nye
landsvej. Kommentarer er overflødige
men det bør tilføjes, at Mandens
Navn er Jensen og Adressen Abel Cathrinesgade 7.
-

Endnu en dræbt Mand blev i Gaar fundet paa Gaden i København. Det skete
paa Hjørnet af St.Knudsvej og Niels Ebbesensvej. Manden var dræbt ved to
Skud gennem Hoved og Hals. Det er foreløbig fastslaaet, at han hedder
Heinrich Christiansen, og paa hans Tøj var heftet en Seddel med Indskrif
ten: “Han arbejdede for Tyskerne”.

Tidligt i Gaar Morges fandt nogle forbipasserende Liget af en ukendt
Mand paa Prags Boulevard. Han var dræbt ved Skud gennem Hovedet. Ved den
foreløbige Undersøgelse ser det ud til, at det er en god dansk Mand, der
er blevet dræbt her. Vi skal bringe Navnet i næste Nummer af INF.

Sent i Aftes tog Panckes Morderbander fra Shellhuset Hævn for den tyske
Soldat, der var blevet beskudt af en Cyklist udenfor Daells Varehus paa
Nørregade i København. To Danske blev dræbt. Det var Arbejdsmand Børge
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Efter Sabotagen forleden paa Bohnstedt-Petersens Fabrik i Frihavnen fryg
tedes det, at en af Sabotørerne var omkommet. Han er heldigvis i god Be
hold. Ved en Fejltagelse var han blevet lukket inde i det Rum, hvor en
af Ekspiosionerne skulde foregaa. Da Ladningen gik, befandt han sig i et
Spring fra l.Sal og ned til Jorden. Ved et Mirakel kom han intet til. Da
han kom ud, løb han flere Gange i Armene paa tililende tyske Patruljer,
som skød kraftigt paa ham, men de ramte ikke.
Et Konserveslager paa 120.000 kg blev i Torsdags ødelagt paa Odense Eks
portslagteri. Om Morgenen havde der, som saa ofte før, været Telefonbom
ber paa Virksomheden, og derfor holdt Vagtværn og Brandmanskab Vagt. Ved
11.30 Tiden ankom en Bil med 4 Mænd til Virksomheden. De meddelte Vagt—
mandskabet, at det var Sprængningskommandoen, hvad det faktisk ogsaa var.
De var inde i Konserveslagerbygningen en halv Snes Minutter, og da de kom
ud, opfordrede de Vagterne til hurtigst muligt at bringe sig i Sikkerhed.
Kort efter at de var kørt, eksploderede 4 Bomber. Kun en meget lille Del
af Lageret vil kunne kogesop igen. Ingen Maskiner blev ødelagt, og der
udbrød ikke Brand. Hele Lageret tilhørte den tyske Værnemagt.
I Torsdags blev der begaaet Røveri hos Afdelingschef Wulff Jørgensen,
Oscar Ellingersvej 13. To unge Piger var alene hjemme ned nogle Børn, da
der indfandt sig 3 velklædte unge Mennesker, som fortalte, at de var ud
sendt fra Shellhuset for at eftersøge en bestemt Person, og de skulde un
dersøge, om der var illegale Papirer i Huset. Desuden bad Mændene om at
se de unge Pigers Legitimationskort, og mens de var oppe for at hente
Kortene, benyttede en af de tre unge Mænd Lejligheden til at stjæle en
Del kostbare Smykker og kontante Penge i Stuerne nedenunder. Derefter
forsvandt de alle tre.
I Onsdags blev der forøvet et lignende Røveri
hos en Grosserer paa Frederiksberg. Tre unge Mennesker præsenterede sig
som Schalburgfolk, og da de gik, tog de en Overfrakke og flere andre Ting
med sig.
-

Krigsforbryderen Panckes Folk terroriserer i disse Dage med særlig For
kærlighed Charlottenlund. Efter at HSikkerhedspolitietu i Løbet af Ons
dagen havde anrettet store ødelæggelser ved at sprænge tre Huse i Luften,
truede man medat lade samme Skæbne overgaa endnu to Ejendomme. Det dre
jer sig om Cyklehandler A.Jacobsens Forretning, Lindegaardsvej 52 paa
Hjørnet af Jægersborg Alle, og om en ny opført Villa Lille Fredensvej 5,
tilhørende en kendt Skisportsmand, Manermester Erik Lindstrøm. I Villaen
var der indrettet Danseinstitut, hvor Malermesterens Hustru, Fru Aase
Lindstrøm giver Undervisning. Malermester Lindstrøm blev arresteret af
Gestapo forleden Aften, og Tyskerne har siden fremsat Trusel om at for
vandle Villaen til en Ruinhob. Sent Torsdag Eftermiddag indfandt Gestapo
sig i Cyklehandler Jacobsen Forretning. De blev rasende over ikke at fin
de ham selv, og erklærede overfor Personalet, at Forretningen vilde bli
ve sprængt til Atomer, hvis Jacobsen ikke indfandt sig inden Kl.ll Fre
dag Formiddag. Forretningen ligger midt i Charlottenlunds Butikskvarter,
og da Truslen i Gaar Morges blev kendt, gik alle Handlende straks i Gang
med at slaa Brædder for Ruderne. Samtidig blev Ordrup Apotek, der ligger
lige overfor Cykleforretningen, delvis rømmet, og i vid Omkreds holdt al
le private Beboere deres Vinduer aabne. Der skete imidlertid intet, og en
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Butiksindehaver, der overvandt sig selv til at spørge det tyske Politi,
hvornaar Sprængningen kunde ventes, fik til Svar, at han jo bare kunde
vente og se, saa vilde Spørgsmaalet blive besvaret af sig selv. Der raa—
der i Charlottenlund Ophidselse og Harme over Tyskernes Terror. Panckes
Sprængningsorgier er blottet for enhver Fornuft, og de kan kun tages som
Udtryk for en sygelig og forbryderisk Tilfredsstillelse ved at anrette
ødelæggel ser.
En Sabotør, der i Søndags i Ambulance som Patient førtes fra Aarhus til
Frøslev, havde Held til under Kørslen gennem Aabenraa at flygte, da Bi
lenet øjeblik standsede paa Grund af Kludder med Motoren. Tyskerne har i
den Anledning foranstaltet store Razziaeri Omegnen men uden Resultat.
Arrestationsbølgen fortsættes over hele Landet. I Roskilde er f.Eks. ar
resteret Lærer Ejler Halved, Høje Täastrup Skole, og Lærer Olaf Christen
sen, Taastrup private Realskole. I Aabenraa er arresteret Kontorist Peter
Asmus Petersen og Trafikassistent Henry Nielsen. Fra Frøslev er frigivet
Hotelforpagter Lyhne Petersen og Bademester Jacobsen, Aabenraa.
Teknisk Skole i Fredericia samt et Ejendomskompleks med 22 Lejligheder
paa Egumvej er blevet beslaglagt og skal være totalt rømmet inden den
15. December.
I Frihedsraadets 6.Kommunique omtales at Transformatoren, der forsyner
den tyske Marinestation paa Bøjden ved Faaborg, er blevet sprængt. Bag
denne lakoniske Meddelelse skjuler sig en dristig og vel gennemført Ak
tion. Minestationen ved Bøjden er Forsøgsstation for hemmelige Vaaben,
og korresponderer med en tilsvarende paa Nordspidsen af Als. Den er
strengt bevogtet, afspærret med Pigtraad og omgivet med Landminer. Disse
Vanskeligheder blev imidlertid overvundet, idet Angrebet ikke blev fore
taget fra Landsiden, men derimod fra Søsiden. Sabotørerne kom uset af
Vagtmandskabet hen til Taarnet. For at faa Bomben anbragt i den rette
Højde, maatte de improvisere et Stativ. Da det var gjort, fjernede de
sig atter uden at Tyskerne anede Uraad. Eksplosionen jævne4~ Bygningen
med Jorden. Da et Par Drenge Dagen efter nærmede sig Pigtraadsspærringen
med deres Fader paa dennes egen Mark, blev den ene skudt og den anden
saaret af de tyske Vagtposter. Det vil vare længe, før Forsøgene med det
hemmelige Vaaben kan genoptages paa Marinestationen paa Bøjden.
Det tyske Politi besatte Onsdag Aften den kommunale Oplagsbygning i det
tidligere offentlige Slagtehus Bredstrupgade i Randers efter en voldsom
Geværild, som det ikke har været muligt at finde nogen Forklaring paa.
Med stort Besvær fik de kommunale Chauffører Lov til at køre ud med Kom
munens Biler, som har Garage der. Bilerne blev dog først grundigt efter
set, og i Løbet af Formiddagen undersøgte Gestapo hele Bygningen, og al
le de Kommunefolk, der har deres Gang i denne, fik Ordre til at møde Kl.
13. Der manglede da fire, nemlig Vejassistent Bangsø, Tømrer Rosenborg,
Asfalterer Herluf Hansen og Fyrbøder Jens Andersen. Ogsaa en Nattevagt
fra Kvarteret er forsvundet. Der har paany i Nat været foretaget et Par

89

Side 6. INFORMATION Nr. 356.

9.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.321.

Anholdelser af unge Mennesker.
LRS.Holger Andersen, Randers, der forleden blev fængslet af Gestapo, er
nu løsladt. Man havde ingen Bevis imod ham, men sigtede ham i Almindelig
hed for at have vidst Besked med sin forsvundne Fuldmægtigs Forhold.
Provst Hein, Grenaa, der i nogen Tid har været forsvundet, er efter hvad
hans Venner meddeler, blevet anholdt i en sønderjysk Præstegaard efter
Angivelse af en Stikker.
For et Par Dage siden blev Ægteparret Siggaard Jensen, der begge er an
sat som Sekretærer i Socialministeriet, hentet af Gestapo om Natten paa
deres Bopæl. Manden har fornylig tillige tiltraadt en Formiddagsstilling
som Fuldmægtig hos LRS.Hagens. Det er muligt, at Siggaard Jensens nye
Stilling er en Forklaring paa Anholdelsen, idet Landsretssagføreren og
saa er blevet hentet af Gestapo. Tyskerne regner vel med, at den nye
Fuldmægtig maa vide Besked med, hvad der foregaar hos Hagens. Landsretssagføreren er forøvrigt Broder til Læge Erik Hagens, der i sin Tidbiev
skudt ved Karl torp i Glostruo af Sommerfolkene, dahan som Chauffør kørte
Sabotørernes Bil. Da Ægteparret Siggaard Jensen ikke kom i Ministeriet,
sendte mantre andre Sekretærer til deres Hjem for at faa at vide, hvad
der var i Vejen. De to af Sekretærerne, Vigel og Otto Jensen, gik op i
Lejligheden, men kom ikke tilbage. Ministeriet er stadig uden Underret
ning om, hvad der er sket med disse Embedsmænd.
RestauratørReimann, Værten i Kunstnerrestauranten “Gilleleje” i Nyhavn,
blev for 4 Uger siden pludselig hentet af Gestapo. Om Aarsagen til Arre
stationen ved man endnu intet.
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Divergenser, Tvivl om Fortoikning, Brud paa Aftaler saavel som Overskri
delser af det tilladte Løngrundlag vil blive retsligt behandlet. Som sær
lig konkret Foranstaltning ved dette specielle Arbejde er der engageret
en Række Rejseinspektører, der ved selvstændige Afgørelser, eventuelt ved
Indberetninger til Udenrigsministeriets Kommiterede i Værnemagtssager vil
kunde daa presserende Spørgsmaal indanket og afgjort. De danske Overens
komster er Resultatet af mange Aars Organisation og Erfaring. Hvis der
skal indføres nye Arbejdsbetingelser, bortfalder de kollektive Overens
komster og dermed hele det dertil knyttede System.
De økonomiske Tidsskrifter i Sverige fastslaar, at der ikke behøves no
gen større Fantasi for at forstaa, at Krigen maa medføre et ubeskriveligt
Kaos i Tysklands finansielle Forhold. Statsgælden er steget til enorme
Højder, og Befolkningen viser for hver Dag større og større Ringeagt for
Penge, fordi disse som Regel er uanvendelige. Den tyske Valutas synkende
Købekraft kommer ogsaa til Udtryk i en stigende Ligegyldighed med Hensyn
til Udgifter. Paa mange Omraader er Rigsmarken allerede den mindste Møntenhed, Folk regner med. Udover de strengt rationerede Varer findes der
praktisk talt intet, Befolkningen kan købe. Der vises meget Købelyst,
selv naar det gælder den rene Ragelse, forsaavidt dette overhovedet kan
faas. Da Tysklands Krigshusholdning tidligere paa forskellig Maade har
faaet et betydeligt Tilskud fra de okkuperede Lande, vil Landets Finan
ser nu, da disse Tilskud er faldet bort, blive langt haardere belastet
end hidtil. Man husker, hvilken svær Opgave det var at bringe nogenlunde
Orden i Tysklands Finanser efter den første Verdenskrig, men denne Gang
synes der at skulle blive Tale om et overmenneskeligt Problem, skriver de
svenske økonomiske Blade.
En af de største Koncentrationslejre i Tyskland er Lejren ved Stutthof
en frygtelig Skamplet paa den tyske Nation. Titusinder af Skæbner vil
i en lang Fremtid fra dette Sted rette deres gribende Anklage mod en Na
tion, der end ikke respekterer de simpleste Menneskerettigheder.
Mellem 40.000 og 50.000 Fanger bevogtes i Stutthof. Blandt dem befinder
sig en DelDanskere, fortrinsvis Kommunister. Oplysninger, ~om vi ved et
Tilfælde er kommet i Besiddelse af, fortæller, at Levevilkj~arene i Lej
ren
i hvert Fald for Danskernes Vedkommende
er undergaaet en vis Æn
dring til det bedre. Dette hænger for en Del sammen med, at det paa det
te Tidspunkt af Krigen er relativt let at opnaa Fordele ved Fraternise
ring med Vogterne, og da Danskerne modtager Pakker med Fødemidler hjemme
fra, er de særlig godt stillet paa dette Omraade. Disse Pakker er natur
ligvis et stort Lyspunkt, men der klages over, at de er for ensformige,
men derved er næppe noget at ændre. Naturligvis deler Danskerne ud af
Pakkerne til andre Fanger, og der er sort af Mennesker, hvor Danskerne
bor, naar Pakkerne er kommet. Det fortælles, at saagodt som hver dansk
Fange har en lille Jødedreng, han bespiser.
Dagen er lang i en Koncentrationslejr. Der kaldes Kl.3.3O og efter Mor
genparaden, Rengøring ag Barakker og Morgenmaaltid begynder Arbejdet Kl.
6.30 og varer, i hvert Fald om Sommeren, 12 Timer. Arbejdet foregaar ude
lukkende paa Lejrens Omraade. Det bestaar i at grave, save Træer og lign.
for enkeltes Vedkommende i Læsning og Losning af Lastvogne. For Øjeblik
ket er Arbejdsforholdene relativt gode blandt de danske Fanger, men de
—

Specielt til 618: De faar Besøg den l2.ds.
Skrivemaskinefabrikant Halfdan Hansen, Aabenraa 29, blev sidste Torsdag
Aften Kl.17.30 afhentet i sit Hjem. Trods ivrige Forespørgsler baade i
Dagmarhus og Shellhuset erklærer man der intet at vide om ham. Vi kan i
midlertid oplyse, at det er Sommerfolk, der sikrede sig Halfdan Hansen.
Han kom tidligere en Del i Kafe “Det hvide Lam”, Kultorvet. Dengang var
Værtens Datter forlovet med en god dansk Mand, der blev taget af Tysker
ne, og da han var forsvundet, indlod hun sig med en tidligere Mesterbok
ser Andre Nielsen, der tjener store Penge hos Tyskerne og nu er Sabotagevagt i Avedøre. Arrestationen af Halfdan Hansen maa muligvis ses i For
bindelse med, at han han bebrejdet Pigen hendes Optræden.
Gennem Udenrigsministeriet og Arbejdsministeriet har man fra tysk Side
flere Gange udtalt ønsket om at indføre nye Retningslinjer for Arbejds
betingelser ved Værnemagtsarbejder udenfor Industrien. Fra ansvarlig
dansk Side har man advaret heriniod, idet man mener, at danske Overens
komster er det eneste holdbare Grundlag. For danske Arbejdsbetingelser
gælder dansk Lovgivning og danske arbejderretslige Forhold, saaat alle
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første 4 Maaneder skal have været ganske forfærdelige. Til Middag serve
res Retter som Rødbedesuppe, Kaalsuppe etc. Kød faas en Gang om Ugen og
i meget ringe Mængder. Efter Arbejdstidens Ophør er der gerne en Parade,
som kan være ret streng. Resten af Dagen er Fritid. Nogen særlig Fornø
jelse af Fritiden har Fangerne dog ikke, da de altid er trætte. Der ar
bejdes endog den halve Søndag. Der bliver læst en Del, og der er Glæde
over de Bøger, der sendes hjemmefra. De udgør et lille fælles Bibliotek.
Med de hygiejniske Forhold er der ogsaa sket en vis Ændring til det bed
re. Der er f.Eks. daglig Adgang til varmt Bad. Derimod kniber det med
Tøj. Den udleverede Fangeskjorte skiftes een Gang om Maaneden, og Fangetøjet er i det hele taget ikke tilstrækkeligt til Klimaet, som er meget
koldt om Vinteren. Godt varmt Undertøj, tykke Strømper, Sweaters og Sy
grejer er der haardt Brug for, og da der skal arbejdes i al Slags Vejr,
er der ogsaa stærk Brug for Regnfrakker. Sundhedstilstanden er
modsat
hvad Tilfældet er i Buchenwalde
forholdsvis god. Der ligger ganske vist
altid en eller anden paa Hospitalet, men nogen farlig Udvikling er der
paa ingen Maade Tale om. Det kan tilføjes, at alle Fangerne er klippet
skaldet med Undtagelse af tre Mand, der har et V paa Ærmet. Det skal væ
re en særlig Udmærkelse.
Pladsforholdene i Lejren er fortvivlende. I en Sovesal til 200 Mand er
anbragt 450, de ligger to i hver Seng. Dog faar de ældste Lov til at lig
ge alene. Gennemgaaende er Forholdet mellem Fangerne godt, selv om der
kan være Tilfælde af Depression og dermed følgende Sammenstød. Derimod
er der stor Forskel paa de enkelte Nationers Vilkaar. Russerne har det
værst, medens Danskerne, der besidder saavel materielle som psykiske For
udsætninger for at gøre sig mere gældende, afgjort er bedst stillet. Det
siges, at Danskerne dominerer Lejren som en Slags Matadorer. Næsten hver
Dansker har ca.l75 Mark paa Kontoen. Der findes en særlig Kantine for
Fangerne. I den kan de købe Gulerødder og en Slags Apollinaris, der bru
ges meget, fordi Drikkevand anses for at være farligt.
Saaledes er Forholdene i en af Europas dystre Fangelejre, der er fyldt
med Mennesker, der ikke har kunnet rammes ved Lov. Det vil til sene Ti
der blive husket, at ogsaa Danmark fik de forhadte Koncentrationslejre,
og det vil aldrig blive glemt, at Tusinder af vore Landsmænd blev slæbt
bort til en usikker Skæbne i et fremmed Land.
-

-

Rygterne om, at der bliver ført Forhandlinger mellem Marskal Kesselring
og de Allierede, har ikke været Genstand for officiel Stillingtagen i
Berlin. Som sædvanlig siger man, naar der er Forhold, man ikke ønsker at
kommentere, at man ikke kan beskæftige sig med alle de Rygter, der brin
ges til Torvs af Modparten, dog henviser man til, at netop General Kes
selring for nogle Dage siden har holdt en Radiotale, hvori han understre
gede Nødvendigheden af, at der blev kæmpet til det sidste.
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2 skete der i Nat to Repressaliemord i Nørregade.
Den tyske Censur har nu givet Tilladelse til, at Mordene paa de to Aar
husianere, Fagforeningslederne Maler Andersen, der var Formand for Maler—
nes Fagforening, og Forretningsfører Albert Rasmussen, Malernes Koopera
tive Forbund, maa omtales i Aarhusbladene i godkendt Form.
Entreprenør Jens Finnerup, Aabyhøj, der for nogle Dage siden blev saaret
under en Gestaporazzia paa Paladshotellet i Esbjerg, er død paa Esbjerg
Kommunesygehus. Finnerup arbejdede for Værnemagten.
Gestapo foretog i Gaar i Randers en Razzia paa Stadsingeniørens Kontor
og paaFolkeregisteret, efter at det er lykkedes i en Lejlighed ude i By
en at finde Folkeregistrets bortførte Kartotek. Der blev spurgt efter to
Mand, men de var forsvundet.
Redaktionssekretær Thorborg Olsen, “Næstved Avis” er blevet anholdt af
Gestapo og ført til Shellhuset.
Kunstmaleren Karl Bovin blev sent i Aftes overfaldet og slaaet ned, da
han kom gaaende paa Fortovet udfor Hotel Kongen af Danmark. En Bil stand
sede op paa Siden af ham, og to Mand sprang ud og slog ham ned med Knip
len. Voldsmændene flygtede omgaaende, og gjorde intet Forsøg paa at ud—
plyndre deres Offer. Karl Bovin er haardt medtaget.
Vagtstation 9 paa Halmtorvet i København blev i Aftes ved 23.Tiden angre
bet af to Mænd med Maskinpistoler. De affyrede den ene Salve efter den
anden, og fra Vagten blev der tilkaldt Forstærkning fra Hovedstationen i
Ny Vartov. Da Forstærkningen ankom, tog de to Angribere Flugten, men det
lykkedes at paagribe den ene af dem, som viste sig at være Sabotagevagt
ansat af den tyske Værnemagt, Han var stærkt paavirket og har i sin om
taagede Tilstand følt sig saa solidarisk med sine Arbejdsg)!vere, at han
har følt Trang til at efterligne deres Metoder.
SLUT.

Paa Grund af Rygter om Repressalier fra tysk Side, fordi en Soldat for
leden Formiddag blev skudt udenfor Nørregade 20, lukkede Daells Varehus
tidligt i Gaar Eftermiddags og sente sit Personale hjem. Nærliggende E—
jendomme blev frivilligt evakueret af Beboerne, og Sporvognene indrog
Linje 5’s Stoppested udenfor Daells Varehus. Det forlød, at Ejendommen
Nr.20 vilde blive sprængt i Luften, men der skete intet. Som meddelt Side
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En fremtrædende Nordmand, der lige er ankommet til Stockholm fra Nordnor
ge, fortæller følgende om Tyskiands Tvangsevakuering:
Nordnorge staar over forden største Katastrofe i Landsdelens Historie.
Man staar over for den mest fuldstændige Tilintetgørelse, som tænkes kan.
For nogen Tid siden blev det henstillet til Folk at foretage en fri vil
lig Evakuering. Kun Medlemmerne af Nazipartiet tog Notits af den, vi an
dre ræssonnærede sin saa: Skulde Krigen blive ført ind paa norsk Jord,
er det Russerne, der kommer, og de er vore allierede.
Da Tyskerne opdagede dette, valgte de en anden og mere drastis~k Frem
gangsmaade. I et Opraab, som blev udsendt af Terboven, hed det bl.a.:
“Paa Grund af en Forræderklikes Optræden i Finland er den militære Situa
tion i Nordnorge totalt ændret. Dele af Nordnorge skal militært rømmes.
I disse Egne skal alt, som kan være Fjenden til Nytte, ødelægges, saasom
Huse, Forraad og lignende. Folk skal derfor øjeblikkelig forsvinde. De,
der ikke lystrer Ordre, maa selv tage Konsekvenserne. Man vil opfatte det
som om de bliver tilbage for at hjælpe de a11ierede.~
At denne Plakat ikke indeholdt nogen tom Trusel, fik vi i høj Grad at
mærke. Tvangsevakueringen blev gennemført til yderste Konsekvens. Det var
ganske umuligt at gemme sig bort. Tyskerne opsøgte Hytter og Huse paa de
yderste Skær og brændte alt, hvad der kunde brændes. De. som nægtede at
følge med Evakueringsstrømmen, blev skudt. Bortset fra Kirkenes, hvor
Russerne kom saa hurtigt, at nogle faa Tusinde Nordmænd fik skjult sig,
er hele Finmarken folketom, og alt er brændt.
De Metoder, Tyskerne har brugt for at gennemføre Tvangsevakueringen, er
forfærdelige. I Vardø f.Eks. blev der udstedt Udgangsforbud efter Kl.l6.
Saa tog Tyskerne alle Beboerne i deres Hjem og førte dem om Bord i en
tysk Destroyer. Tilbage i Byen blev kun en 92—aarig Kvinde.. Det sidste
Tyskerne gjorde, da de forlod Byen, hvor der tidligere havde været 160
Mennesker, var at sprænge Kajen i Luften.
Som jagede Dyr blev Befolkningen sendt sydover uden Mad og uden tilstr~k
kelige Klæder i Polarvinterens Mørke og Kulde. 1/4 Million Nordmænd be
finder sig nu i Terrænet ved Tromsø og Narvik. Nødraabet fra disse Men
nesker gaar over hele den allierede Verden.
Fra anden Side foreligger der en Række detaillerede Oplysnfnger om den
Maade, paa hvilken Herrefolket gennemførte Tvangsevakueringen:
Den lO.November kom en tysk Fragtdamper til Narvik med ca.l850 Mennesker
om Bord. Det var en Del af Befolkningen fra Finmarken, væsentligst fra
Varanger, Tana, Laksefjord og Porsangerfjordene, Folk som Tyskerne havde
jaget fra Hus og Hjem og sendt af Sted til en uvis Skæbne.
De tvangsevakuerede blev beordret ned i Lastrummene, hvor de maatte an
bringe sig, som de bedst kunde. Paa Dækket var der næsten ingen Plads,
da der var anbragt en Masse Kanoner og andet Krigsmateriel. Ellers plejer
Tyskerne at dække den Slags Dæklast til, men dette havde de ikke fundet
nødvendigt denne Gang, antagelig i det Haab, at hvis en fjendtlig Flyve
maskine eller et Marinefartøj fik øje paa Skibet med denne Dækslast, vil
de det blive sænket med det samme, og dermed vilde et Par Tusinde besvær
lige norske Borgere være ekspederet paa en for Tyskerne saare let Maade.
Der var kun ganske faa Tyskere om Bord.
(fortsættes)
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De sanitære Forhold var elendige. I Begyndelsen fandtes der kun eet ene
ste Toilet til alle disse Mennesker, Mad og Varme var under enhver Be
skrivelse og medførte, at der opstod epidemiske Mavesygdomme, som til
sidst ramte to Trediedele af Nordmændene. Efter to Døgns Ophold om Bord,
blev der endelig skaffet Materialer til at bygge to provisoriske Kloset
ter paa Dækket. Men tre Toiletter til alle disse Mennesker var alligevel
ingenting. I 5 Døgn maatte Nordmændene udholde disse Lidelser.
Folk blev tvunget om Bord, som de gik og stod, raske og syge mellem hin
anden. Selv Difteritispatienter blev taget med og opholdt sig sammen med
de øvrige, lige til Skibet kom til Tromsø, hvor norske Læger tog Affære.
Den ældste om Bord var 83 Aar, den yngste
ja, det er vanskeligt at si
ge, for der blev født fire nye Verdensborgere undervejs. To af dem døde.
Der fandtes ingen Plads for disse stakkels Mødre, og en af dem døde og
saa. De døde Spædbørn blev kastet over. Bord. En Kvinde, som var dødssyg
allerede da hun blev tvunget om Bord, døde undervejs, og hendes Mand kom
alene til Narvik med tre smaa Børn uden Mad, uden Klæder, uden alt.
En gammel Kvinde havde tre Smaabørn i sin Varetægt. Moderen døde samme
Dag, Evakueringen kom, og da Faderen var borte i Arbejde, maatte Børnene
tages, som de gik og stod.
Da Baaden var tømt for Folk i Narvik, fandt man i Lastrumrnet to Smaapi
ger i 4-5 Aars Alderen, som ingen kendte noget nærmere til. De blev fore
løbig anbragt paa Sygehuset i Narvik.
I Narvik er de evakuerede indlogeret hos private, i Lokomotivremiser o.l.
Steder, kort sagt overalt, hvor der findes en ledig Plads. Hvordan For
holdene er i Narvik med sine 10.000 Indbyggere sammen med 2.000 nye samt
flere Tusinde Tyskere paa Gennemrejse, og hvor tilmed en Trediedel af By
en er borte siden 1940, kan man ikke engang forsøge at give nogen Skild
ring af. Og endda ventes der 1.300 nye nordfra til Narvik. Ingen aner,
hvor man skal gøre af dem.
Folks Paaklædning vidner stærkt om, hvor hurtigt de har maattet bryde op.
Mange har ikke engang faaet det allernødvendigste med sig. Og alle for
tæller, at alt, hvad der var tilbage, blev brændt af. “Den brændte Jords
Taktik” praktiseredes helt systematisk. Nøden er ubeskrivelig.
-

Tyskland lider af en kronisk daalig Samvittighed, og somme Tider giver
dette sig Udtryk paa en barnlig og naiv Maner, omtrent som hos Skoledren
ge, der i et fortvivlet Forsøg paa Undskyldning paastaar, at den anden
har været meget værre. Gaardsdagens Manchetartikel i de københavnske Bla
de viser en Erkendelse af, at det tyske Politis Terrormetoder trænger til
en Slags Forsvar. Hør bare, hvad Englænderne foretog sig mod Boerrepubli
kerne i 1901: “Marker og Huse er gennemrodede og ødelagte. Gaarde er
brændt ned, og mange Huse er ikke blot brændte, men ogsaa tillige sprængt
med Dynamit, saa der ikke er blevet Sten paa Sten tilbage. Det er blevet
et Land for Ugler og Spøgelser, hvor for kort Tid siden alt aandede Liv,
Velstand og Glæde, hersker nu Døden”.
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Krig førte sit Land ind i et positivt Samarbejde med Briterne, og den
Dag i Dag staar ved Englands Side i Krigen mod fælles Fjender.
Den Dansker, der i Dag føler Trang til at skildre den tyske Terror i Dan
mark med lignende Ord, bliver derimod grundigt kureret for Tanken om po
sitivt Samarbejde med Nazityskland. Der ligger i dette en fund amental
Forskel, som Nazismen lader ude af Betragtning, og som det navnlig ligger
udenfor en lille nazistisk Horisont ag opfatte. Det viser sig nemlig, at
ikke mindre end 4 af Artiklens “stærke” Citater stammer fra
Englænder
ne. I sin Naivitet afslører Artiklens Forfatter sikkert uden at vide det,
hvorfor Offentligheden altid reagerer i Tysklands Disfavør. Det turde
sandelig ikke være, fordi Englænderne altid har handlet rigtigt og ret
færdigt, men det er bl.a. fordi en Englænder offentligt kan udtale Ord
som disse: “Vi ved, at før Solen atter gaar ned, vil britiske Tropper
forsynet med Kongens Fuidmagt og bevæbnet og udrustet med Parlamentets
Tilslutning, forøge vor frygtelige Skyldkonto i Sydafrika ved nye Grusom
heder.” Alle Folkestyrets Veje staar aaben for den, der vil hidføre en
Forandring. Dette har det engelske Folk forsvaret med sin Energi, og det
opvejer let den Skyld, England kan have paadraget sig i Løbet af Histori
en. Der kunde vist ikke være ført et me~re uheldigt Forsvar for Koncentra
tionslejre og Terrorsprængninger. Hvor er den tyske Forfatter, der aaben
bart tør staa frem og sige: “Vi drog ud til denne Krig med Løgnen i vor
højre Haand”? Eller hvornaar tør Dr.Best i et Interview bruge Udtrykket:
“Vandalisme og Idioti” om de tyske Metoder? Svaret paa disse Spørgsmaal
forklarer, hvorfor Fremskridtet kan gaa Fredens Vej i England og hele
Vesterlandet, men maa føre Krigens og Nederlagets frygtelige Svøbe mod
det tyske Folk.
-

Yderligere fire af de til Tyskland deporterede danske Grænsegendarmer er
afgaaet ved Døden i Koncentrationslejren Neuengamme ved Hamburg. De af
dødes Navne er: Jeppe Jensen Mathiasen, født 1896, Andreas Sørensen Roos,
f. 1897, Ole Linuus Svendsen, f.1897, og Jens Albrecht Pedersen, f. 1913.
Der er saaledes indtil nu indløbet Meddelelse om ikke mindre end 8 Døds
fald blandt de ca.l5O Grænsegendarmer, der er blevet deporteret til Tysk
land.
Som meddelt i INF blev Motorsejleren “Aktiv” forleden besla?glagt af Ty
skerne og Kaptajnen og Besætningen arresteret. Motorsejleren blev losset
og ransaget, men derefter frigivet, og Kaptajnen og Besætningen blev li
geledes givet fri.
Generaldirektør Knutzen vendte for nogle Dage siden tilbage fra et Besøg
i Sverige. Hvad Generaldirektøren iøvrigt har forhandlet med Svenskerne
om, vides ikke
men han har benyttet Lejligheden til hos Svenskerne at
bestille en ny Storebæltsfærge. Den skal være et Søsterskib til Færgen
“Storebælt”, som i Forvejen ligger i Sverige, og Svenskerne kan saa be
nytte “Storebælt” til at bygge den nye Færge efter. Den skal vistnok være
færdig hurtigst muligt efter Krigen.
.-

Vi skal ikke diskutere Værdien af det omhyggeligt tilpassede “Materiale”,
Artiklen opviser. Boerkrigen var visselig ikke nogen flatterende Affære.
Det er dog ikke undgaaet Forfatterens Opmærksomhed, at den Mand, hvem de
ovenfor citerede Linjer tilskrives, nemlig General Smuts, efter den tabte

Abonnenterne vil i Dag finde Numrene indvendig i Kuverten. Enkelte har
denne Gang faaet nyt Nummer, og disse Numre træder i Kraft fra og med den
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13/12. Vi gør opmærksom paa, at alle Henvendelser til INF skal være for
synet med Nummer.
Endvidere henstiller vi til betalende Abonnenter snarest muligt at fore
tage Indbetaling for denne Maaned enten til den opgivne Adresse eller ad
den Vej, som erfaringsmæssigt leder frem til INF.
57
79 og 97 faar Besøg Tirsdag den l2.ds. mellem Kl.16 og 18.
Specielt til 618: Besøget hos Dem Tirsdag er aflyst.
-

(Nedenstaaende maa betragtes som Infor
mation og maa af Hensyn til de Paarøren—
de ikke gengives i Enkeltheder).
Som omtalt i INF fandt man Fredag Morgen et frygteligt mishandlet Lig paa
Prags Boulevard paa Amager. Vi kan nu meddele, at det drejer sig om en
23-aarig Handelsmedhjælper Jacob SchackGrauer, Bøgevej 10, der var dræbt
ved 6 Skud i Hoved og Ryg. Dette Mord er en fly voldsom Anklage mod den
højere Pancke og hans Slæng af Krigsforbrydere. Det viser sig nemlig, at
Grauer er blevet myrdet af tysk Politi kort efter Anholdelsen, og efter
at man har mishandlet ham paa det uhyggeligste. Hele Ryggen og Sædet var
blaat og blodunderløbet af en Række frygtelige Slag, sandsynligvis med
Læderremme, paa begge Haandled sad to blodige Ringe Mærker efter Haand
jern, som var presset ned i Kødet omtrent til Benene, og Ansigtet var op
svulmet og forrevet. Af Læsionerne kunde man godtgøre, at Grauer var ble
vet gennempryglet med Haandjernene paa, og mens han laa paa Maven paa en
Gulv. Den ulykkelige Mand har forsøgt at værge for sig ved at dreje sig
frem og tilbage over Gulvet, og derved har han paadraget sig de alvorli
ge Læsioner i Ansigtet. Det kan tilføjes, at den unge Mand var blevet an
holdt af tre tyske Gestapofolk og en dansk Medløber nogle Dage før Mor
det. I hans Logi havde man fundet en Kuffert med et Par Haandbomber.
Det er nu oplyst, at den dræbte Civilingeniør Falck, Justitsministeriets
Motorsagkyndige, der blev skudt i sin Bil udfor Teknologisk Institut, en
14 Dates Tid før Drabet fandt Sted havde haft Besøg af 5-6 mystiske Mænd.
Der blev en Aften ringet paa hans Entredør, og da han kom ud og lukkede
op, saa han Mændene udenfor. Han smækkede øjeblikkelig Døren i igen, og
der skete ikke mere den Dag.
De tyske Støjsendere staar som et enestaaende Symbol paa den Fordummel
sespolitik, der i en Aarrække har været ført af Tyskiands nazistiske
Magthavere. Ved et fint gennemført Kup lykkedes det i Gaar danske Fri—
hedskæmpere at sprænge en af de største”Spektakelmagere” i Luften
Støjsenderen paa Amager Fælled lige bag Postvæsenets Garager.
En Snes Patrioter havde i al Stilhed omringet Stedet, der er godt beskyt
tet af et vældigt Pigtraadshegn, og ingen af Soldaterne paa Stationen
5-6 ialt
havde anet Uraad, da Signalet til Stormen blev givet. Paa et
øjeblik vrimlede det med Frihedskæmpere inde paa Stationens Grund. Det
kom til nogen Skududveksling, men stillet overfor denne Sværm af maskin
pistolbevæbnede Folk gav Tyskerne hurtigt Køb. Derefter blev de afvæbnet
og bundet og ført i “Ly” under en Træbro i Nærheden. Fra denne Træbro
-
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kunde man forøvrigt se Vagterne og adskillige tyske Soldater udenfor den
tysk besatte Artillerikaserne, der næppe ligger 200 Meter fra Støjsende
ren. De spankulerede rundt i lykkelig Uvidenhed om, hvad der foregik et
Stenkast fra dem. Efter at Soldaterne var ført bort, blev der udlagt ialt
8 kraftige Sprængbomber forskellige Steder i Bygningen, og et Kvarters
Tid efter at Frihedskæmperne var traadt i Aktion, lød de første 6 vold
somme Drøn, nogle Minutter senere fulgte de to sidste. Virkningen var o—
vervældende. Hvor den store Støjsenderstation tidligere har staaet, var
nu et sort Hul i Jorden, og man fandt Dele fra Støjapparaterne i op til
en hel Kilometers Afstand fra Sprængstedet. Kun Masterne stod tilbage,
men de er blevet “skøre” ved Sprængningen og falder sikkert; ned af sig
selv.
Paa den nærliggende Kaserne gjorde Sprængningen det voldsoniste Indtryk.
Soldaterne i Gaarden stormede til Beskyttelsesrummene, aabenbart i den
Tro, at Royal Air Force var ude paa en lille Rekognoscering.
Fra tysk Side gik man til Værks med sædvanlig Grundighed for at finde
Gerningsmændene. Broerne blev spærret, Sporvogne, Cyklister, Biler og
Fodgængere blev holdt op, men endnu sent i Aftes
efter en Række Afspær
ringer og Razziaer i hele Kvarteret
havde man tilsyneladende kun opnaa
et at genere og forulempe en hel Mængde Mennesker.
-

—

Vi gentager vor Efterlysning fra Lørdag og beder saa vidt muligt alle
Blade optage den i de først udkommende Numre: Eriksen bedes straks sæt
te sig i Forbindelse med Søren, København.
Under en Razzia, som Lørdag Eftermiddag blev foretaget i Lavendelstræde,
saarede tyske Politisoldater den l4—aarige Leif Mikkelsen, Donaugade 7.
En tysk Bil kom kørende gennem Gaden, da den pludselig standsede, og i
næste øjeblik blev der affyret en Salve Skud ud fra Vognen. Leif, der
stod et Stykke borte, blev ramt i Halsen, og hans Tilstand er meget al
vorlig.
Manden, der blev fundet dræbt paa Hjørnet af St.Knudsvej og Niels Ebbe—
sensvej, er nu genkendt som den 28—aarige Søfyrbøder Henrich Christian
sen, Tordenskjoldsgade 13.
Gestapo har paa en Gaard paa Sydfyn anholdt Politifuldmægtig Sundbiad og
Hustru. De blev begge ført til det tyske Hovedkvarter i Odense, men her
fra blev Fru Sundblad nogen Timer senere løsladt. Saavidt vides gaar Sig
telsen mod Sundblad ud paa, at han skal have haft Kendskab til Udstedel—
se af falske Legitimationskort, og Anholdelsen skal være en Følge af for
skellige Samtaler paa Mellembys-Telefoner. Tilfældet viser, at man ikke
kan være for forsigtig med sine Telefonsamtaler.

-

-

98

Overlæge Nyeborgs Bil, der holdt udfor Fødselsstiftelsen, blev Natten
til Søndag ødelagt af en Brandbombe.
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Tyskerne har for nogle Dage siden beslaglagt Sejlklubben “Frem”s Baade
hus i Svanemøllebugten.
En ukendt Mand blev Lørdag Aften ved l8.Tiden skudt ned paa Nørrebrogade
.udfor Nr.70. En Undersøgelse viste, at Manden havde flere forskellige Le
gitimationskort paa sig.

Side 7. INFORMATION Nr.357.

Den 44—aarige Schalburgmand Frode Jacob Weisgaard, Elmegade 10, blev Lør
dag Formiddag dræbt af en Revolvermand udfor sit Hjem. Manden havde aaben
bart ventet paa, at Weisgaard skulde komme ud fra Trappegangen, og Schal—
burgmanden var næppe kommet ud paa Fortovet, før der lød et Skud. Weis—
gaard styrtede om og var død øjeblikkelig. Han var blevet ramt i det ene
øje. Et Par Mænd i Nærheden forsøgte at fange Revolvermanden, der imid
lertif affyrede et Par Skræmmeskud mod dem. Derefter forsvandt han paa
Cykle.
Gestapo anholdt forleden en Søn af Købmand Rosdal, Frederikssundsvej 151.
Samtidig spurgte man efter en Præst, som skulde bo i Vanløse, og en FDFFører.
Paa Aarhus Hovedbanegaards Terræn skete der i Gaar Morges ved 7.Tiden fem
kraftige Eksplosioner i nogle Vogne med Barakdele. Da Eksplosionerne be
gyndte, blev Hovedbanegaarden evakueret, og først en Times Tid efter blev
den normale Trafik genoptaget.
Tre Mænd hyrede i Aftes ved 18.30 Tiden en Taxa paa Rolighedsvej. Passa
gererne blev kørt til Langelandsvej 12, hvor de meddelte Chaufføren, at
de var nødt til at laane hans Vogn et Par Timer. Chaufføren fandt senere
Vognen. Den havde været brugt til en Tur paa 70 km.
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Gestapo foretog Lørdag Eftermiddag en Razzia i Budcentralen Halmtorvet
4, København. Der blev anholdt 5 unge Mænd, der blev ført til Vestre
Fængsel.
Trods Panckes Meddelelse om at Taxa-Røverne i København er uskadelig—
gjort, finder der stadig en Del Røverier Sted. I Kvarteret omkring Fæl
ledparken
mærkeligt nok
er der i den sidste Tid foretaget 5-6 hold
op fra Taxavogne. Det sidste fandt Sted i Aftes, da en ung Mand blev
standset i Hjørringgade og frarøvet sin Tegnebog med 40—50 Kr., Sit Ur,
sin Fyldepen og Overfrakke. Roverierrie er begaaet af tre unge Mennesker.
-

En l5—aarige Dreng, Egon Christiansen, der er “tilsluttet” DNSAP’s Di
striktskontor paa Standvejen 32 D, skulde i Lørdags demonstrere en Pi
stol, som han havde faaet udleveret af Tyskerne. Demonstrationen fandt
Sted hos en Legekammerat og Trosfælle ved Navn Verner Jensen, Fredericia
gade 47. Midt under Demonstrationen gik et Skud af, og Verner styrtede
skrigende om paa Gulvet. Han var blevet ramt i Laaret.
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-

Direktør Hansen—Nissen, Firmaet Richardt Nissens Trævarefabrik i Langaa,
kom hjem i Fredags efter at have tilbragt 4 Maaneder i Koncentrations
lejr, først i Frøslev og derefter i Tyskland.
Kl.ca.22 Lørdag Aften vilde en Sporvognskonduktør sætte en beruset Passa—
geraf Vognen, der befandt sig i Jernba~negade. En beruset SS—Mand trak sin
Revolver og blandede sig i Sagen. Vagtværnet blev tilkaldt, men forinden
det kunde tage Affære havde den tyske Vagt ved Dagmarhus fjernet SS-Man
den. Sommerfolk optog Rapport.
VESTFRONTEN: Der raser nu Kampe i Saar-Distriktet af en Heftighed, som
man ikke en Gang har oplevet det i det store Materielslag ved Vestvolden
ud for Køln. Amerikanerne har skaffet sig fire nye Brohoveder over Saar,
det ene ved SaargemUnd, de tre andre øst for dette Punkt. I det østlige
Del af Saargemünd, Dillingen og Forbach raser det endnu Gadekampe. Over
alt sætter Tyskerne Modangreb ind med Panserafdelinger, men de slaas til
bage. De fleste Steder er Amerikanerne trængt dybt ind i Vestvoldens Bun
kersstillinger. Amerikanerne staar tæt uden for SaarbrUcken, og man me
ner i det tyske Hovedkvarter, at Amerikanerne vil omgaa SaarbrUcken og
Masser af Mennesker fra Omegnen har i de sidste Dage søgt ind til Byen
for at lade Krigen gaa uden om sig, medens de opholder sig i Ruinerne.
Tyskerne har opgivet Rheinau, der ligger 20 km Syd for Stråssbourg, og
Colmar er nu under Ild. Der tages Masser af Fanger. Foran Eøln er der
kun ringe Fremgang.

Nord for Gredstedbro blev en Del af Banelegemet i Aftes sprængt i Luften.
Ekspiosionen skete, da det sidste Tog mod Ribe kørte ind paa Stationen.
Nogle Vogne blev afsporet, og en Tankvogn beskadiget. Trafiken er genop
taget i Dag til Morgen, men med Udveksling af Passagerer paa Sprængnings—
stedet.

0STFRONTEN: I Løbet af de kommende 24 Timer maa General Friesner beslut
te, hvorvidt han vil opgive Budapest for at redde sine Tropper, eller om
han vil gøre den til et nyt Stalingrad. Det drejer sig om den 6.tyske
Armes Skæbne, og denne Arme er to Gange tidligere blevet revet op og har
maattet stilles op igen. De russiske Panserafdelinger skyder lynhurtigt
frem baade Nord, Syd og Vest for Byen, den ene Forbindelsesvej efter den
anden bliver afskaaret, og Situationen er ved at udvikle sig til en sand
Katastrofe for Tyskerne. Det er nemlig ikke alene den 6.Arme, der er ve-d
at blive indesluttet, men ogsaa en Hær i det nordlige, hvor russiske Pan—
serafdelinger er paa Vej mod Bratislava. Og mod Syd er den tyske Hær ved
at blive indesluttet i Nærheden af Sarajevo ogsaa af Russerne, idet Tito
styrker allerede har spærret Tilbagetoget. Nagykanizza er omringet af
Russerne. Russerne staar nu kun 60 km fra den østrigske Grænse.
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Ved 23.Tiden i Aftes blev en ung Dame, Frk.Mayland, Holsteinsgade 9, ramt
af et Strejfskud i det ene Ben, da hun befandt sig udfor Ejendommen Nør
rebrogade 36. Hun blev indlagt paa Hospitalet.
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TYSKLAND OG SVERIGE: Den tyske Gesandt i Stockholm, Dr.Thomsen, har an
modet Udenrigsministeriet om snarest at tilbagekalde Legationsraad Dr.
Henri Guttmann fra hans Post i Stockholm, fordi hans fortsatte Nærværel
se i Sverige vil skade den tyske Stats Anseelse, Guttmann er Repræsen
tant for den særlige SS-Afdeling af Udenrigsministeriet, der navnlig har
harft til Opgave at gennemføre det “kulturelle Udbytte” med Sverige. Han
har i denne Egenskab sørget for, at et stort Antal fremtrædende tyske
Partifolk har kunnet skaffe sig fremmed Valuta, saa de haaber at kunne
komme op efter Nederlaget. Saaledes har en enkelt Mand fra Udenrigsmini
stenet sørget for Eksport af 6 Mill.sv.Kr. Guttmanns Arbejde var efter
haanden blevet for mistænkeligt for de svenske Valutamyndigheder. Gutt
manns største Arbejde har dog ligget paa en anden Linje, idet han har
sørget for at understøtte de tyskvenlige Personer i Sverige. Han har saa
ledes været den ledende Mand bag det saakaldte “svenske” Blad “Dagspo
sten”, som man havde oprettet for at kunne have en “svensk” Pressestemme,
man kunde citere i Tyskland og de besatte Lande. Der har været Husunder
søgelse paa dette Blad, hvor man har fundet Bevis for, at Bladet er ble
vet understøttet af Tyskerne med i alle Tilfælde 235.000 Kr. Bladets to
Direktører og Chefredaktørem er blevet arresteret af det svenske Politi.
NYE UNIFORMER: Den tyske Kvindefører, Frau Scholz-Klink og Føreren for
Bund deutscher Mädels, Frau Rüdiger, skal nu være Generaler for de unge
tyske Kvinder, der skal sættes ind i Infanteristyrkerne- Der er imidler
tid opstaaet en stor Diskussion mellem de to Damer om, hvordan Uniformer—
ne skal se ud.

Transporten med de danske Betjente fra Buchenwalde komi Nat ved 4.Tiden
til Krusaa. Der var omkring et Par Hundrede Betjente. Fra Krusaa vil de
blive ført videre til Frøslev-Lejren for at blive lægeundersøgt. De Be
tjente, der er haardest medtaget, vil blive indlagt paa Hospitalet i Søn
derborg. Der var syv Betjente, der straks maatte overføres til Hospita
let.
SLUT
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Natten til Mandag blev et Sporskifte paa Daugaard Station sprængt. En
ueksploderet Bombe blev fjernet fra et andet Sporskifte. Noget senere
skete der to Sprængninger mellem Sommersted og Farris. Fire Skinner maat
te her udveksles. Paa Strækningen Hedensted-Daugaard maatte Trafikken
indstilles paa Grund af formodet Sabotage.
Ved Indkørslen til Gredsted—
bro Station eksploderede Natten til Mandag to Bomber under Tog Nr.1496.
To Personvogne blev afsporet. Der kom ingen Mennesker til Skade. Fire
Skinner maa udskiftes.
Mellem Vojens og Jegrup skete der samme Nat 4
Sprængninger. En Godsvogn blev afsporet og 7 Skinner maa udveksles.
-

-

Ekviperingshandler Frits Borup, Algade i Aalborg, blev Søndag Aften lidt
før Midnat skudt ned udenfor Restaurant Ritz. Han blev i haardt medtaget
Tilstand ført i Ambulance til Kommunehospitalet, men udenfor Hospitalets
Port blev Bilen standset af Revolvermænd. De førte den Saarede og Baaren
bort og sagde til Ambulancefolkene, at disse ikke maatte følge efter. Et
andet Hold Revolvermænd dækkede Transporten. En Time senere blev Falck
tilkaldt af en Telefonopringning til Stengadé 1, og mand fandt Baaren med
Ekviperingshandleren. Han var da død, ramt af endnu flere Skud. Borup
havde tyske Forbindelser.
Bil A 1090, der blev benyttet af de niaskinbevæbnede Røvere paa Hillerød
Jernbanestation, tilhører Schalburgkorpsets Lokalafdeling i Køge. Kommen
tarer overflødige.
Da Forestillingen Torsdag Aften Kl.l9 skulde begynde i Helsingør Biografteater, blev det meddelt, at Forestillingen maatte aflyses, da tysk Poli
ti havde lukket Biografen paa Grund af et Filmtyveri nogle Dag i Forve—
j en.
Redaktør Karl Holm, “Horsens Avis”, og Landsretssagfører Holger Andersen,
Randers, er blevet løsladt.
Flere Steder i Provinsen har der fra tysk Side været rettet Henvendelse
til forskellige Butikker om at sælge mere Legetøj til Medl~mmeraf den
tyske Værnemagt. De fleste Steder har de Handlende dog meget rigtigt sva
ret, at der kun kan købes for indtil 200 Kr. i hver Forretning. I Vejle
reagerede et Par tyske Underofficerer paa en Bemærkning i Jernbaneetatens
Brugsforening om, at der ikke kunde leveres Indpakningsposer, ved at gaa
bag om Disken, tage de Poser, de vilde have og smide nogle Penge paa Di
sken
Tysk Politi har foranstaltet en Razzia i Trykkeriet Fredensbjerg, Bruuns—
gade 41, Aarhus. Han hævder at have afsløret en ny illegal Central.
Lørdag Eftermiddag stormede 8 civilklædte Medlemmer af det tyske Politi
Sogneraadsformand, Sognefoged Søren Simonsens Hus i Vinterslev ved Had
sten. De endevendte Huset og søgte i langvarige Forhør at faa ham til at
oplyse “Hvor dervar nedkastet Vaaben, og hvor disse var opbevaret”. Alle
det lokale Vagtværns Medlemmer plus enkelte andre blev tilkaldt og for-
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hørt. Til sidst endte det hele Postyr imidlertid med, at der ikke blev
anholdt nogen. Afskedshilsenen til Sognefogeden gik ud paa, at Huset vil
de blive sprængt i Luften, hvis han ikke straks gav eventuelle Oplysnin
ger videre til det tyske Politi.
Manden, der blev skudt Fredag Aften paa Nørrebrogade udfor Nr.70, er nu
identificeret som Fotograf Henry Juuldorf, Finsensvej 10 C. Han var 37
Aar gammel, og der foreligger sandsynligvis et Repressaliemord for Schal
burgmanden i Elmegade, den 44—aarige Frode Jacob Weisgaard, der blev
skudt Fredag Eftermiddag.
Lørdag Eftermiddag foretog Gestapo en Razzia i Sygekassen “Fremtiden” paa
Nørrevold i København. Man søgte efter en af Sygekassens Overassistenter,
men han var ikke paa Kontoret.
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I Svendborg Havn sænkede danske Sabotører Torsdag Eftermiddag to tyske
Forpostbaade, der har ligget paa Værft til Reparation og Eftersyn. Byens
Indbyggere er meget ængstelige og frygter Repressalier, og hver Aften kan
man se en Mængde Mennesker bærende paa Tøjbylter, forlade Byen og begive
sig udtil Huse og Gaarde i Byens Udkanter og Omegn forat tilbringe Nat
ten der.
Specielt til 28, 125, 400 og 457: Vi sender særligt Brev til Dem.
67, 198, 359 og 456 faar Besøg Onsdag.
Vi anmoder Bladene om udover det aftalte Antal Eksemplarer til Bladclea
ringen at tilsende Redaktionen hvert Nummer af Bladene i 5 Eksemplarer.
Endvidere henstilles det til Abonnenterne at datere indsendte Breve.

Lørdag Eftermiddag foretog maskinpistolbevæbnede tyske Soldater Gaderaz
ziaer paa Vesterbro omkring Frydendaisvej og senere paa Halmtorvet.
Det Parti Konserves, der laa oplagret for tysk Regning paa Vejle Svine
slagteri, var ikke paa 70 Tons, som det har været meddelt, men paa 700
Tons. Et tysk Skib var lige ankommet til Byen for at transportere Partiet
til Tyskland.
Fra forskellige Kredse har der været rejst Kritik over Sabotagen paa Han

sabaadene, som skulde afleveres til danske Rederier. Det kan oplyses, at
Sabotagen er udført efter nøje Overvejelser og indgaaende Undersøgelser
af Forholdene. Der var absolut ingen Udsigt til, at Baadene nogensinde
vilde blive overdraget danske Rederier. Hele Hansa-Programmet er et Løf
tebrud i Overensstemelse med den sædvanlige Praksis, som Tyskerne har
fulgt her i Landet. Dampskibsselskabet “Hetland”s Nybygning SS Halsnæs
er saaledes uden Rederiets Vidende blevet bugseret mod ukendt Desti na
tion.
Vi henleder vore Læseres Opmærksomhed paa en ny Forening “Danske Front
k~iperes Venner”. I en Rundskrivelse af 15/11 meddeles det, at Forenin
gen er stiftet “i Følge ønsker og Opfordringer fra forskellige Sider”.
Dens Fiormaal er at samle alle Frivilliae oa “Landsmænd, der symoatiserer
med de Frivilliges Indsats” for at h.iæloe oa støtte de Frivilliae. delta
ge i “Heltemindedage”, knytte kammeratlige Baand mellem Front og Hjem o.
s.v. Den nye Forening har allerede faaet en Hovedbestyrelse paa 9 Med
lemmer. Som Formand staar opført H.C.Schimmelmann, Lindenborg, og som
Forretningsfører Jes Friis, østerløguni. Det kan maaske have en vis lokal
Interesse at tilføje Navnene paa endni et Par Medlemmer, nemlig Kaj Kjø
rup og Fru Meta Petersen, Flintinge.
Hvis nogen skulde føle Trang til
at træde i nærmere Forbindelse med dette Foretagende, kan vi oplyse, at
Adressen er: Postbox 388, København V.
-

En af de nærmeste Dage aabnes en Skole,for danske Børn i Alderen fra 611 Aar i Norrköping. Skolen, der faar to Klasser, skal have Lokaler i
Norrköpings Raadhus.
Lørdag Formiddag beslaglagde Tyskerne Sømineværkstedet og Søartiller’iet
paa Nyholm ved Orlogsværftet. Tyskerne kom og meddelte, at der kunde gi
ves 15-20 Minutter til at pakke, og derefter skulde alle forlade Stedet.
Søartilleriet (der før Besættelsen beskæftigede sig med Fremstillingen
af Kanoner og lign, militære Ting) blev lukket af, og der blev ikke givet
Lejlighed til at flytte hverken Materialer eller Maskiner. Fra Mandag den
18 ds. er det Meningen, at Søartilleriet skal igang igen under tysk Le
delse og med de Maskiner, der staar der. Da Tyskerne kom i Lørdags, gjor
de man dem fra Søminevæsenets Side opmærksom paa, at de i sin Tid havde
afgivet Løfte om, at de ikke vilde overtage Søminevæsenet, fordi de ikke
havde Brug for det. Denne “Protest” resulterede i, at Tyskerne udsatte
Overtagelsen af Kontorbygningen til den 20. ds. Til den Tid skal Bygnin
gen være rømmet. Hele Lageret skal være rømmet til den 2.Jaj’.1945.
Søminevæsenet har efter det sidste Aars Begivenheder været’beskæftiget
med civile Arbejder, saaledes Fremstilling af Dykkerdragterog Hjelme til
Bjergningsarbejder og lign. Tyskerne skal ogsaa overtage Søminevæsenets
Værkstedsbygning, men der er ikke fastsat nogen Termin for Overtagelsen.,
Søminevæsenet har faaet Lov til at flytte alt, Maskiner og Inventar m.m.,
selv Trykluftspumper, der er fast fundanienteret vil blive flyttet, kun
Kedelanlægget skal blive staaende af Hensyn til Varmen
Det menes, at Søminevæsenets Lagerbygning skal anvendes til Oplag af
5.000 Senge og andet Hospitalstilbehør. Kontorbygningen skal bruges som
Hospitalskontorer og Lægeboliger, Værkstedsbygningen som Lazaret. I det
hele taget skal øen Nyholm vistnok helt forbeholdes det tyske Militær.
I Gaar førtes der Forhandlinger med Marineministeriet ved Viceadmiral Ve
del angaaende Flytningen. Søminevæsenet har bestilt 3.000 Kaser af Stan
dardstørrelse til den store Flytning, som skal foretages af Brdr.Rosen
dahl.
Spørgsmaalet er saa, om Tyskerne snart venter at faa Brug for de
res nye Lazaret.
-
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Gestapo foretog i Gaar en Razzia paa Badeanstalten “Amager Helgoland”
aabenbart i det Haab at finde Vaaben. De brød ind i Kontorer og Kabiner,
men fandt ingen Vaaben. Derimod fandt de en Pengekasse med 60 Kr. tilhø
rende “Vikingerne”, og den tog de med.
Tyskerne havde til i Gaar bebudet Kanonade over Raadhuspladsen fra Luft
værnsskytset paa Dagmarhus i Tiden fra Kl.ll til 14. Mange Københavnere
var mødt op for at følge denne øvelsesskydning, der skulde foregaa fra
“Krenchels og Høyers Talerstole” paa Dagmarhus. Kanonaden blev imidler
tid en Skuffelse, for allerede efter godt et Kvarters løb indstillede Ty
skerne Skydningen.
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tre Tilfælde fra København, hvor det notorisk er fastslaaet, at Gestapo
eller deres betalte Haandlangere har myrdet Folk, som de umiddelbart i
Forvejen havde anholdt ved en tilfældig Restaurantrazzia. De to Lig i 10
Meter-Bassinet i Frihavnen og den mishandlede og myrdede Frihedskæmper
paa Prags Boulevard taler deres tydelige Sprog. Det bliver en stærk An
klage mod de Mænd, som i deres Iver for at gennemføre “Europas Nyordning”
glemte det første Grundlag for denne Nyordning
Menneskerettighederne.
-

Ugen satte iøvrigt Rekord i “Villasprængninger”. Ingen fornuftige Menne
sker kan indse Meninger med denne ødelæggelse af døde Ting. En Friheds—
kæmper anholdes, man finder en Pistol i hans Logi
og hele Ejendommen
jævnes med Jorden. I København og ude over Landet blev 6 Villaer og 2
Sommerhuse i den forløbne Uge ødelagt paa denne Maade
men Frihedskam
pen føres videre stærkere end nogensinde. Sprængningerne kan kun være Ud
tryk for Trangen til at terrorisere Befolkningen, for selv den højere
Pancke maa kunne indse, at noget Vaaben i Kampen mod Patrioterne er det
ikke.
Til Gengælf fortsatte Frihedskæmperne deres Krig mod Stikkerne.
Der blev likvideret fem i Ugens Løb.
-

—

Bevæbnede Mænd bortførte i Aftes et Par Tusind Liter Benzin fra Medici
nalcos Lager paa Prags Boulevard.
-

Sommerfolkene forlystede sig i Gaar Eftermiddags med en Razzia paa Sønd
re Boulevard, i Kvarteret omkring Flensborggade.
Oversigtsartikel:
Den forløbne Uge indledtes med Frihedsraadets Kommunique, som kort og
godt fastslog, at de danske Frihedskæmpere med stort Held havde videre
ført Jernbanesabotagen, havde sænket 3 tyske Dampere i Københavns Havn,
ødelagt en Vogniadning Materiel til Terrorvaabnet V II (fra A/S Torotor)
og havde sprængt en Transformatorstation paa den tyske Flaadebasis Bøjden i Nærheden af Faaborg. Som sædvanlig blev ingen af disse Begivenhe
der nærmere kommenteret, og dog er der Grund til at fremhæve Sprængnin
gen af en “Transformator ved Bøjden”
alle de andre straalende Begiven
heder ufortalt, som er udført af danske Frihedskæmpere. Denne Sprængning
satte nemlig med eet Slag alle videre Forsøg med nye Terrorvaaben ud af
Kraft i den nærmeste Fremtid
om alt gaar vel, til Tyskerne definitivt
har tabt Krigen, og de allierede Tropper staar i Berlin. Bøjden ved Faa
borg var nemlig intet mindre end den tyske Forsøgsstation for hemmelige
Vaaben, og den var bevogtet som maaske intet andet militært Sted i Dan
mark. Naar Aktionen overhovedet lykkedes, skyldes det alene de danske
Frihedskæmperes Dristighed og deres Tro paa den Sag, de slaas for Den hø
jere Pancke vil til sin Tid, naar Retten sættes over Krigsforbryderne,
blive klar over, at Mord og Terror maaske har Magt over hans egne, men
ikke over et Folk, der kæmper for sande Idealer.
-

-

Ugen bragte os iøvrigt Beviser for, at de tyske Myndigheder her i Lan
det
til Trods for Dr.Bests modsatte Forsikringer
baade tager Gidsler,
myrder uskyldige Mennesker blandt Civilbefolkningen og tillader at deres
betalte Kreaturer blandt Stikkere og Schalburg— og Sommerfolk faar Lov
til at udfolde den frygteligste Terror. Vi behøver blot at nævne Tilfæl
det fra Aarhus, hvor man end ikke veg tilbage for at spærre Kvinder inde
paa et Hotel, som var truet med Bonibning. Efter en Liste, som indtil vi
dere kun kendes af Tyskerne, blev 10 Aarhusborgere taget ud, og dem tvang
man til at overnatte paa Hotel Royal, som om Aftenen havdefaaet en “Tele
fonbonibe”. De blev først løsladt den næste Morgen. Eller lad os nævne de
(fortsættes)
—

-

Af Ugens øvrige Begivenheder skal i Korthed nævnes: Frits Clausens Ude
lukkelse af DNSAP, Pastor Sandbæks Beretning om Flugten fra det bombehær
gede Gestapokvarter i Aarhus, en øjenvidneskildring af Forholdene i Kon
centrationslejren ved Stutthof og Forholdene under Tvangsevakueringen af
Nordnorge.
Denne Ugeoversigt kan ikke sluttes, uden at der nævnes endnu to Begiven
heder, som optog Sindene: Ovérførelsen af nogle af de danske Politimænd
fra Lejren i Buchenwalde til Frøslev og ødelæggelsen af den tyske Hoved
støjsender paa Amager Fælled. Endnu ved vi meget lidt om de 200 Betjente,
som af en eller anden Grund er sendt hjem til Danmark. Vi ved kun, at de
ankom til den danske Grænse Natten mellem Søndag og Mandag, og at de blev
ført udenom de til Formaalet oprettede Sanitetsstationer og direkte til
Frøslev. En helv Snen af Politimændene blev senere overført til Statsho
spitalet i Sønderborg. Endvidere ventes nogle Grænsegendari~er til Frøs—
1ev, idet en Rutebil Tirsdag Morgen afgik til Tyskland for~at hente dem.
Muligvis vil der paaet eller andet Tidspunkt fremkomme en officiel Er
klæring.
Støjsenderen paa Amager gjorde Aflytning af udenlandske Sta
tioner næsten umulig i store Dele af København. I Samme øjeblik den røg
i Luften, forstummede Spektaklet i Højttalerne Byen over, og en ny Støjsender af samme Kapacitet vil næppe kunne opføres, før Tyskerne har tabt
Krigen
og saa er der jo ikke Brug for den.
—

-

-
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I det danske Raads Blad i London skrives der i den ledende Artikel:
Luftens Riddere i Royal Air Force vil efter Angrebet paa Gestapos Ho
vedkvarter i Aarhus være mere populære i Danmark end nogensinde. Den dan
ske Hjemmefront har ingen værre Fjende end Gestapo, og RAF’s faste, hjæl
pende Haandtryk over Nordsøen til vore kæmpende Landsmænd vil varme alle
danske Hjerter. Det demonstrerer for hele Verden Alliancen mellem Hjemme—
frontens kæmpende og de allierede engelske, canadiske, australske, new
-
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zealandske og polske Flyvere, der deltog i det straalende Togt.
Danmarks Tak til Vennerne i RAF kan ikke udtrykkes bedre og smukkere end
af Manden, der ved Plovfuren gjorde Honnør for de forbidefilerende Mo
squitos paa deres hastige Flugt over Hegn og Mark efter veludført Daad.
Danske Søfolk, samlede til Møde i den danske Handelsflaades Klub i New—
castle—on-Tyne, har enstemmigt vedtaget følgende Resolution:
Danske Søfolk, forsamlede til Møde, har erfaret, at fhv. Trafikminister
Gunnar Larsen bl.a. i Sverige for øjeblikket udfolder store Bestræbel
ser for at forklare sin Handleniaade og at reetablere sin Prestige med
Henblik paa Efterkrigstiden. Vi føler os overbevist om, at ingen ansvar
lig Autoritet i eller uden for Danmark kan tænke sig at støtte disse Be
stræbelser og derved uriderkende det danske Folks enige Fordømmelse af
Gunnar Larsen ög hans Handlemaade under Besættelsen.
Ingen Dansker kan nogensinde glemme hans Støtte af Forslaget om Mønt— og
Toldunionen med Nazityskland og hans Initiativ ved Nedsættelsen af østrum
Udvalget. Vi maa derfor ogsaa kræve, at alle Forsøg paa at dække over
Gunnar Larsen og hans Gerninger bliver tilbagevist, og at han bliver dra
get til Ansvar af de rette Myndigheder i et befriet Danmark.
Chefredaktør Svend Aage Lund, “Berlingske Tidende” blev i Dag til Morgen
arresteret i sit Hjem paa Viggo Rothesvej 12 i Charlottenlund. Det vides
ikke, hvorfor Gestapo har arresteret ham. Svend Aage Lund har to Gange
tidligere været anholdt af det tyske Politi. Første Gang blev han sammen
med en Række fremtrædende Borgere anbragt i Horserødlejren, anden Gang
var han kun arresteret i et Par Timer. Det var under Generalstrejken i
København.
Gestapo har paa Telefonhuset i København anholdt Ingeniørerne Draminsky
og Thorning samt Overassistent Therkildsen.
Blandt de hjemkomne danske Politifolk
der er ialt kommet 207 Mand
er
der paafaldende mange Opdagere fra den politiske Drabsafdeling. Der fore
ligger endnu ikke nogen endelig Navneliste, men vi kan dog oplyse, at
følgende er blandt de hjemkomne: Politimester Schaldemose-Nielsen, Poli
tiadvokat Becket, Kriminalassistent Rusholt, Vicepolitiinspektør Brondt,
Politikommissær Ekberg, Politifuldmægtigene Bjarne Jensen og Jørgen Funk,
Overbetjentene Edv.Andersen, ørregaard Nielsen, Rasmussen, Himmelstrup,
von Bruun, von Riber, Molkte, Rosendahl og Halvor Jensen samt Kriminal
betjentene Folkmann, Elesner, Villy Brock, Jan Carlsen, Peter Thomsen,
Parup og Albrechtsen, den kendte Fodboldspiller fra Akademisk Boldklub.
-

-

Læge Nordentoft, Varde, er død i tysk Koncentrationslejr. Familien har
faaet Meddelelse om, at han er blevet begravet i Husum.
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VESTFRONTEN: Med Panserangreb sætter Tyskerne alle Kræfter i Gang i et
Forsøg paa at kaste Amerikanerne tilbage over Saarfloden. Der er tilkaldt
Reserver bl.a. fra Holland og der er meget svære Tab, idet Afdelingerne
har faaet Ordre til at angribe uanset Tabene. Ved Dillingen forsøger Ty
skerne at faa Amerikanerne ud af Vestvolden, der paà dette Sted kun er
bemandet med Folkestormen. Der kæmpes om hver enkelt Bunker, men alle An
greb har været forgæves. Ved Saarlautern har Vestvolden i tre Dage for
gæves forsøgt med 18.000 Skud at ramme Broen over Saar. Der kæmpedes her
endnu i Gaar i Byens Udkanter, hvor Tyskerne forsvarer hvert Hus. Der har
saaledes været kæmpet mellem Amerikanerne og Folkestormen i Balsalen i
“Saarlautener Hof”. Ved Autostradaen Aachen-Køln har Tyskerne maattet gaa
et Par km tilbage, og en lang Række Landsbyer er indtaget af Amerikaner
ne.
Bag den tyske Front har de Allierede fortsat deres Luftoffensiv. Over
3.000 flyvende Fæstninger angreb i Gaar ved det hidtil største Dagangreb
fem store Rangerbanegaarde, hvorover Materiellet sendes til Fronten.
Blandt dem er Mannheim, Frankfurt a.M. Og Hanau, de er alle forvandlet
til rygende Ruinhobe, hvor Masser af Materiel er ødelagt. Samtidig er Tog
blevet ~angrebet, og med et Godstog er 2~O af 50 nye tyske Panser blevet
ødelagt paa Vej til DiJren.
ØSTFRONTEN: Kampen om Budapest og Tilbagetogslinjen til Wien udviser sig
hastigt til et Slag, der omfatter ogsaa store Dele af Slovakiet. Kredsen
omkring Budapest snævres stadig ind, og Hovedstaden er uden Vandtilfør
sler, da Russerne har naaet de store Vandværker. I Budapest hersker der
feberagtig Aktivitet for at sætte Byen i Forsvarsstand, i Gaderne graves
der Tankfælder, og Husene indrettes til Maskingeværreder. Der forberedes
store Sprængninger af Husene, og man har truffet Forberedelser til at
kvæle ethvert Oprørsforsøg af Befolkningen i Fødslen. Befolkningen er op
fordret til at forlade Budapest, men ingen efterkommer Opfordringen. Mel
lem Budapest og Platten Søen har Tyskerne kastet nye Reserver frem.
50.000 Mand af Folkestormen skal nu sendes fra MUnchen til Østrig for at
deltage i Forsvaret, idet man ikke har turdet indkalde den østrigske Be
folkning til Folkestormen. Man er ængstelig for, at de vilde vende Vaab
nene mod Tyskerne selv.
EPIDEMIER: Stadslægen i Dortmund, Obermedizinalrat Dr.Cäzätr, har paa en
Konference meddelt, at en Sygdomsbølge for Øjeblikket hjemsøger hele
Ruhrdistriktet, og at den meget snart vil kunne brede sig til hele det
tyske Rige, hvis man ikke griber ind. Det er Plettyfus, Tyfus, Paraty’fus,
Difteritis og Scarlatina, der med Lynets Hast spreder sig blandt Befolk
ningen’. Underernæring, Bolignød, Timerne i Tilflugtsrummene er Hovedaar—
sagerne til Epidemierne, men lige saa farligt er det, at man ikke har
Mandskab til at køre Skam bort fra Gaderne. Mange Steder bor der 8 Men
nesker i et Værelse, men Epidemierne har ogsaa de bedste Betingelser for
at sprede sig i Tilflugtsrummene under de stadige Luftangreb samt blandt
Kvinderne, der maa staa i Kø for at faa lidt Mad. Dr.Cäzar forlanger, at
der straks bliver sendt Sygeplejersker, Medikamenter og Læger til Ruhr
distriktet, hvis man vil hindre Epidemiens Spredning. En Udvidelse af E—
vakueringen fra Distriktet vil føre Epidemien længer udi Riget.
VON PAPEN FAMILIEN: Familien von Papen er aabenbart ved at kunne se,
hvad Klokken er slaaet. I alle Tilfælde meddeles .det, at Diplomat-Kamæle—

108

109

Side 8. INFORMATION Nr.358.

12.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.323.

onens Hustru, Fru Magda von Papen er i Sikkerhed sammen med sine fire Dø
tre bag de amerikanske Linjer i Saar. De havde sammen med en Del af Be
boerne gemt sig i Tierburg-Hulerne dybt under Jorden, hvor de har afven
tet Amerikanernes Ankomst.
NYE FRAFALD: Den tyske Presseattache i Bern og den derværende Korrespon
dent til Deutsches Nachrichten BUro har nægtet at efterkomme en Ordre fra
den tyske Regering om at komme hjem til Tyskland. De har anmodet om Asylret i Svejts.
PARTIET:
Adskillige tyske Soldater og Officerer har i den sidste Tid
modtaget tilsendt Partibøger fra deres Hjemsted med Meddelelse om, at de
er optaget i det nazistiske Parti. Til Trods for, at de er ulykkelige o
ver det, kan de ikke nægte at lade sig optage~
Da Godstoget fra København til Korsør i Aftes ved 23.30 Tiden passerede
Ryeskov et Par km øst for Borup, skete der en kraftig Eksplosion, og 12
Vogne afsporedes. Den ene af de afsporede Vogne var en Personvogn. Den
kom til at staa paa tværs af Skinnerne, hvoraf nogle Meter var bort—
sprængt. Der var kun to Passagerer med, ingen af dem kom tilskade. Hel
ler ikke Togpersonalet kom noget til. En Del af de afsporede Vogne er
delvis ødelagt, og der forestaar et større Oprydnings arbejde, inden
Trafikken igen bliver helt normal. Ved 8.Tiden i Morges var kun et af
Sporene køreklar. Efter Afsporingen forsøgte Togpersonalet at telefone
re til Borup Station, men det viste sig, at Telefonforbindelsen var af
brudt. Eksplosionen var imidlertid blevet hørt paa Stationen, og der blev
hurtigt rekvireret et Hjælpetog.
SLUT
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Ved Middagstid i Gaar blev Burmaister & Wains forskellige Afdelinger paa
Refshaleøen, i Strandgade og Teglholmen pludselig besat af tyske Politi—
soldater og tysk Infanteri. Uden videre Anledning kørte enDel vogne op
foran de forskellige Virksomheder. Soldaterne Sprang ud og forlangte at
komme ind, idet de skulde overtage Bevogtningen. Det samme var Tilfældet
paa flere af Provinsens Værfter. Fra Ledelsens Side blev Tyskerne imid
lertid nægtet Adgang. Man fik i Hast sammenkaldt Tillidsmændene, der
blev optaget Forhandling med Dagmarhus, og ved l5.Tiden i Gaar Eftermid
dags opnaaedes et foreløbigt Forlig. Tyskerne afstod fra deres oprinde
lige Plan om at lade samtlige Afdelinger bevogte med Militær, men til
Gengæld maatte man gaa ind paa,atde specielle tyske Nybygninger og de
Fartøjer, der laa til Reparation for tysk Regning eller som tilhørte den
tyske saakaldte Krigsmarine, blev bevogtet af Soldater og Marinevægtere.
Forliget blev forelagt Arbejdernes Tillidsmænd, og efter hvad INF erfa
rer, skal det foreløbig være godkendt. Situationen saa iøvrigt flere Gan
ge meget truende ud, og navnlig vakte det stor Harme, at der fra tysk Si
de blev stillet Krav om at foretage Visitationer ved Indgangene af de Ar
bejdere, som var beskæftiget paa de forskellige Virksomheder. Dette Krav
blev dog frafaldet. Kontrollen ved Portene er stadig underlagt Værfternes egne Folk, men Tyskerne skal f.Eks. have Lov til at undersøge ind- og
udgaaende Køretøjer.
Hos Gørtlerfirmaet H. og V. Christensen, der har til Huse i Gaarden til
den tidligere danske Politistation i St.Kongensgade 108, opstod der i
Gaar Middags en voldsom Brand. Ilden var ganske øjensynlig paasat, og
Brandvæsenet maatte have et Par Slanger i Brug for at faa den slukket.
Det kan tilføjes, at Firmaet i øjeblikket tilvirker Dele til Terrorvaab
net V II, og det ligger snubl~nde nær at antage, at denne Omstændighed
maa sættes i Forbindelse med Branden.
Som omtalt i Morgenbladene blev den 36—aarige Assistent Tage Hedeager,
Randersvej 17, Aarhus, i Gaar fundet dødeligt saaret af Revolverskud paa
Stien gennem Charlottenlund Skov i Nærheden af Jernbanestationen. Efter
den officielle Meddelelse fra den højere Pancke ved man intet yderligere,
og til Und~erretning for Sommers sorte Kriminalpoliti kan If’W derfor til
føje, at Hedeager blev skudt af en Cyklist, som passerede h~am bag fra.
Cyklisten affyrede paa kort Afstand to Skud, og Hedeager styrtede straks
til Jorden. Umiddelbart efter vilde han rejse sig, men Cyklisten sprang
nu af, gik tilbage til den saarede Mand og affyrede endnu tre Skud imod
ham. Derefter sprang Revolvermanden atter paa Cyklen og forsvandt. Det
viste sig, at Hedeager var blevet dødeligt saaret, bl.a. havde en Kugle
sat sig fast i Hjernen.
Tidligt i Gaar Morges eksploderede en Bombe under en af Dana Turistbu—
reauets store Rutebiler, der besørger Transporten af Tyskere og danske
“Funktionærer” til og fra Værløselejren. Vognen holdt paa Jarmers Plads,
og faa Minutter før Starten skete Eksplosionen. Den var ikke særlig kraf
tig, men 4 Mennesker, 3 Kvinder og 1 Mand, maatte i Ambulancer bringes
til Behandling paa henholdsvis Kommunehospitalet og Feltlazarettet paa
Nyelandsvej. De tre Kvinder var: Fr. Holmberg, Gothersgade 145, Frk. Se
verinsen, Havnegade 53 og Frk. Keuer, Ohlenschlægersgade 42 A. De kunde

110

ill

Side 2. INFORMATION Nr.359.

13.Dec.1944.

Side 3. INFORMATION-Nr.359.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.324.

13.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.324.

Kontoret blev gennemsøgt og til Slut tog Gestapo Direktøren med. Det he
le viste sig imidlertid at være en “Fejltagelse”, og Direktør Holck fik
Lov at gaa igen.
Mandag kørt før Middag omringede Gestapo Randers Dis
conto— og Laanebank og trængte med hævede Revolvere og Maskinpistoler ind
i Banken. Baade Kunder og Personalet blev udsat for et Hold up, men Kun
derne fu efter at væreblevet afhørt Lov til at gaa igen. Hele Eftermid
dagen var der Vagt foran Bygningen, som blev grundgit gennemsøgt af Ge
stapo, og følgende Funktionærer blev ført bort i tyske Politibiler: Den
60-aarige Bogholder Simonsen, Bankfuldmægtig Falking, Kasserer Lemvigh
Hammer, Jørgen Ahrenkiel, Svend Petersen, A.Ramkilde, Melchior Bendtsen
og Rabbe. De fleste af dem er er veltjente Funktionærer, der har været i
Banken i mange Aar. Flere andre Steder spurgte Gestapo efter forskellige
Personer, og i Løbet af Eftermiddagen blev Ekspeditionssekretær Rønne paa
Kommunekontoret anholdt. De andre, som Gestapo søgte efter, forsvandt,
inden det sorte Politi ankom.
•IRanders Fællesforening blev der anholdt to Mand. Den ene er en Søn af
Borgmester Sørensen.

alle udskrives efter Behandlingen. Manden var en Tysker, som blev ført
til Feltlazarettet.

-

I Begyndelsen af sidste Uge foretog Tyskerne en Razzia paa Murermester
Mikkelsen-Sørensens Oplagsplads i Rødovre. Man forstod, at Gestapofolke—
ne søgte efter Vaaben. Da man ikke fandt Vaaben, beslaglagde man i Stedet
for et Par Motorvogne, og anholdt Pladsformand Carlsen og to Murerlærlin
ge. De to sidste blev Dagen efter sat paa friFod, men Carlsen er stadig
arresteret.
Som omtalt blev en yngre Mand ved Navn Leif Jensen, Abel Cathrinesgade
7, skudt ned fra en Taxa 1, da han i Viktoriagade falbød Julekort. Han
blev alvorligt saaret i Benene og blev efter eget ønske transporteret til
Feltiazarettet. Det er nu oplyst, at Jensens Salg af Julekort kun havde
til Formaal at dække over hans egentlige Opgave. Han søgte at komme i
Snak med de Købere, som af Medlidenhed med hans ynkværdige Udseende gik
ind paa at handle med ham. I Samtalens Løb førte han Talen ind paa Ty
skerne og deres Lakajer, og hvis Julekortkøberne gav Luft for deres be—
rettigede Harme overfor Jensen, kunde de være sikre paa aldeles omgaaen
de at faa Besøg af Gestapo.
Det er det, Dr.Best kalder at “komme paa
en forstaaende Fod med Befolkningen”. Paa Dansk kalder vi det for at gø
re Rakkertjeneste.

Fredag Morgen blev der foretaget en stort anlagt Razzia mod
nen i Odense, antagelig i Forbindelse med Anholdelsen af de
Falckmænd. Mange af Falckfolkene undslap i en af Stationens
vogne. Ogsaa Flertallet af Falckfolkene i Stationsbygningen
Side Gaden forsvandt.

-

Falck-Statio
fem fynske
Udryknings
paa den anden

Dragør, der i de sidste Maaneder har været Rammen for en stærk tysk Mili
tærkoncentration, er pludselig blevet delvis rømmet. De fleste af Solda
terne er forsvundet. De skulde, efter hvad de selv oplyste, til Vestfron
ten. Ogsaa Størstedelen af Vognparken er væk, og fra Kastrup er en halv
Snes af de der stationerede Maskiner forsvundet. Indtil i Forgaars tyde
de alt paa, at Dragør skulde være det tyske “Stalingrad” ved København.

I det fortræffelige Blad “Friheden”, der udsendes af og for Danske i Sve
rige, forekom i Nummeret for 24.Oktober en Artikel om de russiske Erni
granter i København og deres Forhold og Optræden under Besættelsen. Det
hævdedes i denne Artikel blandt andet, at den russiske Emigrant, Kaptajn
Wachtin, som har boet i Danmark i mere end 20 Aar, skulde være gaaet i
Tyskernes Sold og være Leder af en “Antikomminist Organisation”. Det er
ikke rigtigt. Kaptajn Wachtin har aldrig i den Tid, han har været i Dan
mark, udøvet nogen som helst politisk Virksomhed og da slet ikke under
Besættelsen. Han er af privat politisk Overbevisning demokratisk Socia
list og har altid været lige saa loyal overfor Danmark som Flertallet af
de russiske Emigranter. Han passer sit beskedne Arbejde paa B&W. til Til
fredshed for sine overordnede og sine Kammerater. Han er i det hele en
fredelig og nærmest uinteressant Mand. Artiklen om ham er utvivlsomt
skrevet i god Tro, men der kan efter de Oplysninger, der foreligger, des
værre ikke tvivles om, at den er inspireret af en personlig Uven til Kap
tajn Wachtin, en anden russisk Ernigrant, der har søgt Tilflugt i Sverige
efter længere Tids Ophold i Danmark, hvorunder han og Kaptajn Wachtin
naaede at blive Fjender. Man bør derfor i Bladene afstaa fra eventuelt
at bringe nogle af “Friheden”s Oplysninger om Kaptajn Wachtin.

Sognepræsten i~ Hadsten ved Aarhus, Pastor Julius Rasmussen, og Formanden
for Hadsten Menighedsraad, Gaardejer Fr.Petersen, “Højskolegaarden”, er
blevet arresteret af tysk Politi.
Aaby Skole og Kragelund Skole ved Aarhus er blevet beslaglagt af Værne—
magten, der rykkede ind i Løbet af en Time. I Aaby har man maattet ind
stille Undervisningen af de fleste Klasser, idet dog Eksamensklasserne
fortsætter paa Biblioteket. Der er 950 Elever i Aaby Skole og 400 i Kra
gel und.
Den 37—aarige Entreprenør Ole Dyhr, Dynkarken 2 i Aarhus, er blevet skudt
ned udenfor Sabroes Fabrikker, da han kom gaaende med sin 8—aarige Søn.
Han blev skudt ned af 2-3 unge Mænd, der kom kørende paa Cykler. Entre
prenøren førtes til Kommunehospitalet. Hans Tilstand er haabløs. Drengen
korn intet til. En af Mændene, der havde skudt, blev skarpt forfulgt, men
undslap ved Søndergade efter at have affyret flere Skud.

Det tyske Politi udfolder i den sidste Tid en rastløs Energi, der staar
i meget daarligt Forhold til de Resultater, man opnaar. I det sidste Par
Dage har der været foranstaltet stort anlagte Razziaer paa De danske
Spritfabrikker i Roskilde, hvor tidligere den danske Hær havde et fuldt
lovligt Vaabendepot (hvilket Tyskerne aabenbart ikke kan glemme), paaHer
lufsholm og paa Gymnasiet i Haslev.

At det danske Politi trods Tyskernes ihærdige Forfølgelse ikke er helt
uvirksomt selv under de nuværende vanskelige Forhold, giver følgende mor

I Randers har man anholdt flere unge Mennesker og bl.a. foretaget en Hus
undersøgelse hos Direktør Axel Holck, Det danskePetroleums Company. Hele
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somme Olevelse et lille Bevis paa: En af Beboerne i Omegnen glemte for
leden sin Mappe i S-Toget. Han ringede straks til flere Stationer, men
ingen kendte noget dertil. Næste Dag ringede han imidlertid til Nørre
port Station, hvor man ganske rigtig havde modtaget en Mappe med en Bog
og et “Ekstrablad” i. Han bekræftede, at det var hans Mappe. Bladet vold
te ham dog Hovedbrud, for han havde ikke købt “Ekstrabladet”, men da han
fik sin Mappe, saa han, at der paa Avisen var skrevet: “Fundet og afle
veret af en dansk Politimand”.
Lignende smaa Hændelser har andre været
ude for, og hver Gang glæder man sig over den altid venlige og hjælpsom
me danske Politimand, som savnes saa stærkt i øjeblikkets Danmark.
—

•
•

Et betydeligt Antal af Frikorps “Danmark”s Medlemmer og de “danske” SS—
Helte er Folk, der er rendt hjemmefra for at unddrage sig deres Alimen—
tationsforpligtelser. “Statstidende” stævner med visse Mellemrum disse
Germaner-Alimentanter med Tilføjelse af: “Opholdsstedet kendes ikke”. I
visse Perioder er der daglig forekommet en lang Række af disse Indstæv
finger. Her er et Eksempel fra de sidste Dage: “Hermed indstævnes SS—Sol
dat Gustav Christensen, født l9.Jariuar 1919 i Faarevejle, hvis nuværende
Opholdssted ikke kendes, til som sagsøgt at møde i Nykøbing S Købstads—
ret, der holdes paa Raadhuset Nykøbing Sjælland Fredag den 5.Januar 1945
Kl.lO.30. Sagsøgte paastaas principalt anset som Fader til et af ugift
Husassistent (Navnet) udenfor Ægteskab fødte Pigebarn og sub. kendt bi
dragspligtig til Sagsøgerinden og Barnet efter Lov Nr.131. af 7.Maj 1937.”
Som nævnt i INF blev Chefredaktør Svend Aage Lund, “Berlingske Tidende”
i Gaar Morges Kl.7 arresteret af det tyske Politi. Han blev afhentet i
sit Hjem af de samme to tyske Politifunktionærer, som hentede ham første
Gang, han førtes til Afhentning i Dagmarhus. Nogle Timer senere blev Re
daktøren atter frigivet. Aarsagen til hans Afhentning var et Fotografi,
som den 2.December blev bragt paa “Berlingske Tidende”s Forside. Det
skulde illustrere Beliggenheden af Statsanstaltens Nybygning
efter Kri
gen
mellem Vester Søgade og Nyropsgade. Under Billedet stod: “Udsigt
ove Vandreservoirerne ved St.Jørgens Sø mod Kampmannsgade og Vestersøhus.
Til venstre i Billedet Vester Søgade og til højre Nyropsgade. Firkanten
angiver den nye projekterede Bygnings Beliggenhed.” Imidlertid fremgik
det ogsaa med al Tydelighed af Billedet, hvor Sheilhuset laa, at dette
er faldet Tyskerne i den Grad for Brystet to Uger senere, at de ànholdt
Sv.Aa. Lund.
Imidlertid hævdede han overfor Gestapo, at den tyske Censur havde god
kendt Billedet, og selv om den tyske Censur tilsyneladende var et ukendt
Begreb i Shelihuset, fik Redaktør Lund kort efter Lov til at gaa.
—

-

Ejendommen Tordenskjoldsgade 25 har i de sidste Dage været Skueplads fàr
en RækkeBegivenheder, som i Mandags resulterede i, at Gestaposoldater og
Sommerfolk skød en god dansk Mand, den 25-aarige stud.jur. Arne Moldkjær
og saarede hans Ven dødeligt. Den uhyggelige Baggrund for denne Aktion
er imidlertid ikke Tyskernes og de danske Landsforræderes Optræden
den
er alt for velkendt til at kunne overraske
men at det var nogle Folk
fra Københavns Vagtværn, der
naturligvis ufrivilligt
startede Aktio
nen. Vi har tidligere i INF udtalt Forundring over, at de iøvrigt udmær
-
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kede Vagtværn Gang paa Gang paatog sig Opgaver, som maa siges at være
Arbejde, som kun det danske Politi kunde have taget op, hvis ikke
Saaledes ogsaa i dette Tilfælde. To Vagtværnsfolk henvendte sig i Fre
dags til Viceværten i Tordenskjoldsgade 25 med Anmodning om at maatte
foretage en Razzia i Cykleskure og Kældre efter eventuelle stjaalne Cyk
ler. Under denne “Razzia” kom de to Mænd ogsaa til et Cykleskur, hvor der
laa en Pakke, som viste sig at indeholde Sprængstof. De ringede til Vagt—
værnslederen, som alarmerede Shellhuset, og dermed var Aktionen startet.
Kort efter kørte et Par store “Prærievogne” op foran Ejendommen. Gestaposoldater, civile Gestapofolk og Sommerfolk sprang i skøn Forening ud,
besatte Huset og foretog indgaaende Afhøringer. Samtidig var en tysk
Sprængningskommando gaaet i Gang med at fjerne Pakken fra Cykleskuret. I
første Omgang skete der intet. Beboerne var naturligvis stærkt opskræmt,
men nogen Tid efter kørte Bilerne igen, og Gestapofolkene tog Viceværten
med sig. Han blev dog løsladt nogle Timer senere. Men Tyskerne satte E
jendommen under Kontrol. De følgende Dage og Nætter kunde man se mystiske
Personer liste omkring i Kvarteret og tage Ophold paa Trappegange overfor
Huset, kort sagt skygge alle, der gik ud og ind. Dette varede til Mandag
Aften Kl.20.3O, da stud.jur. Moldkjær sammen med en Kammerat gik op i E—
jendomnien for at besøge Moldkjærs Far, der er Indehaver af “Cosmos Trans
port Co.” paa l.Sal. Faderen var ikke hjemme, og Sønnen lukkede sig der
for ind paa Kontoret sammen med Vennen. De havde imidlertid ikke siddet
mange Minutter, før Tyskernes og Sommerfolkenes Vogne susede op foran E—
jendommen. Alle Udgange blev besat, og Gestapofolkene og deres Haandlan
gere stormede op ad Hoved- og Køkkentrappe og hamrede løs paa Døren til
Transportkompagniet. Da der ikke straks blev lukket op, blev Dørene
sprængt, og i næste øjeblik lød der 4-5 Revolversalver fra Kontoret.
Moldkjær og hans Ven styrtede om paa Gulvet ramt af flere Skud. Det vi
ste sig, at Moldkjær var dræbt paa Stedet, mens Vennen endnu levede, da
Sommerfolkene smed ham op i Bunden af en af Transportbilerne. Moldkjærs
Lig var blevet anbragt i Bunden af Vognen indhyllet i Kontorets Gulvtæp
pe. Samtidig med Begivenhederne paa Kontoret affyredes der fra Gaden og
Gaarden Salver med Maskinpistoler, og da Viceværten blev bragt ud
han
var paany blevet anholdt
blev der affyret et helt Fyrværkeri over Ho
vedet paa ham. Dagen efter kunde der samles en hel Spandfuld Patronhyl
stre op i Gaarden og paa Gaden. De fleste af Beboerne blev s~kræmt fra
Vid og Sans under disse uhyggelige Begivenheder, og mange af dem flygte
de fra Ejendommen, saasnaet Tyskerne var kørt. At Gestapo har sat Fundet
i Cykleskuret i Forbindelse med Skydningen af de to Mænd, er givet
man
spørges uvilkaarligt sig selv, i hvor høj Grad Tyskerne var klar over, at
netop de to havde Andelen i Sprængstoffet i Cykleskuret. Ingen af dem
havde jo haft Lejlighed til at udtale sig, før der blev skudt paa dem.
Det kan tilføjes, at Viceværten er sat paa fri Fod i Gaar Morges.
—

—

-

-

Specielt til 22: De bedes om muligt sætte Dem i Forbindelse med os, da
vor Repræsentant forgæves har prøvet at finde Deres Bopæl.
Specielt til 490: Tak for Brevet. Deres Oplysninger er gaaet videre til
Undersøgelsesudvalget. Vi modtager gerne mere fra Dem af samme Slags.
76, 78 og 193 faar Besøg den 14/12.
Specielt til 4: De har stadig samme Nummer.

—

-

-
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Togafsporingen mellem Roskilde og Borup Mandag Aften skyldtes to Bomber,
der var tiltænkt et større tysk Ammunitionstog. Dette forsinkedes vad Afgangen, og derfor blev det danske Godstog sendt afsted først.
Mandag Aften skete der ogsaa en Sprængning paa Linjen Vejle N-Skibby, og
et Par Timer senere eksploderede en Bombe under et tysk Godstog mellem
Hovslund og Over Jersdal. Fire tomme tyske Vogne blev afsporet, og Linjen
blokeredes det meste af Eftermiddagen.
Flyveren og Forfatteren Løjtnant Clauson—Kaas’ Hustru er blevet arreste
ret af Tyskerne.
Der indløber stadig Dødsbudskaber fra de tyske Koncentrationslejre.
Blandt de sidst indløbne Navne paa Døde i Neuengamme er følgende: Birger
Mouritzen, Egon Lykke-Nielsen, Svend Trøst Larsen, Holger Biehi og Holger
Preben Larsen. I de fleste Tilfælde opgives Dødsaarsagen som Dysenteri.
Følgende Grænsegendarmer er fornylig døde i tyske Lejre: Anton Rasmussen,
Carstensgade Tønder, Jens Peter Gram, Foldringbro, A.S.Roos, Kollund, 0.
L.Svendsen, Dyrhus, J.J.Mathiassen, Bov. Ogsaa den 43-aarige Overassi
stent Viggo Hansen, Stadsingeniørens Kontor i Aarhus, rapporteres død til
Familien.
Endvidere er følgende 6 Politimænd afgaaet ved Døden i Buchenwalde: Kri
minalassistent Hans Jacobsen, Københavns Opdagelsespoliti. Politibetjent
Poul Robert Rosendal Rasmussen, Aarhus, Politibetjent Svend Beving, Kø
benhavn, Politibetjent Helge Sigurd Nielsen, Aalborg, Politibetjent Bern
hard Weysitius, Aalborg, og Reservepolitibetjent Charles Niels Chr.Peter
sen, København. Af disse seks er Kriminalassistent Hans Jacobsen den mest
kendte. Efter at have været Leder af Kriminalpolitiets Station paa Fæl
ledvej, blev han Souschef i l.Undersøgelseskammer paa Politigaarden, og
han var samtidig Politiets Maleriekspert. Han var en virkelig Ekspert
paa dette specielle Omraade, og mange Kunsthandlere og Kunstsamlere har
i Tidens Løbdraget Nytte af hans Viden. Ved Tvangsinterneringen var Ja
cobsen rask og sund, en udpræget Sportsmandstype. Hans Død viser, at der
maa herske forfærdelige Sundhedstilstande i Tyskernes Koncentrationslej
re. Forøvrigt har Efterretningen om disse Tilstande og de mange Dødsfald
blandt danske Fanger i de tyske Koncentrationslejre vakt betydelig Be
kymring hos det tyske Mindretal i Sønderjylland. Der har hos Mindretal
lets Fører, Dyrlæge Jens Møller, været afholdt forskellige Møder, efter
at han havde modtaget flere Henvendelser fra indflydelsesrige Personer
i Mindretallet. Dyrlæge Møller er derefter rejst til København for at
drøfte Sagen med Dr.Best. Han menes at medbringe en Plan for Hjemtrans
port til Danmark af alle de danske Fanger i tyske Koncentrationslejre el
leri hvert Fald de fleste af dem, og et Forslag om deres Anbringelse her
i Landet.
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ung i dette Arbejde, idet Biblioteksloven foreskriver, at enhver udgi
ven Tryksag skal sendes til dette Bibliotek. I Overensstemmelse med sin
Gerning i Videnskabens Tjeneste havde Det kgl.Bibliotek oparbejdet en
Samling af illegale Publikationer. Ingen kan bestride, at en saadan Sam
ling vilde være et fortrinligt Materiale for den videnskabelige Forskning
i Fremtiden. Det er som bekendt ikke første Gang, der fra tysk Side ret
tes Slag mod Aandsfriheden. Dagligt mærker man Fjendens Haand i Aviser
ne, og det turde være almidelig kendt, at der er indført “lukkede Hylder”
i vore offentlige Biblioteker. Alligevel er det aldrig lykkedes at spær
re det frie Ord Vejen til den menige Læser. Alle Censurforanstaltninger
til Trods behøveringen dansk Borger i Dag at savne Nyheder eller politisk
Oplysning. Vi maa i Tyveriet fra Det kgl.Bibliotek se et Forsøg paa at
fjerne er samlet Vidnesbyrd om Nazismens aandelige Afmangt. Men heller
ikke denne Plan vil faa praktisk Betydning. Der er samlet mange Arkiver
under Krigen, og Fremtidens Forskere kommer ikke til at savne Materiale.
Vi føler os overbevist om, at vort Hovedbibliotek til sin Tid med Lethed
vil erhverve det nødvendig Materiale fra Krigsaarenes frie Presse. Den
lovbefalede Pligtaflevering, som de fleste Blad- og Forlagsgrupper efter
haanden havde lært åt overholde, maa nu ophøre. I Stedet maa Grupperne
selv i højere Grad end før lægge Vægt paa Arkivarbejdet. Det bliver den
illegale Presses Pligt at hjælpe vore Arkiver og Biblioteker med at ud
fylde de Huller, der vil blive Resultatet af Gestapos Kulturpolitik.
Danskere, som før den l9.September blev arresteret af det danske Politi,
og som efter denne Dato er blevet løsladt fra Fængsel, har paa Politi
gaarden forgæves villet hente de personlige Ejendele, saasom Papirer af
forskellig Art, Penge, Værdigenstande m.v., som ved deres Indsættelse i
Arrest efter Sædvane blev taget i Forvaring af Politiet. I et enkelt Til
fælde drejer det sig om et større Pengebeløb. De paagældende har deref
ter henvendt sig til Justitsministeriet, hvorfra de nu har faaet den Be
sked, at man ikke~vi1 kunne tage sig af den enkeltes Sag, men at Uden—
rigsministeriet muligvis vil kunne faa en Ordning med Tyskerne om alle
den Slags Tilfælde under eet. Sagen er nemlig kort og godt den, at alt,
hvad der fandtes i Undersøgelseskamrene paa Politigaarden, d.v.s. dels
Rapporter, dels Betjentes private Ejendele, foruden Tyvekost~ér og lign.
er blevet blandet mellem hinanden i store Kasser og fjerneU De nye Her
rer har vel haft saa travlt med at finde kompromitterende Papirer i de
højerestaaende Politimænds Skrivebordsskuffer, at de uden at bemærke det
har faaet forskellige Smaating op under Neglene.

Som meddelt i INF forleden har Gestapo beslaglagt Det kongelige Biblio—
teks Samling af illegale Bøger og Blade. Dette eklatante Overgreb mod en
fremtrædende dansk Kulturinstitution har straks medført en officiel dansk
Protest. Det er vore Bibliotekers og Arkivers Opgave at indsamle skrift
ligt Materiale af hvilken som helst Slags for at bevare det for Efterti
dens Forskning. Det kgl. Bibliotek i København indtager en central Stil-

For nogle Dage siden bragte det svenske Blad “Ny Dag” en Artikel om den
tyske Spionage i Stockholm. Bladet bragte samtidig et Kort, paa hvilket
der var indtegnet en Række tyske Afdelinger, Kulturudvalg og andre kamou—
flerede Institutioner, som i Virkeligheden kun er Led i den tyske Spiona
ge i den svenske Hovedstad. Flere af disse “Centraler” har været organi
serede Spioncentre. “Ny Dag” spørger, hvor mange tyske “Diplomater” der
egentlig har opholdt sig i Stockholm, og det svarer selv, at det er et
spørgsmaal, der ikke er let at besvare, ligesom det har været vanskeligt
at følge deres “Virksomhed”.
I den senere Tid har Tyskerne ogsaa udfoldet en livlig Gestapopropagan
da. Bladet nævner en tidligere tysk Presseattache i Helsingfors, Dr.Metz
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ger, der søger at organisere Udspredningen af Rygter ved Hjælp af fin
ske og baltiske Nazister. Metzger søgte at hverve Frivillige til SS og
var oven i Købet om sig for at kapre en svensk Trawler, som skulde sejle
de Frivillige til Tyskland. Legationssekretær Dr.Kappner rejste som Med
lem af den svenske Skoleinspektion rundt i Sverige paa den svenske Stats
Bekostning og organiserede Spionagen mod Flygtninge og tyskfødte. I Up
sale tvang han en ung Student til at deltage i Spionagen med Trusel om
Repressalier mod Studentens Forældre i Tyskland. “Ny Dag” afslører det
tyske Turistbureau i Stockholm som en Gestapocentral og dets Leder Baron
v.Gossler som Spion. Det “tyske videnskabelige” Institut i Smaalandsga
tan 4 i Stockholm har drevet en lignende Virksomhed. Det samme gælder
Deutsche Akademie og den tyske Skole. Fra disse tyske Institutioner ian—
ger Gestapos sorte Haand ud. Saaledes fik Kaptajn Riedel overdraget den
Opgave af Gestapochefen i Sverige, Hr.Fincke, og hans Haandianger Hr.Wag
fler, at rejse til Oscarshamn og ødelægge en tysk Flyvemaskine, der var
landet paa svensk Territorium. Samtidig skulde den tyske Kaptajn Gerdes,
der var fløjet til Sverige med Maskinen, myrdes. Der skuldes oven i Kø
bet deltage tyske Faldskærmsfolk i Aktionen. “Ny Dag” hævder, at der ale
ne i Stockholm findes 25 tyske Centraler, der alle maa formodes at arbej
de for Gestapo. Det ser i alt Fald mærkeligt ud, at disse 25 “Virksomhe
der” er lagt tæt op til betydningsfulde svenske Institutioner.
VESTFRONTEN: Al Trafik er nu yhyre vanskelig bag de tyske Linjer. To
Dates heftige Luftangreb mod 11 store Rangerbanegaarde har stillet de
tyske Pioneerer over for en næsten uløselig Opgave. Disse Banegaarde kun
de tidligere ekspedere 25.000 Vogniadninger om Dage, nu knap 2.000. Man
forsøger at sene Godstog til Fronten af Sidelinjer, men alt, hvad der be
væger sig paa Jordens Overflade, bliver skudt sønder og sammen af de al
lierede Jagerbombere. Lige saa vanskelig er Situationen for Civilbefolk
ningens Ernæring i Baden, Hessen-Nasau og Schwaben. Man mener, at den
amerikanske Taktik gaar ud paa at omgive hele den tyske Etape med en
Skræm af Bomber, saa Forsyningerne slet ikke kan komme frem, ligesom man
gjorde det under Invasionen med saa udmærket Resultat. I Frankrig havde
man den Gang 220.000 Mand til Raadighed til Udbedring af Banelegemerne,
men det var slet ikke tilstrækkeligt, og her har man ikke saa meget Mand
skab.
ØSTFRONTEN: Granaterne regner nu ned over Budapest fra det svære russi
ske Artilleri, medens Tankforstærkninger er paa Vej øst paa gennem Byen
til Kampen. Gødolle er tabt. Generaloberst Friesner har imidlertid faaet
Ordre fra Førerhovedkvarteret om at holde Budapest, indtil de nye store
Afværgestillinger ved den østrigske Grænse er blevet færdige. Det er dog
et Spørgsmaal, om dette kan gennemføres, for Russerne har begyndt Angre
bet i Forstæderne. Alle Taxa- og Hestevogne er blevet beslaglagt til
Transporten af Saarede, Forsyninger af Kaffe, The og Sukker, ligeledes
til de Saarede, saa alle Forretninger i Hovedstaden er tømt for Varer.
Mellem Platten Sø og Budapest har Russerne gennemført nye Indbrud i de
tyske Stillinger og Nord for forbedrer Russerne deres Stillinger vifte
formigt ud helt ind i Slovakiet, og Eipel Floden er overskredet.
HÆVN: Den tyske General Schroth, der blev udnævnt til Dommer i Proces
sen mod Officererne fra Kuppet mod Hitler den 20.Juli, er blevet likvi
deret af Officerernes Forbundsfæller.
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GENERALER TIL SS: Himmler har opfordret en Række Generaler til at lade
sig udnævne til Generaler i Vaaben SS. Ogsaa en Række laverestaaende Of
ficerer er gaaet over til Himmler efter dennes kraftige Tryk.
EN FLAADEKOMMANDO: Den tyske Admiral for Middelhavet har maattet flytte
sin Kommando fra en italiensk Havn til Wien. Det er heller ikke nødven—
digt for ham at være i direkte Kontakt med Havet længere, idet han kun
har et Par Stormbaade tilbage. Kommandoen gennemføres alligevel med tysk
Grundighed af en Stab paa 2.000 Mand.

__________________

Over 30 danske Betjente har nu sat Livet til i tysk Fangenskab. Det sid
ste Dødsfald fandt Sted under Transporten fra Buchenwalde til Frøsievlej
ren. 2-3 Betjente har maattet blive i Buchenwalde, fordi de var for syge
til at flyttes. I Theresienstadt regner man med, at omkring 15 Procent
af de internerede Danske er afgaaet ved Døden. Det drejer sig dog i de
fleste Tilfælde om ældre Mennesker. I Neuengamme er der som nævnt sket
nye Dødsfald. Foruden de foran omtalte nemlig følgende: Jørgen Keistrup,
f.25. Jan.1913 i Kolding, Poul Erik Ast.rup, f.,i.April 1917 i Odense,
Roar Ploug, f.28.Maj 1905 i Sakskøbing, Martin Koch, f.2.April 1888 i
Vester Hassing, Niels Peter Jensen, f.24.Nov.1895 i IEbeltoft, Sven David
sen, f.30.Maj 1920 i Stenved, Chr.Friis, f.i2.Jan.l916 i Kollund, Aage
Rosenkjær, f.24 Dec. 1890 i Vejle, Carl Hansen, f.25.Okt. 1884 i Troense
og Romeo Frederiksen, f.18.Aug. 1918 i København.
Redaktør Carl Nielsens Søn, Datter og Svigersøn, der blev arresteret sam
men med Carl Nielsen og hansHustru, er blevet løsladt. Det esbjergensi—
ske Redaktørpar sidder stadig fængslet i Kolding.
Ved 17.Tiden i Aftes blev en Kvinde skudt ned paa Vesterbrogade udfor
Hovedbanen. Hun blev af tyske Soldater baaret ind paa Centralhotellet.
Hun menes at have haft tyske Forbindelser.
En 2O—aarig ung Pige, Karen Margrethe Bertram blev i Aftes ~aa østboule
varden i Aarhus saaret af et Skud i Nakken. Da hun i Ambulance blev ført
til Hospitalet, udtalte hun noget om, at hun var blevet lokket i Baghold
af nogle Venner, og at hun havde opholdt sig i Frøslevlejren. Det kan
tilføjes, at det var som Vagtposternes Veninde.
Natten til Tirsdag skete der en Række Eksplosioner i Aarhus Grus- og
Stenkompagnis Stenværk paa Gerrild Nordstrand ved Grenaa. Der er anrettet
omfattende ødelæggelser, bl.a. er Akkumulatorstationen blevet sprængt,og
tre Lokomotiver og to Gravemaskiner er ødelagt.
Mandag Nat er der sket en mindre Sprængning paa Vejle-Vandel-Banen. Banen
passerer Svendsgade i Vejle, og her var et Stykke af Skinnerne sprængt
bort, saa Trafikken først kunde genoptages hen paa Dagen. Banen transpor—
terer bl.a. Arbejdere til en større tysk Arbejdsplads.
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I Meinungsgade paa Nørrebro bortførte tre Mænd i Gaar en Lastvogn tilhø
rende American Tobaco Co. Bilen blev senere fundet i Fælledparken. Der
var stjaalet 6.000 Kr. men ingen Cigaretter.
I Nat K1.1O.05 skete der en Eksplosion paa Banestrækningen Bollers1ev~Tinglev. Lokomotivet paa et tysk Troppetransporttog blev lettere beska
diget, og to af Skinnerne maa udskiftes. Toget blev rangeret over Spræng
ningsstedet.
I Aftes kørte en Lastbil op foran Vagtstation Nr.10 i København. Chauf
føren gik direkte ind i Vagtlokalet og afleverede Tændingsnøglen til Bi
len med den Besked, at det var fra Frihedsraadet. Dermed forsvandt han
igen. Bilen tilhører Oliekompagniet RHENANIA, Nørregade 15, Kbhn.
I Formiddag (Onsdag) mellem Kl.8 og 9 foretog det tyske Politi en Razzia
paa Højbroplads og i Østergade. Alle forbipasserende blev undersøgt for
Vaaben og maatte vise Legitimationskort.
SL UT
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En interessant og tidstypisk Udvikling er begyndt i Tyskland og har i de
allersidste Dage sat sit Spor i den tyske Presse. Temaet er pludselig
blevet: Vi holder ud
indtil Kravet om betingelsesløs Kapitulation er
opgivet. Der er ikke længere noget med Sejr for enhver Pris eller Kamp
til det sidste. Tyskland haaber nu paa en Forhandlingefred, en Kompromisløsning, og hvad der er interessant: man siger det aabent. Intet Under
at Telegrammerne om de tyske Bladrøster i denne Retning er desidste Da
ges Sensation i den svenske og engelske Presse. Hvordan gøres der Ende
paa det blodige Drama, hedder det i et af de typiske Artikler. Der er,
fortsætter Bladene, i Historien Eksempler nok paa, at det har været mu
ligt at faa afsluttet Krige, naar disse var kommet ind i en Blindgade el
ler truede alle~ de impliceredes Eksistens. Saalænge Tysklands Fjender
holder fast ved Kravet om betingelsesløs Kapitulation, hedder det videre,
kan den tyske Krigsledelse og det tyske Folk ikke indstille Kampen. Først
naar Fjenden erkender, at dette Grundlag for en Krigsafslutning er for
fejlet, kan Problemet tages op til en ny Debat
Tydeligere kan den
tyske Situation og den tyske Stemning ikke karakteriseres. For en Gangs
Skyld skriver de tyske Blade, hvad det tyske Folk tænker og haaber.
-

De falske 100-Kronesedler, som Nationalbankem advarer imod, synes at være
fabrikeret i Tyskland. De er givet ud i Sønderjylland og i Sydjylland af
Medlemmer af den tyske Værnemagt og tyske Arbejdere, og den Reproduk
tionsteknik, der er anvendt, henleder i Følge Eksperters Udtalelser Op
mærksomheden paa tysk Arbejde. Naar det tyske Rige saaledes optræder som
Falskmøntner i stor Stil, følger det kun tidligere Eksempler i sin Hi
storie. Umiddelbart efter forrige Krig opdagedes et stort anlagt Falskne
ri med amerikanske Dollars fabrikeret i Tyskland og givet ud gennem ty
ske Firmaer i Amerika. Kort før østrigs “Anschluss” oversvømmedes det ø
strigske Pengemarked af dalske Sedler, fremstillet i Tyskland.
INFORMATION har modtaget følgende
Mindeord med Anmodning om Optagelse:
Til en Kammerat
Atter er en Frihedskæmper død.
En lakonisk Meddelelse i ct~n tysk-kon
trollerede Presse dækker over endnu et bestialsk Mord.
Vor Prægtige
Kammerat, Jacob Grauer, blev den 7/12 brutalt revet bort fra vore Rækker,
et Offer for Tyskernes nye “Rettergangsmetoder”. Han kæmpede selv med
blanke Vaaben som en god dansk Mand, i Kampen mod Uret og Terror. Han
havde en Soldats Pligter, men ikke en Soldats Vilkaar, men han var altid
i godt Humør, havde altid en Vittighed paa Læben. Dog, vi som kendte ham,
ved, at bag hans muntre Væsen skjulte sig en dyb og alvorlig Stræben mod
det Maal, vi alle kæmper for: Rettens og Menneskelighedens Sejr. Lad ham
staa som et Eksempel paa den gode Frihedskæmper, lad hans Død anspore til
yderligere Anstrengelser og lad “dem” vide, at de gamle Strofer taler
sandt, som siger:
For de gamle, som faldt
er der ny overalt...
Æret være hans Minde
Fra en Kammerat.
—

-
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Dr.phil. P.Brandt Rehborg blev Mandag Morgen ved 7.Tiden eftersøgt af
Gestapo i sin Lejlighed. Han var ikke hjemme.
I Hobro anholdt Gestapo Natten til Tirsdag en Sønderjyde, Bogtrykker Møl
ler, der med Skæbnens Ironi er ansat i Naziforetagendet, Dagbladet “Him
merland”, og en Bogtrykker Agergaard.
I Mariager blev der foretaget en
stor Razzia, bl.a. efter Toldassistent Nørgaard, men alle her slapvæk.
I Hadsund er der anholdt flere, bl.a. Sagførerfuldmægtig Svenstrup,
Lærer Albeck og Læge Fensbo.
-

Gestapo nedlagde Mandag Eftermiddag Kranse paa det Sted i Bispensgade i
Aalborg, hvor Stikkeren Frits Borup blev skudt ned Søndag Aften. Deref
ter stilledes der Vagtposter ud, og Vagtposter og Blomster fjernedes
først en Times Tid senere, uden at “Mindehøjtideligheden”s Fred var kræn
ket.
En tysk Flyvemaskiner styrtede i Tirsdags ned i Nærheden af Landsbyen
Hesselager paa Fyn. Flyveren var forinden sprunget ud i Fladskærm, men
Maskinen blev ødelagt. Onde Tunger hvisker, at det var den eneste Maski
ne, Tyskerne havde tilbage paa Fyn. Men det er muligvis ikke rigtigt.
Lederen af Kommandocentralen i Vejle, Kaptajn Geertsen, er Tirsdag Aften
blevet arresteret afGestapo i sit Hjem. Aarsagen kendes ikke.
I Lørdags blev der gjort Forsøg paa at likvidere Bogbinder Didriksen,
Rønne. Forsøget mislykkedes, og Tyskerne begyndte et Skyderi i Gaderne,
hvorved en Mand blev ramt i den ene Arm. Som en Følge af disse Begiven
heder har de bornholmske Blade nu bragt følgende Bekendtgørelse:
“Den tyske Kommandant paa Bornholm meddeler: Til Trods for den gentagne
Opfordring er det fastslaaet, at ikke alle Skydevaaben er afleveret. I
Interesse af Opretholdelsen af den almindelige Ro og Orden vil lejlig
hedsvise Undersøgelser være nødvendige. Det er min Hensigt at indskrænke
disse Undersøgelser til det mindst mulige. Disse Undersøgelser vil altid
blive indledet med Ordene “Tysk Politi” og vil vedkommende Embedsmand
saavidt muligt være iklædt Uniform,eller vil paa Forlangende kunne legi
timere sig. Cyklister, Bilister og andre Køretøjer vil blive stoppet med
“Rødt Lys”. Jeg gaar ud fra, at enhver Misforstaaelse paa denne Maade vil
være udelukket, og jeg beder Befolkningen ved forstaaende Adfærd muliggøre mig en lettere Gennemførelse af denne Opgave.”
Aktionen mod Randers Disconto- og Laanebank vedvarede hele Mandagen, og
Gestapo fortsatte sine Undersøgelser Mandag og Tirsdag. Endnu Tirsdag
Eftermiddag var Banken lukket og Gestapo i Færd med at undersøge Skabe
og Skuffer og søge efter hemmelige Rum og lign. Ialt 10 af Bankens Funk
tionærer har været ført bort til Afhøring. Det var efter Sigende alle,
der havde illegale Blade paa sig, men 7 af dem blev sat paa fri for Man
dag. De 3 arresterede er ført til Aarhus. Det oplyses, at Gestapo Fandt
to Sække Vaaben, deriblandt Maskinpistoler, gemt i et Hulrum, som var op-
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staaet ved Sammenstillingaf to Skriveborde. Deuden blev der fundet ille
galt Materiale. Ved Anholdelsen af Bankfuldmægtig Falking erklærede en
dansktalende Gestapomand, at man vidste Besked om hele Organisationen,
og Falking kunde lige saa godt tilstaa.
Frede: Kontakt i Orden. Skriv til Randers.
Fredag Formiddag blev Nørrebros Postkontor ved Dosseringen besat af en
Snes pistolbevæbnede Mænd, der forlangte Nøglerne udleveret til Post—
senets Kælder under Postkontoret. Da de havde faaet den, blev en af Lastbilerne kørtud i Gaarden
det viste sig senere, at Lastbilen var blevet
holdt op i Nørresøgade
og derefter bar de 20 Mand en Del Amatørradio
sendere op fra Kælderem og læssede dem paa Bilen. Disse Sendere blev i
sin Tid paa Tyskernes Forlangende taget i Forvaring af Post— og Telegraf
væsenet, og de har siden staaet i Kælderen under Nørrebros Postkontor.
Iøvrigt var to særlig store Apparater opbevaret i særlige Rum, men ogsaa
dem fandt Revolvermændene, og de blev læsset paaVognen. Hele Aktionen
varede en Times Tid, og derefter forsvandt Revolvermændene med alle de
opmagasinerede Sendere. Tyskerne har flere Steder i Provinsen besl~agl.agt
Amatørradiosendere, og den Mulighed er nærliggende, at Patrioterne i Kø
benhavn har villet undgaa, at Senderne her faldt i tyske Hænder. Iøvrigt
kan Apparaterne i en given Situation gøre udmærket Fyldest.
—

-

Specielt til 154: Vi er glade for Deres Meddelelser, men har svært ved
at læse Deres Skrift. Kan De ikke maskinskrive Deres Rapporter.
Gestapo har Tirsdag Formiddag arresteret Falcks Redningskorps Stationsledes i Esbjerg, Driftsleder A.Havemose. Den arresterede Stationsleder
var tidligere Leder af Esbjerg Bys Vagtværn, og man er ikke utilbøjelig
til at sætte hans Fængsling i Forbindelse med dette Hverv.
I Landsbyen Havester ved Hobro har den højere Panckes Spræ~gningseksper
ter udslettet to Ejendomme, den ene tilhørende Mejeribestyrer Fjeldsø,
den anden Købmand Kjelstrup. Om Ejernes Skæbne ved man intet.
efter ce
stapos Udtalelser at dømme skude der i begge Ejendomme have været opmaga
sineret Sprængstoffer.
-

Det staar mere og mere klart, at Dr.Best spaar, men den højere Pancke
raa’r. Har vi nu ikke af Best faaet Sort paa Hvidt for, at Tyskerne al
drig tager Gidsler, og saa gaar der næppe en Dag, hvor det ikke sker.
Sidst har Gestapo i Nykøbing Sjælland arresteret en ung Mand, og som
Grund har de opgivet, at hans Broder, der er forsvundet, sigtesfor at
have likvideret en af Egnens modbydeligste Stikkere, Husmand Chr.Rasmus
sen fra Ellinge Lyng. Rasmussen skal bl.a. have angivet to Politibetjen
te, som umiddelbart efter Politiaktionen den l9.September skal have fjer
net forskellige Ting fra Nykøbing Politistation.
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Der gik i Gaar alle mulige Rygter om B&Ws Virksomheder, lige fra Arre
stationer blandt Arbejdere til fuldstændig Besættelse af Virksomheden.
Sandheden er den, at Arbejdet overalt fortsættes uden Afbrydelse efter
de Retningslinjer, som vi i Gaar kunde bringe i INF. I øjeblikket er Ty
skerne i Færd med at opføre en Barak, hvor de tyske Vagtposter skal hol
de til. Tyskerne har ogsaa medført eget Feltkøkken, men der er næppe
Tvivl om, at Vagtposterne hellere vilde indtage deres Maaltider i B&Ws
Kantine end ved den sparsomme Gullasch-Kanon.
Paa Politigaarden indløb i Gaar en Meddelelse, som i høj Grad satte Sin
dene i Bevægelse saavel indenfor Fængslets Mure som udenfor. Ved Morgen—
paraden havde Lederen af den danske Styrke paa 125 Kriminalfolk meddelt,
at Tyskerne havde udtaget 27 Mand af Styrken og forlangt, at de skulde
føres til Frøslev. Der var ikke nogen Motivering
i god Overensstemmel
se med Tyskernes Sædvane
men det kan muligvis give et Fingerpeg, at
samtlige Kriminalfolk paa den politiske Afdeling var blandt Folkene, der
skulde deporteres. Saavidt det har været muligt at faa fastslaaet, var
i hvert Fald 20 af de 27 fra denne Afdeling. De øvrige var udtaget i
Flæng fra de andre Afdelinger. Hvad Meningen er
udover Kendsgerningen
kan endnu ikke siges, men naar man betænker, at der blandt de fra Bu
chenwalde til Danmark hjemsendte Politimænd var et særlig stort Antal
Kriminalbetjente, og navnlig Kriminalbetjente, der tidligere har gjort
Tjeneste i Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender, er den Mu
lighed ikke udelukket, at der skal finde en Udskiftning Sted. Tyskerne
mener sandsynligvis, at de Folk, som nu har været én Tur i Nazivældet s
berygtede Koncentrationslejre, er tilpas “møre” til atdanske efter Fløj
terne, om ikke andet saa ved Truslen om en ny Deportering. Samtidig mener
de vel, at den Chokvirkning af de 27 “gamls Folk” fra Politigaarden har
haft paa Kammeraterne, vil have en gavnlig Indflydelse.
-

-

-

-

Alarmtilstanden for det storkøbenhavnske Luftværnsomraade i Aftes skyld
tes Indflyvning af enkelte Maskiner over Nordsjælland. En Del nordsjæl—
landske Byer havde Flyvervarsling, det samme var Tilfældet i Jylland,
hvor der ogsaa var en Del Indflyvninger. Der faldt ingen Bomber.
De ca.200 Danskere, som i sin Tid, fordi de følte sig truede fra nazis
tisk Side, fik Justitsministeriets Tilladelse til at bære Vaaben, har nu
efter forudgaaemde Forhandlinger mellem Tyskerne og Udenrigsministe
net
faaet Tilladelse til “at bære Pistol eller Revolver til person
ligt Selvforsvar”. Til Gengæld har Tyskerne faaet et Billede af hver af
dem, hvad Pancke næppe er ked af.
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Enhver letsindig Bemærkning, som røber Kendskab til Personer og Begiven
heder i Modstandsbevægelsen, har Mulighed for at naa frem til Gestapo og
gør det sandsynligvis før eller senere. Og selv om det kun bliver som et
lillebitte Tegn i en stor Mosaik, kan det paa den farligste Maade afslø
re en Sammenhæng og blotlægge de underjordiske Forbindelser. Den gemene
Stikker foragtes af alle gode Landsmænd, men mange finder selv, at det
er spændende at tale om de Ting, der hænder under Overfladen, og kommer
derved
paa Linje med Stikkerne
til at forraade Landsmænd, som aktivt
deltaget i det danske Folks alvorligste Frihedskamp. De har blot villet
brillere overfor gode Bekendte, men de bør bl.a. huske paa, at Fniheds
frontens Mænd ikke selv ønsker at brillere med deres Gerninger, men
tværtimod arbejder under streng Tavshed. Det er forbryderisk at udvise en
Tankeløshed, som for nogle faa Minutter gør den talende til Selskabets
Midtpunkt, men set paa længere Sigt vil skaffe gode Landsmænd kvalfulde
Timer i tysk Fangenskab. Enhver, som fører løs Tale, er Tyskernes For—
bundsfælle. Enhver, der formaalsløst røber sin Viden eller sine Anelser,
er Tyskernes Vaabenbroder. Han fører Vaaben mod Landsmænd.
Imellem de 20 Bud, som den norske Hjemmefront har givet Nordmændene at
rette sig efter netop nu, findes et, spm tager Sigte paa dette Forhold.
Det lyder: “Du skal tage den Risiko, som er nødvendig for at løse din Op
gave, men brug al din Omtanke for at gøre Risikoen nindt mulig.Vær ikke
letsindig eller løsmundet. Mange Tusinde gode Nordmænd sidder i Dag fæng
slet paa Grund af unødvendig Snakken”. Enten man er aktiv eller blot sym
patiserende, bør Alvoren bag dette Bud mane til Tavshed.
-

-

Arrestationer: Enik\\Hall Kolbe, Søn af Fuldmægtig Kolbe, Ordrupvej 16 i
København, Forvalter G~A.Solum og Hustru, Københavns Hospitalsvæsens Re
konvalescenthjem og Værten i Restaurant “Rosengaarden” i København, hans
Hustru og Søn. Det var i “Rosengaarden” den kendte Stikker Hestetyven i
sin Tid blev skudt. I Helsinge er der endvidere foretaget endnu 9 Anhol—
delser. Mellem de anholdte er tre Sønner af Vognmand Th.Sørensen. De skal
være sigtet for Deltagelse i en Vaabentransport.
Der er fra Frøslevlejren afsendt 3 Biler til Koncentration~lejr en i
Neuengamme, hvor der skal afhentes omkring 25 syge danske Fanger, deri
blandt flere Gendarmer. Det er nu oplyst, at den danske Betjent, der dø
de under Hjemtransporten efter en Operation, er den 47-aarige Overbetjent
Woor-Chni stensen.

—

-

Der har flere Gange gaaet Rygter om Stationsleder Nielsen fra Falcks Red
ningskorps i Hjørring. Det kan i den Anledning fastslaas, at der absolut
intet er at bebrejde ham, og at de fremsatte Beskyldninger om at han
skulde vare Stikker, er usandfærdige.
Samtlige Blade bedes meget nøje undersøge hvert enkelt Sag, inden de fo
retaget en “Udhængning”. Der findes alt for mange urigtige “Udhængninger”
Sted, og det skader den illegale Presses Ry.
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Gendarm Jens Albrecht Pedersen, født 22.Maj 1913, er død i Neuengamme.
Dødsaarsagen er Lungetuberkulose.
Folkeregistret i Glostrup blev bortført i Gaar Eftermiddags. De paagæl
dende, som hentede Kartotekskortene, kom kørende i en Kulbil og to Per
sonvogne.
Den 15-aarige Birger Falck, en Søn af Justitsministeriets Motorsagkyndi
ge, Civilingeniør Erik Falck, blev i Onsdags efter sin Faders Begravelse
afhentet i sit Hjem af to Mænd og ført bort. Bortførerne var antagelig
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likum følger efter. Der har flere Gange været let Panik.

Fyr— og Vagervæsenets Damper “Absalon” minesprængtes i Gaar ved l3.Tiden
paa Mosegrunden i Kattegat. Af Besætningen paa 20 Mand blev de 19 bjer
get af en tysk Minestryger. Den 50-aarige Maskinmester Olsen, der er
hjemmehørende i København, gik ned med Skibet.

DEN TYSKE HILSEN: Man er meget utilfreds med den Maade, hvorpaa de ty
ske Soldater foretager den tyske Hilsen. Chefen for Føringsstaben udta
ler, at det er “Gebærder som hos en Medicinmand fra det mørkeste Afrika”
Nu skal der ogsaa paa dette Punkt laves “Enhed”, og de tyske Officerer
skal vise de Menige, hvordan de skal hilse efter nyt Reglement.

Paa Jernbanestrækningen Skanderborg—Stilling skete der i Gaar Kl.l7.32 en
Eksplosion under et Værnemagtstog, der var paa Vej fra Aarhus til Haders
lev. Trafikken paa Strækningen blev genoptaget Kl.20.25.

NYE SPIONER:

Den nazistiske Føringsstab har indført en Række nye Spio

ner, der skal indsættes i alle Afdelingerm helt ned tul Grupperne. De
hedder hIRichtm~nneru og skal tul de politiske Konimissærer afgive Rapport
om Stemningen blandt Mandskabet.

Der skete ogsaa i Gaar flere mindre Sprængninger paa Banegaardsterrænet
i Fredericia. I Aarhus skete der Kl.20.34 i Aftes en Eksplosion i en pri
vat Tankvogn paa Havnesporet.

GOEBBELS SOM JULEMAND: Partiet skal optræde som Julemand for de 3 Mill.
tyske Børn, der har mistet deres Fader ved Fronten. De skal have Legetøj,
og de saarede Soldater paa Lazaretterne vil Partiet give Vin, Spiritus,
Cigaretter og Bøger. Pengene tages fra Vinterhjælpearbejdet.

Det tyske Sikkerhedspoliti har i Gaar i Ejendommen Nyborgvej 93 i Odense
beslaglagt et Vaabenlager. Ejendommen ejes af Slagter Petersen. Han Leje
de for nogen Tid siden to Kælderlokaler ud til en ung Mand, der fortalte,
at han skulde bruge Lokalerne til Opbevaring af Møbler. Ingen kender den
unge Mand.

SORT BØRS: Den sorte Børs har nu faaet ét Omfang, som man ikke en Gang
kendte det under den forrige Verdenskrig. Grunden er Transportvanskelig
hederne, der hindrer Levnedsmiddeltransporterne til Byerne, og Sort Børs
Handelen er mere Ufarlig end før, da de fleste Kartoteker er ødelagt ved
Luftangreb. De store Mængder udenlandske Penge fra de tidligere besatte
Omraader er det mest søgte Bytteobjekt.

VESTFRONTEN: I Dag er der kun 700 km mellem de engelsk-amerikanske og
de russiske Fronter. Heraf gaar 80 km over ungarsk Jord, Resten over tysk.
Ved Invasionens Begyndelse for 6 Maaneder siden var Afstanden 2000 km.
Kampene i Saardistriktet skrider godt frem, og det første af Vestvoldens
Panserværker har maattet overgive sig efter Kampe, der har varet i flere
Dage. Det var lykkedes at sætte Kanonerne i Pansertaarnene ud af Virksom
hed. Værket blev indhyllet i kunstig Taage, og Amerikanerne gik derefter
frem mod Panserværket fra to Sider med Flammekaster-Tanks. Dette Panserværk laa ved Dillingen. Efter en Fremmarch er det lykkedes Amerikanerne
at trænge ind i en lang Række af Saardistriktets Byer, der hurtigt for
vandles til Ruinhobe. Husrækkerne brydes gennem med Panser og Flammeka
stere, hvorefter de enkelte Bunkers i Kældrene bliver likvideret. Øst for
Saargem~nd er Amerikanerne endnu et Sted gaaet over paa tysk Jord. I
Karisruhe, Landau og Piermasens hører man allerede Kanontordenen, og Neu
krichen ligger under Ild. Ved DUren er det sket endnu et Indbrud i Vest—
volden, lidt sydligere end det første.
ØSTFRONTEN: Den russiske Offensiv Nord for Budapest fortsættes med ufor
mindsket Styrke, og de russiske Tropper staar i Dag kun 120 km fra Bra
tislava og betyder dermed en ny Trusel mod det tyske Rige. Ved Budapest
er Stillingen uforandret, der føres Forstærkninger frem til den sydlig
ste Del af Krigsskuepladsen, hvorefter nye Angreb mod Tilbagetogskorrido—
ren fra Budapest kan ventes. I Budapest er Levnedsmiddelrationerne blevet
reduceret betydeligt for Civilbefolkningen.
BØRSPANIK: Paa Wiener-Børsen har der efter den sidste Tids Udv ikling
paa den nærmeste Krigsskueplads været stort Udbud af tyske Statspapirer.
De største østrigske Bankhuse har afsat alt, hvad de har kunnet, og Pub—
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HENLEIN SKULDE MYRDES: Ved Reichenberg har der været gjort et Forsøg paa
at myrde Gauleiter Heinlein og hans Adjudant, da de en Nat var paa Vej
hjem fra Inspektion. I en Kurve var der opstillet et mægtigt Spejl, hvor
ved Chaufføren blev blændet af sin egen Vogns Lyskastere. Han kørte lige
imod en Telefonpæl, dræbtes selv, men Heinlein blev kun lettere saaret.
NYT FRAFALD: Den tyske Generalkonsul i ZUrich, Dr.Dienstmann, har nu
nægtet at efterkomme det tyske Udenrigsministeriums Ordre til at vende
hjem til Berlin. Det er den tredie tyske Diplomat i Svejts, der i denne
Uge har opgivet sin Forbindelse med Nazisterne.
ENORME TAB: En tysk Panserdivision er trukket tilbage fra iKampene i
Saar-Omraadet efter kun 12 Dages indsats. Der var kun 30 Tanke tilbage af
de over 100 indsatte, og Halvdelen af Mandskabet var faldet. De sidste
Infanteriafdelinger, der er ankommet til Fronten, har hverken haft Ma
skingeværer eller Maskinpistoler med som Udrustning paa Grund af Mangler
ved Produktionen.

5 I D 5 T E:
Odense Bys Vartegn, Odinstaarnet, blev et Kvarter over 6 i Morges sprængt
i Luften. Bomberne var anbragt ved Foden af Taarnet, der knækkede over i
anden Sals Højde og styrtede ud over de omliggende Marker. Detonationer
ne ved Eksplosionen hørtes over store Dele af Fyn og vækkede hele Odense
By. I Husene og Gaardene i Nærheden af Taarnet blev Vinduerne knust, og
flere Steder blev Folk bogstavelig talt slynget udaf Sengen. Selv Ejen
dommene ved Banegaardspladsen, der ligger et Par km fra Sprængningsste
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det, rystede ved Lufttrykket, og aabne Døre blev slaaet i. Der har længe
ikke været Adgang til Taarnet, og saa vidt vides er ingen Mennesker kom
met til Skade. Odinstaarnet var 211 m højt, og i Europa var kun Eifel—
taarnet højere. Det er bygget af Ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen og
blev taget i Brug i Maj Maaned 1935. Der er ingen, der har set Gernings
mændene, men alt tyder paa, at det er Politigeneral Panckes Udryknings
hold, der igen har været paa Spil.
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INF er i Dag i Stand til at bringe Navnene paa en Del af de Politifolk,
der som omtalt i Gaar blev tvangsevakueret fra Politigaarden til Frøslev
Lejren. Derimod foreligger der stadig ingen Bekræftelse paa, at Tyskerne
med denne Deportation har villet skabe en Skræk-Psykose hos de tilbage
blevne og “Villighed” hos eventuelle “nyansatte”, som maaske skal hentes
hjem fra Frøslevlejren efter Turen til Buchenwalde. Hvorfor Valget netop
er faldet paa de Folk, som nuer deporteret
fortrinsvis Folk fra den
tidligere politiske Afdeling
ved man ikke. Hvis de har været særlig
“uartige” i Tyskernes øjne, maa man jo tro, at fem andre internerede Po
litifolk af Politigaardens Besætning har været særlig “artige”. Det forlyder nemlig, at fem Mand staar foran Løsladelse. Det er den saakaldte
Chef for den internerede Styrke9 Kriminalassistent Ove Knudsen. Endvide
re Politikommissær Lange, Færdselsafdelingen, Kriminalassistent Echardt
og Kriminalbetjent Flindt fra Rigspolitiet og Overbetjent Karise fra Or—
denspol itiet.
Det kan iøvrigt yderligere oplyses, at umiddel/bart efter Morgenparolen
i Gaar Kl.8.30 blev det meddelt, at Folkene fi~a Statsadvokatens Afdeling
Kl.9.15 skulde stille paa “Lederkontoret”. De~ drejede sig om følgende:
Kriminalassistent Hornslet, Overbetjentçne Norris, Wittrup, Pangø, Hans
Olesen og Kriminalbetjentene Alsnæs Andersen, Liljendahl, Knud Rasmussen,
James Petersen, H.O.Jørgensen, Willy Elsing og Einar Bach Jensen. Den
samme Besked blev givet til fire af Ordenspolitiet internerede Politias—
sistenter: Tersly, Mose, Egeslund og Evald Hansen, der
uvist af hvilken
Grund
til Stadighed har været “underlagt” Statsadvokatens Afdeling. Ef
ter at Politimændene paa det opgivne Tidspunkt V~ar samlet i Lederkontoret,
blev der givet Meddelelse om, at de med en Times Varsel maatte gøre sig
klar til Afrejse til Frøslevlejren. Man forstaar det Indtryk denne Be
sked maatte gøre paa dem, men der blev ikke givet Kommentarer af nogen
Art, saa lidt som der blev Lejlighed til at stille Spørgsmaal. Samtlige
Politimænd blev derefter sat under skarp Bevogtning af Gestaposoldater
med Maskinpistoler, og fra Lederkontoret blev de ført over til Opdagel—
sespolitiets Parolesal. Samtidig blev Vagten omkring Politigaarden for
stærket med andre Politisoldater, og Afspærringen blev opretholdt i den
Grad, at selv ikke Sommers Landsforrædere fik Adgang i den Tid, Aktionen
varede. Først Kl.22 Onsdag Aften blev der givet Signal til Afgang. De
forsamlede Politimænd blev fra Parolesalen ført ned til en [~stbil i
Gaarden
en af Prærievognene
og da det viste sig, at der9 denne Vogn
var Plads til yderligere seks, efter at Politifolkene var tilpas ~‘stuvet”,
gik der Bud efter deb Rest, som skulde udfylde Pladserne. Det blev:
Kriminalbetjentene Hindbæk, Lyngstrup og Lindvang fra Københavns Opda
gelsespoliti, Overbetjent Kjær Jensen, Krisepolitiet og Opdagelsesbetjent
Just Nielsen fra Sædelighedspolitiet. Yderligere blev det meddelt Politi
gaardens Marketender, at han ikke skulde holde aabent Dagen efter og un
der disse Forhold forstaar man godt, at de øvrige indespærrede Politi—
mænd forberedte sig paa at tage den samme Tur som deres Kammerater. End
nu foreligger der intet positivt, men et Forlydende vil vide, at der i
Nattens Løb afgik endnu en Transport fra Politigaarden til Frøslevlejren.
Antallet og Navnene paa de Politimænd, der var med her, kendes dog ikke.
-

-

I Formiddag (Torsdag) blev Fru Petersen, Englandsvej 72, skudt i Ejen
dommens Vaskekælder af ukendte Mænd. Fru Petersen menes at have tyske
Forbi ndel ser.
SLUT

-

—

-

-

To af Odense Bys kendte Politimænd er afgaaet ved Døden i tysk Fangen
skab. Det har gjort et dybt Indtryk i Odense at erfrare, at Politimester
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Schaldemose Nielsen er død. Schaldemose Nielsen blev konstitueret som
Politimester for et Aars Tid siden under Politimester Seldorfs Sygdom.
Han var meget svag, da han fra Lejren i Buchenwalde blev overført til
Frøslev sammen med de øvrige Politimænd. Schaldemose Nielsen blev kun
44 Aar gammel. Han efterlader sig Hustru og et Barn.
Den anden Odense-Politimand, der er død, er Politikommissær Mogens Frost
fra Odense Politi. Familien har i disse Dage faaet Meddelelse om Døds
faldet. Afdøde var 42 Aar. Han efterlader sig Hustru og to Børn.
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Husmandsskolen ved Odense, hvis smukke hvide Bygning blev beslaglagt til
det snavsede Arbejde, Gestapo udfører paa Fyn, er blevet kamoufleret.
Bygningen ser forfærdelig ud. Aarhus-Bombardementet skr~imer
For nogle Dage siden passerede en Flaade af Slæbebaade fra Norge Lille
bælt i sydgaaende Retning. Konvojen lagde paa Vejen ind i forskellige
Havne. Der var en Del tyske Soldater med. De var meget medtaget, dels paa
Grund af Strabadserne under Turen, dels paa Grund af deres lette Paaklæd
ning
de havde Uniformer paa, som har været benyttet under Afrika-Felttoget. Iøvrigt har disse Soldater ført en meget omskiftelig Tilværelse.
De var fyldt med polske Pengesedler, udstedt i 1941, og det maa derfor
formodes, at de har været i Polen, før de kom til Afrika. Flere af Baade
ne var gennemhullet, sandsynligvis Mindelser—fra engelske Luftangreb un
der Turen Syd paa. Soldaterne besøgte naturligvis Restauranterne. Et Sted
spurgte de, om hvornaar Krigen slutter, da de fik at vide, at det gør den
sikkert til næste Sommer, tog de hinanden i Haanden og dansede rundt som
ellevilde. Deres Glæde blev ikke mindre, da man gjorde dem opmærksom paa,
at Tysklamd vilde tabe Krigen. De var revnende ligeglade med Udfaldet.
Sikkert et Glimt af Stemningen indenfoi~’ Hitlers uovervindelige Armeer.
-

Fornylig blev der foretaget et Hold-op paa Hillerød Jernbanestation. Rø
verne benyttede en Bil, og det lykkedes at konstatere dens Nummer, det
var A 1090. Det har nu vist sig, at netop denne Bil i længere Tid har væ
ret brugt af Schalburg i Køge, hvis Chef er Baron Gyldencrone. Udsøgt
Mandskab Hr.Baron
Dagmarhus, som i øjeblikket befæstes over alle Grænser, har til yderli
gere Sikkerhed oprettet et saakaldt Vagtkorps paa ialt 300 Mand, udskre
vet blandt danske Landsforrædere. I Spidsen for Korpset staar 40 Office
rer, der kaldes “Vagtmestre” og “Majorer”. Korpsets Uniformer er sorte
med Sølvstriber og Snore. Det er Meningen, at det skal udvides. Det mest
imponerende er imidlertid, at man i grænseløs Naivitet har søgt at tegne
Livsforsikringer for Medlemmerne. Man ønskede dog ikke at opgive Navne
og Adresser paa de enkelte Forsikringstagere, men ønskede at tegne en
kollektiv Forsikring, der dækkede hele Korpset. Foreløbig har Forsik
ringsselskaberne dog betakket sig, og uden at være særlig forsikrings—
kyndig kan man vist godt indse, at lykkes det endelig at faa tegnet en
kollektiv Forsikring for Korpset, maa Præmien pr.Maaned blive præcis den
samme Sum, som Forsikringsselskabet til sin Tid skal udbetale for det
samlede Korps.
Paa Bramminge Station var begge Spor spærret i Gaar Morges, idet et Loko
motiv var løbet af Sporet. Om det drejer sig om Sabotage eller hændeligt
Uheld, kan ikke siges. Paa Taulov Station blev der Onsdag Eftermiddag
fjernet 3 ueksploderede Bomber.
3 Sommerfolk, Medlemmer af “Hilfspolizei”, som de sagde, sprængte Tirs
dag Aften Døren til Lejligheden Gl.Kongevej 86 B, da dens Ejer, Fru Karen
Lund ikke turde lukke op. Fire unge Mennesker, der logerer hos hende,
maatte i lang Tid staa med Hænderne i Vejret, mens Sommerfolkene efter
søgte to unge Mennesker, der ikke var tilstede. Da de forsvandt uden at
medtage nogen eller noget (bemærk det sidste), sagde de, at der “næste
Gang de kom, skulde blive baaret flere Lig ned ad Trapperne.”

Tyskerne fortsætter deres Cykletyverier
For nogle Dage siden ankom en
Lastbil under skarp militær Bevogtning til Cyklefirmaet Poul Sørensen &
Co.s Ejendom Nansensgade 61. Lastbilen blev fyldt med Cykler og kørte
bort. Vognen kom to Gange tilbage, og hver Gang kørte den bort med et
stort Læs.
-

Tirsdag Aften ankom Tyskerne til Vægtfabrikken paa Stubmøllevej, hvor de
foretog en Besigtigelse af Virksomheden. Derefter kørte de igen, udén at
de gav nogen Grund til Razziaen.
I Aftes var der Razzia i Vestergade i København. Den blev foretaget af
Sommerfolk. De var aabenbart ude efter Vaaben.
Som omtalt blev den 37-aarige Entreprenør Dyhr Tirsdag Middag skudt paa
Gaden i Aarhus, hvor han kom gaaende med sin Søn. Det kan nu oplyses, at
Dyhr foruden at være Værnemager i stor Stil, har været en særdeles brugbar Stikker. Endvidere har det vist sig, at han var meget gode Venner med
Assistent Tage Hedeager fra Randersvej, der som bekendt forleden blev
skudt .i Charlottenlund Skov.
Specielt til 42: Vi har ikke kunnet identificere det indsendte Mærke, men
i al Almindelighed skal man være forsigtig med at købe den Slags, med
mindre man har et meget grundigt Kendskab til Sælgeren.
Til Deres sid
ste Spørgsmaal kan vi svare: Ja, gid vi vidste det
-

Bankfuldmægtig Pein, Randers, er død. Da han om Aftenen i sit Hjem fik
Underretning om det tyske Politis Razzia ,i Discontobanken i Randers, og
at det tyske Politi eftersøgte ham, sank han om ramt af et Hjerteslag.

Specielt til 75: Vil De gerne have Meddelelsen optaget? Vi synes ikke,
at Underskrivernes Skyld bliver mindre, enten de har troet, at Deres
“Garanti” for Manden kun skulde anvendes indenfor en snæver Kreds eller
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overfor en større Forsamling. Det er, skal vi sige, et temmelig naivt
Forsvar.

at han var “Underfølgefører” i DNSU. Han havde af en NS-Mand faaet Be—
sked om at anskaffe en saadan Pistol.

En tysk Soldat blev i Gaar skudt i Nærheden af Vognmandsmarkens Skole,
der som bekendt er taget af Tyskerne til Kaserne. Da Ambulancen kom, var
Soldaten imidlertid væk. Tyskerne havde selv sørget for at bringe ham
til Feltlazarettet. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.

§aa Aarhus Hovedbanegaard skete der i Gaar Morges en Eksplosion
Godsvogn læsset med Betonblandemaskiner
SLUT

Der udsailledes i Gaar Eftermiddags en dramatisk Ildkamp mellem trq Mænd
i Smallegade. De to Mænd havde taget Opstilling paa Hjørnet af Steer
Blichersvej, den tredie stod skraat overfor dem i en Kælderhals paa’~a
dens modsatte Side. Projektilerne fløj de forskrækkede Trafikanter &m ø
rerne. Det endte med, at Manden i Kælderen blev saaret, men forinden havde Revolvermændene saaret en af Porcellænsfabrikkens Lærlinge, der intet
anende var paa Vej over Gaden, da Skyderiet begyndte. Drengen blev ramt
i Laarets Hovedpulsaare, og det er tvivlsomt, om han kan leve efter det
voldsomme Blodtab. Efter alt at dømme, er Revolverskytterne fra Steen
Blichersvej-Siden to Schalburgfolk, og Manden i Kælderhalsen muligvis en
Desertør, som de har overrasket. De tog sig selv af den saarede.
Der advares mod et rødhaaret Pigebarn, som for Tiden rejser rundt paa
Gaarde i Sydsjælland og foreslaar Ejerne at oprette Vaabendepoter. Hun
skal være upaalidelig.
Efter Forlydende paatænker Tyskerne at anlægge Pontonbroer fra Esbjerg
til FanøEfter Oplysninger, som foreligger fra Tyskland, viser det sig, at Henret
telserne i Forbindelse med Attentatet mod Hitler er fortsat i forfærden
de Omfang. De af Gestapo for Offentligheden forelagte Oplysninger om Sam
mensværgelsen meddelte, at det drejede sig om en ganske lille Klike, væ
sentligt bestaaende af Officerer. Som sædvanlig staar denne Meddelelse
i himmelraabende Modsætning til Virkeligheden. Henrettelserne er fortsat
og skal efter paalidelige Oplysninger nu have omfattet Tusinder baade Of
ficerer og “Monarkister”, ledende Erhvervsfolk o.s.v. Alle politiske Op
fattelser fra fhv. Kommunister til yderliggaaende Kejsertro har været
indblandet i “Sammensværgelsen”. Mellem de henrettede er den fhv. Inden
rigsminister i Hessen, Socialdemokraten Lenschner og den kendte gamle So
cialdemokrat Noske.
Det blev forleden meddelt, at Tyskerne havde skudt en ung Mand i Laven
delstræde i København. Det viser s~4g nu, at Manden er blevet saaret af
en Bombe, som var anbragt paa Forhjulet af en Gestapobil. Da Bilen kørte
frem, eksploderede Bomben, og en C~yklist, der passerede samtidig blev
ramt af en Splint.
Forleden Aften optraadte to Drenge paa 15-16 Aar paa Gaden med Pistol.
Det viste sig at være en Skræmmepistol beregnet til 7-8 Skud. Den ene af
Drengene, som var under Børneværnets Tilsyn for Automattyveri, oplyste,
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Tyskerne er i øjeblikket i Færd med at underminere hele B&Ws Terræn. Man
træffer alle nødvendige Forberedelser til at bruge “den brændte Jord”s
Taktik paa de danske Virksomheder. Hver Nat i denne Tid ankommer tyske
Pionerer paa Lastbiler med Sprængstoffer. De danske Vagter jages ned i
Beskyttelsesrummene, hvor de maa opholde sig i flere Timer, mens Mine
ringsarbejderne foregaar.
Torsdag Formiddag skete der en ny Deportation af Danske fra Vestre Fæng
sel til Tyskland. Den bestod af 78 Mænd og 11 Kvinder. Transporten fore-\..
gik i 4 Lastbiler, d r var ledsaget af en Personvogn.
Der forestaar i Begyndelsen af Januar nye voldsomme Indskrænkninger i
Jernbanetrafikken. Antagelig vil man først og fremmest indskrænke Toggangen om Søndagen og i Timerne fra Kl.lO til 16. Muligvis vii al Person—
trafik uden særlig Pas eller livsvigtige Grunde blive forbudt i Løbet af
et Par Maaneder
Efter at INF nu i en Periode har bragt~Meddelelserom Dødsfaldene i for
skellige Koncentrationslejre i Tyskland, bl.a. i den berygtede Lejr i
Buchenwalde, hvor danske Politimænd er indespærret, har den tyske Censur
faaet Betænkeligheder. Delvis alarmeret af “Berlingske Tidende”, som uop
fordret, og efter at der i første Omgang var nedlagt Forbud, havde skre
vet Nekrologer over nogle Politimænd, har Censuren fundet det betimeligt,
at dette Stof gives “fri”, og til Trods for, at der naturligvis ikke maa
nævnes et Ord om, at Dødsfaldene er sket i de berygtede Lejre, har flere
Blade med Begærlighed grebet denne Chance til at bringe “Nyheder”. For at
lette Opgaven for de Blade, der ikke af Sømmelighedsherisyn foretrækker
Ritzaus Bureau i disse Sager eller simpelthen lader Dødsannoncerne tale
for sig selv, skal vi nedenfor bringe de sidste Dødsfald fra Buchenwalde—
lejren. Vi henleder dog samtidig Opmærksomheden paa Meddelelsen i INF for
nogle Dage siden, der gik ud paa, at Tyskerne har nedlagt Forbud mod, at
der blev afholdt Mindehøjtidelighed for de døde. Ganske vist var Urnerne
sendt til Danmark, paastod de tyske Myndigheder i et Brev til de paarø
rende, men de maatte af Hensyn til Situationen foreløbig 4ges i Forva
ring af de tyske Myndigheder.
Her er den uhyggelige Dødsliste fra Buchenwalde:
Overbetjent Leo Teisen, Københavns Amts søndre Birk, Reservebetjent Johs.
Hansen, Helsingør, Politiassistent Chr.Casper Mortensen, Frederiksberg,
Politifuldmægtig Heinrich Hørmann, Aalborg, Politifuidmægtig Oluf Emborg,
Frederiksberg, Overbetjent Hans Andersen, København, Politiassistent
Ernst Therslund, København, Politiassistent Aage Eskesen, København, 0verbetjent Anders Kofoed Jochumsen, København, Politiassistent Vald.Mari—
nus Henriksen, København, Politiassistent Niels Johs.Abel, København, Po
litiassistent Viggo Høyer, København, 0 verbetjentHardy Jorgensen, Kø
benhavn.
Under Transporten fra Buchenwalde til Frøslev er endvidere Overbetjent
Jacob Woer Christensen, Frederiksberg, afgaaet ved Døden.
Indtil i Gaar var ialt død 35 danske Politimænd i Buchenwalde, et forfær
dende Tal. At Lejrens Ledere og de Folk, der har Ansvaret for Deportatio
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nen af det danske Politi, til sin Tid vil blive sat under Anklage som
Krigsforbrydere, siger sig selv. Det burde maaske tilføjes i de Nekrolo
ger, der nu vil blive skrevet i Bladene.
Som omtalt i Gaar i INF afgik der en Transport fra Politigaarden til
Frøslev i Torsdags. Der er tidligere sendt 22 Mand afsted. De Folk, der
var med paa den sidste Transport til Frøslev, var:
Overbetjent Haagaard, Kriminalbetjent Rud.Hansen, Alex Larsen, Henry Pe
tersen, Sv.Rasmussen, Rold-Thomsen, Frode Jensen og Regner.
Endvidere Overbetjentene Harald Jensen, K.A.Pedersen, Emil Petersen, Or
la Hansen, Gunner Petersen, Joh.Brandt, Ole Bruhn, Børge Mortensen, Ewald
Hansen, Thomas Rand, Olaf Steffensen og. Eigil Petersen.
Om Dr.Best’s Forstaaelse overfor den danske Befolkning faar man iøvrigt
et udernærket Billede af følgende Tildragelse: Blandt de Politimærid, der
først var udtaget til Turen til Frøslev, befandt sig ogsaa Opdagelses
betjent Just Nielsen fra Sædelighedspolitiet. Hans Hustru venter sin Ned
komst i Løbet af faa Uger, og hans Mor ligger for Døden. Under Hensyn til
dette henvendte en af Just Nielsens gode Kammerater sig til de tyske Le
dere paa Politigaarden, forelagde dem de nøgne Kendsgerninger og tilbød
at træde i Just Nielsens Sted. Tyskerne b haanligt, de værdigede daar—
ligt Manden et Blik, og det eneste, han opnaaede, var at han blev sendt
til Frøslev med den næste Transport.
Som omtalt i Dagbladene blev Fru Machen Petersen, Englandsvej 72, Køben
havndræbt af en Revolvermand under Arbejde i Vaskekælderen. Derimod stod
der ikke noget i Bladene om, at Fru Petersen var en berygtet Stikker, og
vi kan til Orientering for Sommer-Opdagerne tilføje, at hun var Datter
af den berygtede Slagtermester Corneliussen, tidligere Amagerbrogade.
Corneliussen udmærkede sig under Folkestrejken ved at skyde paa Folk fra
sine Vinduer til Lejligheden over Butikken, og først da han to Gange hav
de faaet sin Forretning bombet, opgav han at føre den videre, men han gav
sig til Gengæld med Hud og Haar hen til Tyskerne.
I Gaar skulde Tyskerne have hentet en Samling af den danske Hærs Rifler,
der har været opbevaret paa Tøjhuset. I Forgaars kom imidlertid nogle
revolverbevæbnede Patrioter og fjernede Vaabnene. Episoden forløb uden
Forstyrrelser af nogen Art.
En Broder til den unge Haderslevborger Herman Schlosser, der i et Aar.
har siddet i en tysk Koncentrationslejr, blev forleden Dag anholdt under
dramatiske Omstændigheder i den Manufakturforretning, hvor han var ansat.
Han, der er 18 Aar, forsøgte at flygte, men blev skudt ned af Gestapomændene. I Gaar døde han paa Lazarettet i Vojens, uden at hans ulykkeli
ge Forældre havde faaet Lov til at besøge ham. Hele Haderslev deltager
i Familiens Sorg, Flagene gik i Gaar overalt paa halv Stang i Byen. man
rejste endog hele Flagaller i Hovedgaden og mindedes saaiedes en rask ung
Dansker, der var skudt ned uden Lov og Dom. I~orholdet mellem Danske og
Tyske i Haderslev har Episoden betydet en alv~lig Skærpelse.
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Overgartner Brøndsel, Strødam, og to af hans Medhjælpere, Gartnerne La
defoged og Thonning Andersen, er blevet arresteret af det tyske Politi.
Da ogsaa 7 af Gaardens Elever, ligesom Godsejer Jarl og hans Frue, er
borte, er den store Ejendoms Drift i Faré.
Natten til i Gaar var der Razzia i Lejligheden Mantziusvej i i Hellerup,
der menes at beboes af Fuldmægtig Leschly.
En Smugkrovært, Eivind Andersen, Baggesensvej 28 A, København, maatte
Natten til i Gaar flygte op paa Taget af sin Ejendom. Da han blev be
friet af Vagtvprnet, fortalte han, at 7 revolverbevæbnede Mænd havde be
sat hans Lejlighed. Aarsagen var, mente han, at han nogle Dage i Forve
jen havde anmeldt to Mænd til det tyske Politi.
Der er i Aalborg sket en Række nye Arrestationer, der skal staa i For
bindelse med den store Vaabensag. De sidst arresterede er: Cykiehandler
Chr.’.Pedersen, Skovfoged R.Ohrtmann, Smedemester~Aage Mortensen, Forval
ter Oluf Grandjean, Klarup, Arbejdsmand Jens Christian Andersen, Gudum
holm.
Aarsagen til, at Lærer Sv.Meulengracht—Larsen fra Resenbro., er blevet li
kvideret, skyldes, at han af Tyskerne har faaet udbetalt en større Sum
for at angive en illegal Vaabentransport. Transporten naaede dog sit Be—
stemmelsessted i god Behold. Senere søgte Læreren Skattevæsenet om Frita
gelse for at svare Skat af Beløbet.
Gestapo foretog i Gaar en Ransagning af Statsforhyringskontoret i Dron
ningens Tværgade 30 i København. Hele Kartoteket over Søfolk blev taget
med, og desuden anholdt Gestapo Personalet med Fuldmægtig Jørgensen i
Spi dsen.
Boghandlermedhjælper Hans Christensen, Svend Terkelsens Bolhandel i Her
ning, er blevet arresteret af Tyskerne.
Staalskibsværftet i Odense er blevet besat af tyske Soldater paa lignen
de Maade som andre Værfter. Det er franske Quislinger, som jo nu er ble
vet hjemløse i deres Land, der har Vagttjenesten. Der er ca.4O Mand.
Sagfører Bent Poulsen, Svendborg, der har været arresteret i Ca. 4 Maane
der, er den 9.December blevet frigivet fra Koncentrationslejr i Hamborg.
Han er paa Vej hjem.
Sommerpolitiet fik forleden Aften en Alarm, der satte hele Politigaarden
paa den anden Ende. En Mand ved et Navn Dannillo Andersen, Danmarksgade
2 A havde forsøgt at myrde sin fraskilte Hustru med Revolver, og hun var
haardt saaret bragt ind paa “Centralhotellet” i Reventlowsgade. Her hav-
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de Andersen i Raseri ødelagt en Del Inventar, og Sommerfolkene rykkede
straks ud, drabeligt bevæbnede. IJdrykningens Omfang kom ikke til at staa
Maal med Resultatet. Det viste sig nemlig, at Andersen var en god Kolle
ga til Sommerfolkene. Han er tidligere Tysklandsarbejder, og delvis I n
valid efter et Skudsaar i Benet, og han er ligesom Sommerfolkene delvis
utilregnelig. Han havde ikke skudt.paa Konen, men “blot” slaaet hende med
en Stok i Hovedet. Under de Omstændigheder og under Hensyn til hans øv
rige “Kvalifikationer” blev der ikke foretaget videre imod ham.
Sommerfolkene anholdt for nogle Dage siden under en af deres hyppige Ga
derazziaer en ung Mand, der havde glemt sit Legitimationskort. Han blev
bragt til Shellhuset og anbragt mellem andre Danske, der var anholdt for
samme “Forbrydelse”. De blev alle stillet op mod Muren, og her maatte de
en hel Time i Kor raabe: Tyskerne er nogle dejlige Mennesker Tyskerne
er nogle dejlige Mennesker: Tyskerne er nogle dejlige Mennesker:
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I sidste Nummer af “Svensk Juristtidning” findes en Række interessante
Artikler om Krigsforbrydere og deres Behandling. Saaledes fremholderPro
fessor Bergendahl i et Indlæg, at hvis de Forholdsregler, der skal træf
fes mod Krigsforbryderne, skal have noget praktisk Formaal, maa det være
at forebygge lignende Forbrydelser i Fremtiden. Dette sker dels direkte
gennem Straffen, fordi man dermed truer frmtidige overtrædere med en lig
nende Behandling, dels indirekte ved at stemple visse Handlinger som mo
ralsk forkastelige. Skal dette almenpræventive Straffeprincip overholdes,
kræves det, at Straf kun idømmes for Overtrædelse af lovligt vedtagne el
ler almindeligt anerkendte Regler. Straffen bør uden Undtagelse ramme en
hver, der opdages og overbevises om Skyld. Prof.Bergendahl er af den Op
fattelsé, at disse Krav næppe vil kunne opfyldes tilstrækkeligt i Prak
sis, men finder det dog ikke underligt, at en international Strafferet
maa begynde primitivt.
Til Slut omtales Faren for, at for vidtgaaende
og omfattende Afstraffelser skal virke.forraaende. Ud fra dette Synspunkt
mener Professoren
kunde man foretrække at indskrænke sig til en ek
semplarisk Afstraffelse af de særlig grove Misdædere.
I en anden Artikel afviser Præsident Schlyter den af Professor Segerstedt
fremsatte Tanke, at Krigsforbryderne, da de i storUdstrækning er vitter
lige Psykopater~, burde anbringes paa dertil bestemte Anstalter. “Det kan
ikke ud fra Synspunktet om Straffelovens moraldannende Betydning være li
gegyldigt, om Torturforbrydelser begaaet af sadistiske Okkupanter i ok
kuperede Lande, bringes for en Domstol eller blot overlades til Sindssy
gebehandling”, skriver Præsident Schlyter.
Voe egen Landsmand, Professor Hurwitz behandler i samme Artikelserie det
vanskelige Problem om Idønimelse af Straf efter Regler med tilbagevirken
de kraft. Blandt de vesterlandske Nationer er det en fastslaaet Regel,
at Straffelove ikke kan have Gyldighed bagud. Professor Hurwitz afviser
denne Indvending med Henvisning til, at der er Tale om Handlinger, der i
Forvejen var strafværdige, eller vilde være blevet det, hvis Danmark hav
de haft en fri Lovgivningsmagt under Krigen. Som bekendt har Danmarks
Frihedsraad foreslaaet at skærpe Straffen for en lang Række Forbrydelser,
medens man ikke vil foreslaa at indføre Dødsstraf med tilbagevirkende
Kraft.
Det Synspunkt, Professor Hurwitz saaledes gaar ind for, til~aler mulig
vis ikke en neutral Offentlighed, selv herhjemme har Meningerne endnu
fornylig været ret delte. Men efter l9.September, hvor mange “civile”
Forbrydere ligesom Krigsforbryderne midlertidigt er kommetudenfor Ankla
gemyndighedernes og Sonistolenes Rækkevidde, er det blevet lettere for os
at tage Stilling til Sagen. Ved de fleste af de Forbrydelser, der begaas
for Tiden, foreligger der udover selve Forbrydelsen det skærpende Moment,
at Forbryderen har benyttet sig af, at de straffende Myndigheder Virksom
hed er blevet standset eller begrænset. Dette sidste Forhold kan af gode
Grunde ikke være forudset i Loven og derfor heller ikke taget i Betragt
ning, da man fastsatte de gældende Strafferammer. Men Samfundets Retsbe
vidsthed reagerer klart og utvetydeigt mod dem, der udnytter den lovlige
Ordensmagts Fraværelse. Det vil derfor være en absurd Formalisme at af
vise tilbagevirkende Regler i disse Tilfælde.
Krigsforbryderens Stilling er selvfølgelig analog. Man maa som Hovedre
gel kunde fastslaa, at enhver, der udfører en strafværdig Handling i en
Situation, hvor det paagældende Forhold ikke kan behandles normalt, maa
-

-

-

-

Branden paa Frederiksberg Jernbanestation, som omtaltes i Dagbladene, er
ikke opstaaet ved en Gnist fra Lokomotivet
til Underretning for Sommer
Opdagerne. Den er simpelthen paasat, og de fem Jernbanevogne, der blev
ødelagt, i ndeholdt Levnedsmidler til Tyskland.
-

Grosserer P.M.Daell, Daells Varehus, blev i Torsdags frigivet fra Frøs—
levlejren.
Censuren har forbudt Dagbladene at omtale Generaldirektør Knutzens Hjem
komst fra Sverige. Som bekendt har han forhandlet om forskellige Jernba
nespørgsmaal, som hans Efterfølger vil komme til at beskæftige sig med,
naar Tyskerne er ude af Landet.
Organisation Todt har som bekendt en “Hytte” i Forlængelse af Vestersø
hus
en lang enetages Bygning. I disse Dage er Hytten blevet forsynet
med Kæmpemæssige Røde Kors paa Taget. Var det ikke en god Ide for Tyskenes gode Ven, Direktør Rosting, at aflægge et Besøg i Shellhuset, hvor
han dels vil kunne overbevise sig om Korsenes Tilstedeværelse, dels vil
kunne fremføre en berettiget Klage til de paagældende Myndigheder i den
Anledning. Efter den Energi, han som Chef for Røde Kors har lagt for Da
gen m.H.t. Genfer-Korset paa Falcks og Zonens Ambulancer, er der ingen
Tvivl om, at Korsene paa Organisation Todts Weekendhytte omgaaende vil
blive fjernet. Og kunde man saa ogsaa faa Røde Korsmærkerne fjernet fra
Hr.Rostings egen Luksusbil, vilde vi nærme os noget af det rigtige.
-

Aarhus Universitet afholder i øjeblikket Eksamen i “Folkets Hus” i Ama
liegade. Her kom det i Gaar Eftermiddags til et dramatisk Optrin, idet
en ung Mand skød stud.jur. Johs.Jørgensen umiddelbart efter Eksamen. Han
blev dræbt paa Stedet. Jørgensen var Søn af en Nazipræst, han var selv
Stikker, og hans Broder er Landsforræder, tilknyttet Resterne af Frikorps
“Danmark”.
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regne med at blive underkastet skærpende Bestemmelser efter Krigen, og
at enhver, der foretager en Handling, som ganske vist ikke i Forvejen kan
straffes efter Loven, men om hvilken Lovgivningsmagten ved en fjendtlig
Aktion er afskaaret fra at give Regler, maa regne med, at saadanne Reg
lervil blive vedtaget og sat i Kraft med Virkning bagud for den fjendt
lige Aktions Varighed.
Man kan betragte den offentlige Mening som en autentisk Kilde for de ele
mentære Retsprincipper, og den har ikke ladet Krigsforbryderne være i
Tvivl. Ingen Stikker, Værnemager eller Forræder vil med Rette kunne paa—
staa, at han har handlet i god Tro overfor dansk Lov og Ret.
VESTFRONTEN: Tyskerne har ført yderligere Forstærkninger frem over Brel
sach Broerne over Rhinen til den nye tyske Aflastningsoffensiv i Syd. Det
er navnlig de nye japanske Pansere, der benyttes ved Fremstødet, som sta
dig vinder noget frem. Tyskerne benytter her Guerilla-Taktik i et Forsøg
paa derved at modsætte sig den materielle Overlegenhed. I Pfalz har den
første tyske Arme nogenlunde kunnet holde Stillingerne de sidste 24 Ti
mer. I Lauterburg er der svære Gadekampe. Floden Lauter er overskredet
paa tre Steder, men hele Tilbagetoget er kommet uhyre overraskende for
de tyske Troppefører, hvorfor det ikke er lykkedes for dem at trække det
hestetrukne Materiel med tilbage. Der er taget talrige Fanger. Bunkerne
tages en for en med en ny Taktik, hvor navnlig Flammekastere spiller en
stor Rolle. Ved DUren er endnu 5 Landsbyer besat ved HUrtgen-Skoven er de
første to Rækker Bunkers blevet taget.
0STFRONTEN: I det sidste Døgn har Russerne gjort endnu en Indbrydning
i de tyske Linjer i det sydlige Ungarn. Ved Budapest har Tyskerne gennem
ført Modangreb direkte mod Øst, men Hovedstaden beskydes stadig med svært
Artilleri. Trods gentagne Evakueringsordrer forbliver Befolkningen i Bu
dapest, dem, der endelig vil bort, søger mod Øst, for at komme over til
de russiske Linjer. Der er nu af Røde Kors opsat Gulaschkanoner i Hoved
staden.
WIEN IKKE AABEN BY: Fra den katolske Kirke har der været gjort Forsøg
paa at faa Wien erklæret for aaben By, men de nazistiske Myndigheder har
nægtet at spare den østrigske Hovedstad for Gadekampenes Rædsler. Hvert
Hus, hver Kælder skal forsvares, og den brændte Jords Taktik skal gennem
føres ogsaa i denne By.
.GOERING: Goerings Aktier er i stadig Dalen. Allerede i November Maaned
plejer et Par af Rigsmarskal Goerings nærmeste Medarbejdere at sende et
“Katalog” med Angivelse af Goerings Fødselsdagsønsker af Kunstgenstande
til alle de store Firmaer, der i Aarets Løb har modtaget Bestillinger i
Anledning af hans Post inden for Fireaarsplanen. I Aar er denne Katalog
ikke udsendt, og man spekulerer paa, hvorvidt dette skyldes, at de paa-’
gældende Medarbejdere er klare over, at de ikke mere skal “holde” paa
Goering eller om det er Ængstelse for, at de forskellige Firmaer ikke
længere skal være saa beredvillige til at sende Goering Fødselsdagsgaver
til den 12.Januar.
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at den japanske Ambassade i Berlin nu har lejet 6 Villaer i ZUrich, hvor
efter foreløbig 100 japanske Borgere har ansøgt om Indrejsetilladelse til
Svejts. 6 af Ambassadesekretærerne er allerede rejst til Svejts, og 7
Bladkorrespondenter er taget til Stockholm, hvorfra de nu vil udfolde
deres Virksomhed.
ET KUPFPRSØG: Nazisterne har forsøgt at bortføre den tidligere Presse
attache i Madrid, Dr.Pertsch. Han havde løssagt sig fra Nazismen og næg
tet at vende hjem. Der holdt en Flyvemaskine parat til at tage ham med
til Tyskland, men Kuppet blev forraadt af en af de spanske Hjælpere, som
Tyskerne havde snydt for Betalingen. Hans Forgænger lykkedes det at bortføre fra Spanien.
Horsens forbereder sig i Øjeblikket paa Indkvartering af 200 SS-Folk.
Skoleforholdene i Byen er fortvivlende, idet Tyskerne har taget alle de
Skolelokaler, som er noget værd.
Tidligt i Gaar Morges eksploderede en Bombe i Damperen “Lindenau”, der
var paa Vej ud gennem Odense Kanal med et Par Tusinde Svinekroppe til
Tyskland ombord. Bomben rév et stort Hul i Bunden af Skibet, som maatte
sættes paa Grund, I Løbet af Dagen fik det stærk Slagside, men man mener,
at Lasten kan reddes.
Paa Sporarealet udfor Fredericia Stations Lokomotivremise skete der Ons
dag Aften en Eksplosion. Et Stykke Skinne blev revet op og slynget bort,
og Følgen blev en meget omfattende Forsinkelse. Torsdag Morgen blev beg
ge Sydbanens Spor ødelagt ved Taulov Station.
Aalborg Værft blev i Torsdags omringet af Gestapo og 100 Politisoldater,
samtidig med at to Forpostbaade lagde til ved Søsiden. Der blev foreta
get nogle Anholdelser.
307, 308, 311 og 405 faar Besøg den 18/12.
328 og 335 faar Besøg den
19/12 efter Kl. 17.
Specielt til 242: Deres Sending er naaet frem i god Behold.
-

Birger Mouritzen, der som forleden meddelt er afgaaet ved Døden i tysk
Koncentrationslejr, har udført et stort Arbejde i den danske Frihedsbe
vægelse. Han har været med lige fra den første Begyndelse, og efter at
være blevet arresteret i Tivoli den 2.Juni 1944, sad han i Vestre Fæng
sel tre Maaneder, kom derefter til Horserød, hvor han var i 14 Dage, og
blev saa sendt til Frøslev. Han var mellem de første 197 Fanger, der
blev sendt til Tyskland. Paa Dødsattesten angives som Dødsaarsag: Maveog Tarmkatahr~
Birger Mouritzen døde som dansk Soldat i Kampen for sine Idealer. Æret
være hans Minde

DET USUNDE BERLIN: Japanerne begynder mere og mere at blive nervøse o
ver deres Forbindelse med Tyskerne. Den sidste Meddelelse gaar ud paa,
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I Morges ved 5.Tiden er den ca.5O-aarige Bagermester Chr.Larsen, Hvidov—
regade 7 i Hvidovre, blevet skudt ned udenfor sin Forretning. Hans Lig
er ført til Retsmedicinsk Institut.
Kl.O.42 i Nat skete der i Nærheden af Røde Kro en Sprængning under et
Værnemagtstog. Fire Mandskabsvogne, 2 Fællesklassevogne og lukkede Gods
vogne blev afsporet, og en Fællesklassevogn og en Fiskevogn kørte op i
hinanden. Lokomotivpersonalet og en tysk Soldat blev lettere saaret. Et
Par af Skinnerne var sprængt væk, og normal Trafik vil senest kunne gen—
optages sent i Eftermiddag.
SLUT
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Den fhv. Politibetjent og Stikker Sustmann Mentz’ Enke, Telefonstikker
sken Ella Sustmann Mentz, maatte i Lørdags dele Skæbne med sin Mand. Hun
blev likvideret af Revolvermænd paa Hjørnet af Stefansgade og Husumgade.
Fru Sustmann Mentz var ikke mindre uhyggelig i sit Landsforræderiske Ar
bejde end Manden i sin Tid, og hans Død havde gjort hende ganske uforson
lig. Som bekendt var hun ansat af Tyskerne som “Lytter” paa Telefonhuset.
I Lørdags ved Middagstid kom hun gaaende gennem Stefansgade, og da hun
var udfor Hjørnet af Husumgade, kom to unge Mennesker kørende paa Cykle
hen imod hende. Idet de var lige udfor hende, trak den ene en Pistol og
affyrede nogle Skud mod hende. Hun blev dræbt paa Stedet ved et Skud gen
nem Hovedet. Som det vil erindres blev Sustmann Mentz selv dræbt paa en
Linje 16 Sporvogn, da han fra Hjemmet paa Nørrebro var paavej til Shell—
huset. Han stod paa Forperronen af Motorvognen, da to unge Mænd kom ud
fra Vognens Indre og skød ham ned. Med Familien Mentz er to af de værste
Stikkere blevet likvideret af Frihedsbevægelsen.
En Bombe eksploderede i Aftes i en Barberforretning i Kingosgade 17 i
København. Det ser ud til, at Bomben er kastet ind gennem Forretningens
Ruder af en Cyklist, som var passeret umiddelbart før. Forretningen blev
fuldstændig raseret, og en Mængde i de omliggende Forretninger og Lejlig
heder blev knust. Hvem Bombemæridene er behøver ingen særlig Forklaring.
For nogle Maaneder siden blev en Stikker ved Navn Berthelsen dræbt af en
Revolvermand i samme Forretning. Berthelsen ventede paa at blive barbe
ret, da Revolvermanden traadte ind i Forretningen og affyrede et Par Skud
imod ham. Nu har Tyskerne altsaa fuldbyrdet deres Hævn paa en fuldstæn
dig sagesløs Barber.
To Postsække med Breve til Dagmarhus, SS-Landsforræderkontoret i Jernba
negade og det tyske Kvarter i Vægtergaarden blev i Lørdags taget fra en
af Postvæsenets Biler, som var paaVej gennem Bernstorffsgade. Vognen var
netop kørt ud fra Hovedposthuset i Tietgensgade og var svinget om ad
Bernstorffsgade, da den blev holdt op af revolverbevæbnede Mænd. De fandt
hurtigt de to Postsække, fjernede dem fra Vognen og kørte bort med dem i
en Bil.
Maskinfabrikken “Esab”, der fremstillede Svejsemaskiner og Svejsemateriel
udelukkende for tysk Regning, blev i Aftes raseret ved Sabotage. Sabotø—
rer trængte ved 22.Tiden ind paa Fabrikken, der ligger i Trekronergade
92 i Valby, holdt Sabotagevagterne op og tvang dem ud. Derefter blev der
anbragt tre Bomber paa tre uerstattelige Maskiner, og kort efter fulgte
Eksplosionerne. De var saa voldsomme, at der blev slaaet Hul ned til et
svært Vandrør, som løbet under Fabrikkens Grund. Vandet fossede op og
forøgede den ødelæggelse, som Bomberne havde anrettet. Fabrikken var for
nogen Tid siden udsat for en lignende Sabotage.
Som omtalt har Tyskerne givet Tilsagn om at løslade nogle af de Politimænd, som hidtil har været interneret paa Politigaarden. Det er den sæd
vanlige tyske Taktik: Man foretager en uhyggelig, IErerørende Handling
og forsøger derefter at glatte ud, for at Folk skal tale om noget andet.
-
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De løsladte fra Politigaarden er: Politikommissær Lange, Færdselspo
litiet, Kriminalassistenterne Reuter og Gjørslev, Opdagelsespolitiet,
Kriminalassistent Echardt og Politibetjent Flindt, Rigsregistraturen, 0—
verbetjent Roslef—Andersen, Centralbureauet for Identificering, Overbe
tjent Spliid, Krisepolitiet og Overbetjent Karise, Ordenspolitiet. Disse
Politimænd, med Undtagelse af Politibetjent Flindt, er dels løsladt paa
Grund af Alder, dels paa Grund af Tjenestegrad (Politikommissær Lange).
For Politibetjent Flindts Vedkommende ker man ikke Grunden.
—

Den 2O—aarige Karen Margrethe Bertram, Klostergade 70, der i Tirsdags
blev skudt ned i Aarhus, var en af Byens farligste Stikkere. Hun blev som
meddelt dødeligt saaret i Hovedet af et Revolverskud. Hun har i Tidens
Løb givet Anledning til, at en lang Række gode danske Mænd og Kvinder
maatte vandre i Fængsel og Koncentrationsleir paa Grund af deres utrætte
lige Kamp mod Tyskerne.
“Gøteborg Handels- og Sjøfartstidning” skriver i en ledende Artikel bl.
Ved Hjælp af en uhyggelig Terror holder den Mand, som nu har Magten
i Riget, alle Forsøg nede paa at faa Fred. De Allierede kommer uden Tvivl
til at se Tyskland i Ruiner. Jo nærmere den Time Kommer, da det skal ske,
desto mere aktualiseres Vanskelighederne med Hensyn til at finde en Mand,
som kan slutte Vaabenstilstand paa Tysklands Vegne. Samtlige nazistiske
Koryfæer er ude af Stand til at gøre det. Hindringen ligger ikke blot
deri, at de Allierede ikke godkender nogen af disse Mænd som det tyske
Folks Befuldmægtigede, men det tyske Folk vægrersig selv ved at anerken
de dem som saadan. Hitler og Goering er borte. Himmler, denne blodbetænd
te Bøddel. kan aldrig repræsentere det tyske Folk. Der findes heller ik
ke udenfor Nazikliken nogen Mand med tilstrækkelig Autoritet til paa det
tyske Folks Vegne at underskrive en Vaabenstilstandsaftale. Hr.Himmler
har sørget for, at alle Organisationer er opløst og aller Personer, som
hæver sig over Gennemsnittet, er skaffet af Vejen. Hans sidste Anstren
gelser gik ud paa at uskadeliggøre de Generaler, som var fremtrædende nok
til at kunne tage Føringen. Tyskland ejer i denne Time ingen Mand, som
kan tage Føringen, ingen som kan tale paa det tyske Folks Vegne, ingen
som kan underskrive en Aftale om Vaabenstilstand.
Som fangne Dyr springer Tyskerne fra den ene Side af Buret til den anden.
Ingen kan aabne Døren for dem. Det hævner sig haardt, naar et Folk lægger
sin Skæbne i Hænderne paa sindssyge Ledere.
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Fredag Morgen Kl.3.24 opstod der Ild paa Kronborg Slot. Helsingør Brand
væsen mødte med alt disponibelt Mandskab og Materiel. Det viste sig, at
der var opstaaet Ild i Hestestalden ved Kornetskolen. Ilden havde faaet
fat i et Rum, hvor der laa en Del Halm stanlet op i Baller. Der var næ
sten ingen Flammer at se, men en kvælende Røg slog Mandskabet i Møde. Det
var lykkedes at bringe Hestene i Sikkerhed, inden Brandvæsenet ankom. Det
blæste kraftigt, men til alt Held var Vinden østlig og bar bort fra Slot
tet. I Løbet af et Par Timer var Ilden bekæmpet, og Bygningen, der var
forholdsvis’ny og forsynet med Betonloft, havde ikke lidt større Skade.
Ilden skyldtes en Kakkelovn i Stalden, der benyttes af Tyskerne.
Det tyske Politi har som omtalt gennemført en Razzia paa Mønstrings- og
Forhyringskontoret i Dronningens Tværgade 39 i København. Personalet,
deriblandt Lederen, den konservative Folketingsmand Kastrup-Olsen, har
man intet hørt til. Han maa antagelig være arresteret. Aarsagen til Ak
tionen kendes ikke. Dersom Kontoret, hvis Døre i øjeblikket er forsynet
med tyske Segl, vedblivende skal være lukket, vil det forvolde meget sto
re praktiske Vanskeligheder.

—

Torsdag mødte 7 stærkt bevæbnede Tyskere op i Hillerød og afhentede
Støjsenderen , som havde været stationeret der. Formodentlig skal den
føres til København og erstatte den, der blev ødelagt ved Sabotagen paa
Amager Fælled.
Natten til Lørdag lød der flere Eksplosioner i Kerteminde. Der blev øde
lagt en Fiskebil tilhørende Fiskeeksportør Johs.Abbenæs samt fire Fiske
kvaser, to Fiskebiler tilhørende Fiskeeksportør Jørgensen samt Fiskeeks
portør Abbenæs’ Privatbil. Fiskekvasernes Besætning blev vedl.Tiden pur—
ret ud ved Revolvermænd, der meddelte, at Baadene skulde sprænges i Luf
ten. Det skete derefter og alle fire Baade ligger nu paa Havnens Bund.
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Det var Tyskernes Henrettelse af de 8 danske Patrioter, som førte til de
voldsomme Begivenheder omkring l.Juli i Aar. Folkestrejken kom som en
spontan Aktion mod dette nye Vidnesbyrd om Nazisternes Bestialitet. Mel
lem de henrettede var som bekendt Kroejer Marius Fiil, hans Søn Niels
Fiil og Svigersønrien Peter Sørensen, mens Fru Kirstine Sørensen, født
Fiil, blev dømt til Tugthus paa Livstid og Frk.Gerda Fiil til 2 Aars Ung
doms fængsel.
Nedenstaaende bringer INF et Brev fra Fru Kirstine Sørensen, født Fiil,
til Ekscellencen Dr.Best:
Tysk Afdeling, Vestre Fængsel
29/6 1944.
Til
Det tyske Riges Befuldmægtigede Dr.Best.
I Anledning af at De i Dag har henrettet 8 danske Mænd, føl~r jeg Trang
til at sige Deres Ekscellence min Mening, ikke for min Families Skyld,
dom i Dag er blevet skudt, men for alle dem, der kommer efter dem, for
nogle kommer der, det ved vi. Deres Ekscellence maa da kunne forstaa, at
fordi der sker Sabotage ude i Byen, og der bliver henrettet 8 Mand, som
ikke har haft noget med det at gøre, saa vil Uroen ikke holde op, den vil
tværtimod blive værre.
Deres Ekscellence har jo ogsaa været saa længe i Danmark og maa vel ef—
terhaanden kunne forstaa dansk Tankegang, det Arbejde vore Mænd har
gjort, er ikke gjort af Had til Tyskland, men fordi Danmark er i Krig,
for i Krig er Danmark, men jeg er ogsaa bange for, at der efterhaanden
vil blive et saadant Had til Tyskland, ikke af os som sidder indespærret,
vi har lært at forstaa Tyskerne en lille Smule, men af alle de Mænd, som
er væk, hvis Børn der en Gang vil blive voksne Mænd, og hvad vil de tæn
ke og føle er ikke svært at gætte sig til, og jeg ved, at disse Børn vil
blive opdraget til at være stolte af deres Far.
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Jeg har selv en lille Pige, som i Dag har mistet sin Farm Morfar og Morbroder, hun kan heldigvis ikke forstaa det, men kunde hun, vilde hun al
ligevel være stolt af dem. De havde et Maal her i Livet og var ikke ban
ge fir at dø for det, for som min Broder sagde den sidste Gang jeg saa
ham: “Vi ved, at Fjæld kan sprænges, og tvinges kan en Elv, men aldrig
kan et Folk forgaa, som ikke vil det selv”.
Det vil Danmark ikke, for Danmark, og alle dem, der gav deres Liv for
Danmark, vil vidne om, at selvet lille Land som Danmark maa have Lov til
at tænke selvstændigt. Nu har jeg ikke mere paa Hjertet, kun dette vil
jeg sige, at jeg er stolt over, at jeg havde en Mand, Far og Broder, der
var værdige til at dø for Danmark.
Endvidere bringer INF et Brev fra Niels Fiil, Hvidsten, til hans Søster.
Brevet er skrevet umiddelbart før Henrettelsen den 29/6 1944:
Kære Tulle og Gerda.
Ja, saa slaar Timen for os, og vi har set hinanden for sidste Gang, men
jeg har været glad for at være sammen med jer i Dag, og jeg er stolt af
jer begge to. I har vist jer som brave danske Kvinder skal vise sig, og
jeg ved, at ogsaa dette vil I tage med oprejst Hoved, for I ved, at vi
gjorde vor Pligt mod vort Land, og jeg er stolt over at kunne følge mine
Kammerater paa den sidste Rejse, jeg ved, at Gud er med os, og at han har
en Mening med det, og jeg gaar trygt den Vej, han har vist mig, fordi jeg
ved, at det er den rigtige.
Nu maa i holde Hovedet højt, og jeg ved, at I vil være med til at føre
Danmark mod lysere og lykkeligere Tider, hvor hver Mand frit kan tale,
tro og tænke, som det sømmer sig for en Dansker, og jeg ved, at Mor Dan
mark aldrig glemmer os, nogle af os maa jo dø, for at andre kan leve.
Hils nu alle vore Kammerater, giv dem Mod og Styrke, det skal gaa.
Husk nu, naar I kommer hjem, at hjælpe Mor alt, hvad I kan, hold sammen
om vort gamle Hjem og sørg for, at Navnet Flil aldrig dør ud.
Hav det nu godt, I kære Tøse, jeg haabet, at I inden ret længe atter er
hjemme hos Mor.
Husk Versene, jeg har givet jer, de vil holde jer oppe, og det skal jo
gaa, for Frihed, Sandhed og Ret vil igen komme til at regere Danmark.
“for de gamle, der faldt, er der ny overalt,
de vil møde hver Gang, der bliver kaldt.”
Nu Godt Mod

Tusinde Hilsener og Kys til
i to elskede Piger
fra jeres Bror Niels.
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Kære Gusta, Ulla, Tove og Helle.
Ja, saa gaar Far ud paa den lange Rejse. Jegsender hermed Jer alle fire
minesidste kærlige Hilsener og haaber, at I alle maa leve længe og lyk
keligt. Tænk kun godt om mig, jeg vilde det bedste og har kun ønsket at
gøre det godt for eder.
Kære Gusta, Tak for alt og Tak for din Overbærenhed, pas godt paa Børne
ne. Lad Laus og Viggo hjælpe dig, hør efter deres Raad. Kære Ulla Du er
jo nu en stor Pige, hjælp Mor med de smaa. Tove og Helle, I skal bare væ
re gode og kærlige og huske paa, at I en Gang bliver glade igen. Jeg haa
ber, at alt bliver ordnet for eder, og at I maa faa det godt igen. Eders
Fars sidste Tanker gælder eder og eders Mor. I maa ikke sørge, I skal hu
ske, at der maa være nogle, der falder i en Krig. Og saa husk til Slut
endnu en Gang, jeg tænker i min sidste Time paa eder. Hils alle fra mig.
Tusinder af Kys og kærlige Hilsner til Gusta, til Ulla, til Tove, til
Helle fra
Jeres Mand og Fader.
P.S. De sidste Kys og Hilsener til eder alle. Hold Hümøret oppe. Lev vel
alle fire.

Lørdag Formiddag rømmede Tyskerne pludselig Odense Politistation. Alle
Spærringer blev fjernet og Projektører paa Facaden taget ned. Derpaa kør
te Tyskerne bort. De medtog nogle Protokoller og en Vognladning Geværer
og Ammunition, der var blevet afleveret i Følge de danske Bestemmelser.
Fredag Aften skete en meget omfattende Sprængning paa Linjen Vejle-Dau
gaard paa Løssing Station. Der blev sprængt et Sporskifte. Natten til
Lørdag skete der mellem Hovslund og Rødekro en Sprængning under et tysk
Troppetransporttog. 8 Vogne væltede. Personalet paa Lokomotivet og en
tysk Soldat blev lettere saaret. Der maatte udveksles to Skinner. Paa
Grund af formodet Sabotage blev Trafikken paa flere jyske ~trækninger
standset Lørdag Morgen.
436 og 500 faar Besøg 19/12. Besøg hos 328 og 335 udsættes til 20/12 ef
ter Kl. 17.
Specielt til 4: Tak for Deres Brev af l5.ds. Jeg tænker ikke, det genta
ger sig mere. Med Hensyn til Deres Forespørgsel skal vi underrette Dem,
hvis der tilgaar os nogen Meddelelse.

Jeg tager roligt afsted nu, for Gud er med mig.
Mellem de henrettede var endvidere Dyrlæge Iversen, Spentrup. Nedenstaa
ende bringes et Brev, som har skrev til sin Familie Dagen før Henrettel
sen:
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Specielt til 484: Vi har tidligere i Brev meddelt Dem, at De kan genop
tage Betalingen fra 1/12 at regne.
Det henstilles til Abonnenterne fra nu af til 27.December kun at indsen
de uopsættelige Sager. Henstillingen gælder selvfølgelig ikke alm. Ny
hedsstof og heller ikke Indbetalinger fra Privatabonnenter. Det er gaaet
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meget langsomtmed Betalingen i denne Maaned.
Specielt til den Abonnent, som indtil Midten af Oktober havde Nr.437:
Indstil Korrespondance, til De hører fra os.
Opvarmningen af Statsbanernes Tog skal nu foregaa, naar “Temperaturen i
København og Aarhus paa to hinanden følgende Dage har været under Fryse—
punktet”. Sker efter Krav fra Tyskerne, det er væsentligt dem, der benyt
ter De Danske Statsbaner, og Medlemmerne af det tyske Herrefolk vil na
turligvis ikke fryse. Saa maa Kullene gaa fra den danske Cicilbefoikning
og den danske Industri.
Tre af de fem Sekretærer, som blev anholdt af Gestapo i Forbindelse med
Sekretærparret Sigurd Jensen og Landsretssagfører Hagens Fængsling er nu
blevet løsladt efter en Uges Ophold i Vestre Fængsel. Tyskerne har gjort
en stor Fangst i denne Sag, idet man efterhaanden som der kom Besøgende
hos Sekretærparret, anholdt disse. Man mener, der ialt skal være foreta
get 14 Anholdelser.
Specielt til Willy: Søg Kontakt~med Gudhjem sædvanlig Vej.
Specielt til Leif: Stadigvæk intet fra A. Ny Ordre~ Hatteopkøberen.
VESTFRONTEN: Tyskerne gennemfører nu en kæmpemæssig Modoffensiv paa
4Fronten mellem Trier og Aachen. Allerede i 4 Uger har Himmler ligefrem
presset von Rundstedt for at faa ham til at begynde denne Offensiv, men
han har stadig vægret sig. Til Slut kom der en Førerbefaling udstedt af
Himmler til Rundstedt om at slaa løs, og der var intet at gøre. Der er
ingen Tvivl om, at Himmler har faaet Lyst til at vise sit militære Geni
og optræde som Befrier af tysk Jord. Offensiven er sat ind paa den mest
uegnede Del af Fronten.
Offensiven omfatter en 110 km lang Front. Hovedtrykket ligger paa tre
Kiler, hvoraf den ene er naaet ind paa Luxembourgs Jord, den anden er
rettet mod Liege, og den tredie skulde støde gennem ved Aachen, men her
er intet naaet. Angrebet er kommet overraskende for Amerikanerne, de fle
ste Steder kunde de tyske Tropper støde igennem uden at møde stærkere
Modstand efter kraftige Angreb med Artilleri og Bombemaskiner. Der blev
sendt ret store Styrker Faldskærmsjægere ned for at lave Sabotage mod de
amerikanske Forbindelseslinjer, men de blev tilintetgjort, før de kunde
slutte sig sammen til Kampgrupper. Den anden Kile er naaet til Böllingen
med Retning mod Malmedy. Der er sat energiske Modforholdsregle ind af
Amerikanerne, der behersker hele Luftrummet over Kampomraadet, Jagerbom
berne beskyder de angribende tyske Tanke, og paa Tilforselsvejene bag de
tyske Linjer sker der store ødelæggelser af de raketfyrede Jagerbombere,
mange af dem ligner i Virkeligheden en Tilbagetogslinje.
Det Operationsomraade, Himmler har valgt til sin Modoffensiv, egner sig
slet ikke til Panserkampe, og det er først og fremmest af denne Grund
von Rundstedt har vægret sig ved at sætte ind her. Von Rundstedt havde
opsparet 4 Panserdivisioner samt 9 Infanteridivisioner, der kun havde
faaet et Par Ugers Uddannelse. Disse Tropper, der er sat ind i Offensi—
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ven, var bestemt som den sidste bevægelige Reserve, og von Rundstedt hav
de tænkt sig at gennemføre en Offensiv med disse Kræfter i Saar-Omraadet,
hvor der var gode Betingelser for en Offensiv, men her stødte han paa
Modstand hos Himmler, idet man ikke paa dette Sted kunde generobre tysk
Jord.
Imidlertid fortsætter den amerikanske Offensiv i Saar og Pfalz, Weissem
burger faldet, ved Saarlautern, Dillingen og Bitsch er der svære Kampe
mod Bunkersstillinger, Den tyske Modoffensiv i Alsace er brudt sammen,
og der er ingen Chancer for, at den kan sættes i Gang igen. De tyske
Tropper forsøger nu at kæmpe sig tilbage til Udgangsstillingerne, idet
Vejen er besat mange Steder af de franske Tropper.
0STFRONTEN: Tyngdepunktet i Kampene ligger ved Slovakiets Grænse, hvor
Presset rettes mod Bratislava, idet Russerne her vil skabe sig et Op
marchterræn mod Wien og Bøhmen-Mæhren. Alle andre Steder er der kun min
dre Kampe, I Budapest maa den tyske Hære ernære ialt 1 Million Mennesker
af sine egne Forraad.
HITLER SAARET: Det viser sig nu, at Hitler er blevet alvorligt saaret
ved Attentatet mod ham den 2O.Juli. Han er blevet ramt i Baghovedet, og
det er kun faa øjeblikke, at han er saa klar, at han kan tale og tænke.
Af denne Grund har Himmler ladet ham arrestere, og han er stadig under
streng Bevogtning af Himmlers Folk.
BANKKRAK: Bondebanken i Danzig har maattet indstille sine Betalinger.
Dette menes at skulle danne Indledningen til en Serie Bankkrak blandt de
Banker, der har investeret store Kapitaler i de østlige Omraader. Blandt
de Banker, der vil blive ramt, er Storbanken “Bank der deutsche Arbeit”.

En ung Blikkenslagerlærling, Jens Emil Bech Olsen, Strandvejen 262 A i
København, blev i Aftes ved 23.Tiden skudt ned udenfor Restaurant “Pal
mehaven” i Jægersborgalle. Han døde efter Ankomsten til Hospitalet. Efter
Drabet har øjenvidner set en Mand og to Kvinder flygte. Vagtværnet kom
senere paa Natten i Forbindelse med den ene af de flygtede~Kvinder. Hun
hævder, at hun har været sammen med Bech Olsen og de andre~1 Palmehaven,
men at hun ikke kendte nogen af dem.
Den kendte Tennisspiller Erik Lindstrøm, der anholdtes for et Par Uger
siden, er ført til Tyskland.
Gestapo har Fredag Aften anholdt en ung Mand Robert Jørgensen, “Aften
bladet”s Distributionsafdeling, og nogle andre unge Mennesker i en Lej
lighed paa Amager. De sigtes for illegal Virksomhed.

SLUT
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I Gaar Morges udspillede der sig udenfor Sundby Hospital en Række drama
tiske Begivenheder. Hospitalsarbejder Jørgensen, en kendt og paagaaende
Nazist, blev, da han var paa Vej til Hospitalet fra sin Bopæl paa Ita
liensvej 6, beskudt af nogle ukendte Mænd, Han blev ramt af flere Strejfskud og begyndte derpaa selv at fyre vildt omkring sig. Et af Skuddene
fra hans Revolver gik gennem et Hospitalsvindue. Jørgensen blev derpaa
bragt til Hospitalets Skadestue og kunde derefter køres til sit Hjem,
mens en af hans Nazikolleger, en kvindelig Rengøringsassistent, styrtede
til Telefonen og alarmerede det tyske Politi. Der har tidligere været
Attentat mod Jørgensen, som ved den Lejlighed udtalte, at skulde der igen
ske ham noget, vilde flere af ham navngivne Funktionærer paa Hospitalet
blive skudt. Derpaa gik Personalet til Hospitalsdirektøren
en noget
lunken Herre
og krævede Jørgensen fjernet fra Hospitalet, men fik til
Svar, at noget saadant kunde ikke gøres.
—

—

Natten til Søndag skete der mellem Lunderskov og Vamdrup Eksplosioner un
der et Godstog paa 38 Vogne. De første 8 Vogne væltede, de næste 8 blev
afsporet. Der kom ingen Mennesker til Skade. Søndag Aften kunde der atter
køres paa Strækningen, efter at der vaÇ’ blevet udvekslet 8 Skinner.
Mellem Varde og Sig skete der Søndag Morgen Sprængning. Trafikken kunde
dog fortsættes paa dette Sted.
Der har atter i den sidste Tid været Eksplosioner paa Fredericia Station.
Ekstraarbejderne har søgt at faa ændret Arbejdsforholdene, idet Risikoen
for at blive beskudt af de tyske Vagtposter stiger for hver Dag. Hver
Gang en Arbejder kommer udenfor Projektørlyset, knalder Skuddene, og kun
ved et Mirakel har flere af dem undgaaet at blive ramt.
To berusede Repræsentanter for den altid korrekte tyske Værnemagt trængte
Natten til Fredag ind paa Aalborg Amtssygehus, hvor de skød vildt omkring
sig, knuste flere Ruder og forsøgte at bortføre en Sygeplejeelev. Felt
gendarmeriet blev rekvireret, men da det kom tilstede, var de fulde Sol
dater forsvundet.
Tyskerne har beslaglagt KFUM’s store Bygning i Dalgasgade ~? Herning og
sat samtligere Logerende og Pensionærer paa Gaden. Da Bygningen blev 0—
vertaget, blev der udsat Vagt med det samme for at undgaa Sabotage. Ty
skerne rykker dog først ind i Bygningen den 29.Dec. Efter hvad der forlyder i Herning, er det Soldater fra Luftvaabnet, der overflyttes fra
Aarhus dertil.
Der blev i Aftes kastet en Bombe ind i Fiskeforretningen Vesterbrogade
165 i København. Forretningen ejes af Fiskehandler Christensen. Motivet
er ukendt.
For nogle Dage siden blev en ukendt Mand skudt ned af Sommerfolk, da han
vilde aflægge Besøg i en Lejlighed paa Hjørnet af Strandboulevarden og
Gl.Kalkbrænderihavnsvej. Lejligheden havde været holdt under Kontrol, si
den Tyskerne nedskød Jacob Grauer, der blev mishandlet paa det frygtelig
ste. Da Manden opdagede Sommerfolkene, flygtede han ned af Trappen og
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naaede til Hjørnet af Hobrogade. Her blev han strakt til Jorden af Som
merfolkenes Skudsalver. Han var formentlig død, da han blev slynget op i
Bunden af en tilkaldt Lastbil. Sommerfolkene havde Cottoncoats over de
res Uniformer.
Gestapo skyer intet Middel for at opnaa Resultater. Nedenstaaende Beret
ning om Orlogskaptajn H.A.Nyholm viser det. Gestapofolkene havde i længe
re Tid forgæves søgt Kaptajnen saavel i Hjemmet som paa de Steder, hvor
de havde hørt fra Stikkere, at han plejede at komme. I Tirsdags fandt
man derefter paa, at hans Hustru skulde møde paa Shellhuset, hvor hun kom
i skarpt Forhør. Under dette Forhør maatte hun indrømme, at hendes Mand
saa godt som daglig telefonerede hjem, og Fru Nyholm blev derefter under
skarp Bevogtning ledsaget tilbage til Lejligheden. Da Manden ringede,
maatte Fru Nyholm, truet fra begge Sider af en pistolbevæbnet Gestapo—
mand, fortælle ham en rystende Historie om Ægteparrets 18-aarige Søn.
Drengen var pludselig blevet dødelig syg og i den Anledning vilde hun
gerne have en Samtale med ham ude i Byen. Stadig paa Gestapofolkenes For
anledning aftalte hun derefter et Mødested. Man forstaar, med hvilke Fø
lelser hun gik til dette Stævnemøde, ledsaget af en halv Snes skarpt be
væbnede Gestapofolk, og man forbavses heller ikke over at erfare, at hun
brød fuldstændig sammen, da Ma den intetanende ængstelig over Sønnens
Sygdom kom tilstede og gik lige i Armene paa det tyske Politi.
En lignende “Snedighed” lagde Tyskerne for Dagen, da de anholdt Kaptajn
T.Fox Maule fra Livgarden. De tvang Husassistenten til at lukke alle ind,
naar der blev ringet paa Entredøren og iøvrigt lade som intet var sket.
Da Kaptajnen selv kom hjem ud paa Aftenen, gik han lige i Fælden. De to
Tilfælde viser, at der maa træffes ganske særlige Foranstaltninger for
at undgaa Tyskernes Efterstræbelser.
Heinkels Flyvemaskinefabrik i KastrupLufthavn er blevet lukket, og Ar
bejderne er blevet sagt op. Aarsagen er den, at Fabrikken ikke mere mod
tager Materialer fra Tyskland.
Det danske Biografpublikum er aabenbart ved at blive trætte af de tyske
Film. Til Filmen “Leve Kærligheden” i Paladsteatret i København var der
ikke 100 Kroner i Kassen de sidste 3 Dage. Der er hver Dag fire Forestil—
unger, og Paladsteatret kan rumme 1300—1400 Tilskuere.
Den kendte Venstremand, Sogneraadsformand P.F.Jørgensen, Snesere i Syd—
sjælland, der blev anholdt i sidste Uge, er blevet løsladt. Grunden til
Anholdelsen skal være, at han havde huset nogle Politibetjente. Ved Løs
ladelsen sagde Tyskerne til ham, at han maatte være glad for, at det
“ikke var efterlyste Personer, han havde skjult”.
76 og 374 kan vente Besøg 20/12.
Specielt: Brev vedr. Kdntakt med KF modtaget og forsøges anbragt.
Specielt til 6: Angaaende de 3 Byer, De nævner, kan det tænkes, at paa—
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gældende Abonnenter er faldet ud for to Maaneder siden. De bedes sende
os Adresserne.
Specielt til 228: Tak for Brevet. De bedes meddele os,
hvilket Blad De repræsenterer.
-

Fra flere forskellige tyske Kilder her i Landet er der i den senere Tid
faldet Udtalelser om et nyt tysk Vaaben, som snart skal bringes i Virk
somhed. Man antyder, at det er noget fuldstændig nyt og frygteligt, der
totalt vil forhindre al allieret Luftvirksomhed over Tyskland.
De sædvanlige Handelsforhandlinger mellem de danske og tyske Regerings
delegationer foregaar for Tiden i København. Foreløbig er der ikke fra
tysk Side rejst Krav om Nedsættelse af de danske Rationer. Derimod ønsker
man, at Smøreksporten til tredie Land skal ophøre. Det er dog ikke saa
forfærdelig store Kvanta, det drejer sig om. Til Sverige eksporterer vi
saaledes 3-400 Tons i Kvartalet. Ogsaa Norge har faàet en Del dansk Smør,
men heller ikke her drejer det sig om store Mængder. Det Smør de faar,
bliver trukket fra den Magarineolie, Tyskerne leverer til Norge, og de
faar ikke mere ud af det af den Grund. JJerimod er den danske Fløde igen
sat paa Dagsordenen. Som bekendt har Tyskerne flere Gange krævet Fløden
gjort tyndere, for at der skal blive saa meget mere Smør. De er meget
forundrede over, at Danskerne bruger saa meget Fløde og ønsker en Forand
ring paa dette Omraade. Endelig er der den tidligere omtalte Sukkereks
port til Norge. Norge ønsker 47.500 Tons Sukker fra Danmark,men da den
danske Sukkerproduktion bliver mindre end i Fjor, har man endnu ikke kun
net tage Stilling til dette ønske. Foreløbig er der fra dansk Side givet
Tilsagn om en Leverance paa 15.000 Tons Sukker. Det er sandsynligt, at
dette Kvantum bliver forhøjet under de Forhandlinger, der føres i disse
Dage. Leverancen maa ses i Forbindelse med Leveringen af Kalksalpeter
fra Norge og Tyskland til Danmark.
Forskellige Meddelelser fra Tyskland kunde tyde paa, at de danske Fanger
i Buchenwalde skal flyttes til en anden Koncentrationslejr i Pommern,
hvor Forholdene skulde være noget bedre. Fra de danske Myndigheders Side
har man Gang paa Gang protesteret over de mange Dødsfald i puchenwalde.
Foreløbig er Protesterne resulteret i Overflytningen af en Del af Politi
folkene til Frøslevlejren, og nu kommer altsaa Meddelelserne om, at man
overvejer at foretage en Flytning til en anden Koncentrationslejr. Mange
af de Forsyninger, der fra Danmark gennem Røde Kors er sendt til Lejren,
er aldrig naaet frem. Der skulde saaledes være afsendt en Del Stortrøjer,
men ingen af Betjentene har modtaget dem.
Der er ankommet et nyt ungarsk Gesandtskab til Danmark, som repræsente
rer den ungarske Quislingregering. Det kan imidlertid ikke blive akkre
diteret, idet der ingen Myndigheder er, derkan modtage Akkreditiverne.
Som omtalt i INF er fhv. Minister Gunnar Larsen interesseret i Værnema
gerfirmaet Hans Olsen & Co., Hannovergade 8 i København, der fabrikerer
Børster til Tyskerne. De svenske Blade har beskæftiget sig en Del med
dette Foretagende og oplyser i denne Forbindelse, at Gunnar Larsens Op-

153

Side 4. INFORMATION Nr.364.

19.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.329.

hoidstilladelse i Sverige nu er udløbet. Spørgsmaalet om hans Forbliven
er taget op til Drøftelse af de svenske Myndigheder. I Samme Forbindelse
oplyses det, at fhv. Justitsminister Thune Jacobsen kun nyder begrænset
Opholdstilladelse i Sverige, hvilket bl.a. vil føre med sig, at han ikke
maa vise sig i Stockholm.
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kunde reddes, forsigtigt løftede ham ind i Ambulancen, men Tyskerne spar
kede til den døde Mand og raabte:
Se at faa ham væk Da Ambulancen var
kørt, kom der en tysk Patruljevogn med Forstærkning til den modige Pa
trulje, og Tyskerne gav sig saa til at undersøge alle, der passerede Ste
det.
Ja, som en Englænder engang sagde:
Man maa ikke lade sig bedrage af
den rent biologiske Lighed mellem en Tysker og et Menneske.
-

-

Den 22-aarige Egon Nørgaard, Søn af Overmontør Nørgaard, Aabenraa, er
dræbt under et Flugtforsøg fra Gestapos Hovedkvarter i Kolding.
Den danske Ambulance—Konvoj fra Neuengamnie er ankommet til Danmark. I
Konvojen medfulgte fem Grænsegendarmer, nemlig Svend Erik Dons, Ove Bent
Hansen, Erich von Haven—Theilade, Bror Niels Jørgen Nielsen og Christian
Nielsen, samt tre af de civile internerede, nemlig: Axel Rambøll Jørgen
sen, Eigil Bahnson Jensen og Carl Erik Glud.
Tysk Politi foretog den 14/12 en Razzia paa Aalborg Katedralskole. Man
eftersøgte et Par Gymniasiaster, som imidlertid ikke mere gik paa Skolen.
Bosch—Depotet i Fjordgade i Aalborg blev den l4.Dec. om Aftenen ved 21.
Tiden ødelagt ved en kraftig Eksplosion.
Den tyske Soldat, der forleden blev skudt ned paa Vognmandsmarken udfor
den tysk- besatte Skole, er nu død. Vagtmand Andersen, der blev haardt
saaret ved et Røveriforsøg i Nansensgade for 8 Dage siden, er ligeledes
afgaaet ved Døden.
Tyskerne har rømmet Politistationen i St.Kongensgade 108. Det er Menin
gen, at Statsadvokaten for København skal rykke ind i Lokalerne
efter
at de er afl uset.
-

De københavnske Biografteaterdirektører har faaet tilsendt en Skrivelse
fra Dagmarhus, hvori der gøres opmærksom paa, at Direktøren selv har An
svaret for de tyske Film. Saafremt Bortførelsesaktionerne fortsættes, kan
Direktørerne risikere, at samtlige Biografer lukkes.

En voldsom Eksplosion rystede i Gaar Eftermiddags Kvarteret omkring Hol
lænderbyen paa Amagerbrogade. Det viste sig at være “Auto-Hansen”s Ma
skinværksted, der var blevet ødelagt af Bomber.
En tysk Soldat blev i Gaar Eftermiddags skudt ned paa Hjørnet af Strand
vejen og Strandboulevarden. Han blev haardt saaret bragt til Feltlazaret
tet. Nærmere Omstændigheder savnes.
~ Oversigtsartikel:
Den største Begivenhed i den forløbne Uge var Depotationen af 40 af de
Politimænd, som hidtil har været indespærret paa Politigaarden. Uden at
nogen anede Aarsagen, blev det sidste Onsdag betydet en Del af de Politimænd, som stillede ved Morgenparolen, at de maatte gøre sig klar til Af
rejse, og i Løbet af Aftenen og Natten blev baade disse og andre Politimænd afsendt i de berygtede Prærievogne til Frøslevlejren. Den fuldstæn
dige Liste over dem ser saaledes ud:
Politiassistenterne Thersby og Egeslund fra Ordenspolitiet. Endvidere
fra Statsadvokatens Afdeling: Kriminalassistent Hornslet, Overbetjentene
Wittrup, Norris, Pangø og Hans Olesen, KriminalbetjenteneAlsnæs Andersen,
Liliendahl, Knud Rasmussen, James Petersen, H.O. Jørgensen, Willy Elsing,
Einar Bech Jensen, Hindbæk, Knigge, Lyngstrup og Lindvang. Fra Krisepoli
tiet: Overbetjent Kjær Jensen. Fra Sædelighedspolitiet: Opdagelsesbetjent
Just Nielsen.
Det andet Hold, der afgik var følgende:

I Gaar Formiddags ved ll.Tiden myrdede en tysk Politipatrulje en lettere
aandsvag Mand paa Hkørnet af Rigensgade og Olfert Fischersgade. Manden,
der i Kvarteret populært kaldes “Mælk og Brød”, gjorde aldrig et Menneske
Fortræd, men blev tværtimod selv let forskrækket, naar der skete et eller
andet. Da han i Gaar Formiddags saa en tysk Patrulje, der kom fra Rigens—
gade, blev han bange og skyndte sig hen ad Gaden. Tyskerne raabte efter
ham, hvilket resulterede i, at han forskrækketgav sig til at løbe. Et
øjeblik efter blev han dræbt paa Stedet af tre Geværprojektiler. Da Am
bulancen kom, vilde Ambulancefolkene, som vel haabede, at Manden endnu

Overbetjent Haagaard og Kriminalbetjentene Rudolf Hansen, Alex Larsen,
Henry Pedersen, Svend Rasmussen, Roed Thomsen, Regner og Frode Jensen.
Endvidere Opdagelsesbetjentene Harald Jensen, K.A.Pedersen, Emil Peter
sen, Orla Hansen, Gunner Petersen, John Brandt, Ole Bruhn, Børge Morten
sen, Evald Hansen, Thomas Rand, Olaf Steffensen og Eigil Petersen.
Tyskerne har selvfølgelig ikke følt sig foranlediget til at give nogen
Forklaring paa denne Deportation, men umiddelbart efter meddelte de, at
seks af de tilbageværende Politimænd kunde løslades fra Politigaarden.
Det var: Politikommissær Lange, Færdselsafdelingen, Kriminalassistenter—
ne Reuter og Gjørslev, Opdagelsespolitiet, Kriminalassistent Echardt,
Centralbureauet for Identifikation, Overbetjent Spliid, Krisepo itiet,
Overbetjent Karise, Ordenspolitiet og Politibetjent Flindt, Rigsregistra
turen.
Herefter er der Ca. 70 danske Politimænd tilbage under tysk Bevogtning
paa Politi gaarden.
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Automobilforhandler Kock, Aabenraa, er død i tysk Koncentrationslejr.
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(Oversigtsartikel)
Af andre Begivenheder i Ugens Løb bør nævnes Aktionen mod Ejendommen Tor
denskjoldsgade 25, hvor to Mænd blev skudt, da Tyskere og Schalburgfolk
trængte ind paa det Kontor, hvor de opholdt sig. Den ene af dem, stud.
jur. Arne Moldkjær, blev dræbt paa Stedet, den anden, antagelig en Befa
lingsniand i Hæren, blev dødeligt saaret. Tilfældet er ikke særlig usæd
vanligt. Det mærkelige ved den Historie er imidlertid, at det er et Par
af Københavns Vagtværnsfolk, der har vist Tyskerne og Landsforræderne Ve
jen. Uden at man forstaar Berettigelsen der til har to Vagtværnsfolk an—
stillet en “Ransagning” i Ejendommens Gaard for at finde stjaalne Cykler.
Det fandt de ikke, men i Stedet fandt de en Pakke med Bomber og Spræng
stof, og efter Samraad ned Lederen for Vagtværnskontoret blev Tyskerne
tilkaldt. Dermed var Aktionen startet. Disse Begivenheder viser
som vi
saa ofte før har paapeget
at Vagtværnet kun bør arbejde indenfor de
Rammer, som fra Begyndelsen blev angivet for dets Virksomhed, Overskrides
disse Rammer, kan det indebærer en alvorlig Fare for gode danske Mænd som
i dette Tilfælde, og det kan meget let faa højst uheldige Følger for
Vagtværnets fortsatte Virksomhed.
-

-

Jernbanesabotagen har i den forløbne Uge været indskrænket til spredte
Sprængninger rundt om i Landet. I et enkelt Tilfælde blev 5-6 Vogne i
et Godstog afsporet. Et andet Sted blev et Par Sporskifter ødelagt, og
endelig blev Skinnestrækninger sprængt bort. Af andre Sabotager kan næv
nes ødelæggelsen af en Lastbil i Autokompagniets Gaar i Nørre Alle i Aar—
hus. Sprængningen af tre store Maskiner paa Maskinfabrikken “Esab” i Tre—
kronergade i København og en Del mindre Sabotagehandlinger.
Endelig
bør det nævnes, at Frihedsbevægelsen i Ugens Løb har likvideret en Række
Stikkere, af hvilke den farligste uden al Tvivl var Fru Ella Sustmann
Ment ( ikke som i Gaar Mentz), der blev skudt Lørdag Eftermiddag paa
Hjørnet af Stefansgade og Husumgade i København. Fru Ment var Enke efter
den for nogen Tid siden likviderede Stikker, fhv. Politibetjent Sustmann
Ment. Selv var hun Tyskernes IEreslytter paa Telefonhuset. En anden farlig
Stikker var Husmand Chr.Rasmussen, Ellinge Lyng, der blevlikvideret sid
ste Mandag, og endelig kan nævnes Stikkerne, Entreprenør Ole Dyhr, Assi
stent Tage Hedager og Karen Margrethe Bertram, alle hjemmehørende i Aar—
hus. Karen Bertram lever endnu, men hendes Tilstand er haabløs.
-

Al Sejlads af Handelsskibe igennem Lillebæltsbroen i Mørklægningstiden
er blevet forbudt.
Kronborg Fyr er overtaget af den tyske Marine, efter at Personaleboliger
ne paa Kronborg Vold er blevet overtaget af Tyskerne.
Sagførerfuldmægtig, cand.jur. Finn Carøe, Søn af Konsul Ejnar Carøe, i
Stege, blev for et Par Nætter siden hentet af Gestapo paa sin Bolig i et
Pensionat i Torvegade paa Christianshavn.
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Som tidligere omtalt er endnu en Række danske Statsborgere ført fra Ve
stre Fængsel til Tyskland. De paagældende er:
Eigil Barfod, Højrups Alle 8, Kbhn. Knud Bjarkov, Adolfsvej 47, Jens Bøg
gild, •Gothersgade 156 C, Niels Brahn, Borksvej 14, alle Kbhn. Viggo E.
Brøndsel, Strødam, Helge Brünniche, Manziusvej 11, Per Bunde. Dysse
gaardsvej 29, Kbhn. Aage Walther Christiansen, Helsinge, Axel Clausen,
Gardesallé 2, Hell., Erik Dahlerup, Lyngholmsvej 18, Lyngby, Jørgen
Friedrich Dawall, Kollevbakken 5 C, Holte, Jørgen Dige, Vinkelvej 13,
Hillerød, Erik Ebert, Emdrupvej 23,Kbhn, Erik Eiberg Andersen, Strandparkvej 30, Hellerup, Svend Gottlieb, Københavnsgade 9, Hillerød, Aage
Hansen, Helsinge, Arne Hansem, Holmegaardsvej 25, Hillerød, Arne Chr.
Heintz, Vèstergade 8, Helsinge, Anton Hansen , Kirkegade 13, Helsinge,
Chr. Hansen, Eskildstup, Niels Børge Hansen, f. 13/12 24 i Kbhn., Svend
Aage Hansen, Tornevej 4, Helsinge, Thomas Hansen, Delfingade 52, Kbhn.,
Svend Holm, Primulavej 52, Kbhn., Hans Ingversen og Jens Ingversen, Jagt
vej 61 i Ordrup, Isak Isaksen, Aamosevej 10, Kbhn., Mogens Jarset,
Schneeklothvej 27, Kbhn., Gunnar Preben Jensen, Amagerbrogade 119, Kbhn.,
Harry Hjalmar Jensen, Østergade 5, Hillerød, Helge Oliver Jensen, Tigergade 7, Kbhn., Louis Jensen, Saxogade 72, Kbhn., Per Floe Jensen, Grens—
alle 25, Kbhn., Poul Jessen-Neergaard, Aaboulevardén 2, Kbhn., Preben
Juul Hansen, Ndr.Ringvej 25, Kolding, Kjeld Kjeldsen, Storegade 23, Bram
minge, Ewald Klarskov Jørgensen, Vestergade 29, Helsinge, Olaf Niels Kla
strup, Langevej 38, Hillerød, Hans Chr.Haabe, Østergade 110, Knhb., Børge
Kjæruld Knudsen, Adolfs ej 20, Gentofte, Nicolaj Krohn, Højrupsalle 31,
~Hellerup, Lars Larsen, Københavnsvej 19 i Hillerød, Hans Laumann, Skyttegade 10, Kbhn., Erich Andreas Lindstrøm, Lille Fredensvej 5, Kbhn., Knud
Lynge, Suensensvej 66, Kbhn., Bent Mackeprang, Bakk dal 21, Hellerup,
Jørgen Madsen, Ellebæk 4, Hellerup, Svend Anker Magnussen, Helsinge, Pe
ter Marker, Helsinge, Aage Hjælm Michaelsen, Løgstørvej 20, Kbhn., Børge
Morgensen, Christians Plads 5, Kbhn., Niels Jørgen Mølgaard, Fjords Alle
16, Kbhn., Erik Møllgaard Balslev, Vodroffsvej 5, Kbhn., Jørgen Nielsen,
Bramslykkevej 36, Kbhn., Poul Olsen, Kirkegade 22, Helsinge, Hans Peter
sen, Kildevældsgade 18, Urban Poulsen, Enghavevej 3, Hillerød, Chr.Pug
gaard MUller, Ermelundsvej 107, Kbhn., Steen Raaskov, Holmegaardsvej 31,
Hillerød, Knud Rasmussen, Mosen 16, Hillerød, Valdemar Rasmussen, Frejas
vej 2, Hillerød, Werner Bruun Rasmussen, Frederiksborg Aavang, Hillerød,
Poul Riis-Petersen, Lyngbyvej 180, Kbhn.,Carl Gustav Schlein, Højlands
vej, Kbhn., Svend Aage Schmidt, Saxogade ill, Kbhn., Wald.Skaade, Mose
gaardsvej 144, Kbhn., Knud Erik Skovfoged, Grønnegade, Ribe, Helge Skovlund, Nørrebrogade 43, Kbhn., Sigurd Skotte, Bredagde 3, Nakskov, Werner
Slott, Serridsvej 6, Holbæk, Hans Svend Thoby, Græsrnarken 26, Kbhn., Chr.
Thune, Strandvej 506, Vedbæk, Karl Eigill Vejle Andersen, Skyttegade 28,
Kbhn., Morten Vesterdal, Bogholderalle, Kbhn., Erik Westermann, Høgsmin
devej 59, Gentofte, Lili Andersen, f. Instenborg 1/8 04 i Herlev, Else
Berg Sørensen 3/3 -13 i Kbhn., Karen Dahl, f.2l/3 -04 i Frederikshavn,
Gerda Frederiksen f.l/5 -24 i Holmstrup, Dagmar Marie Hansen, f.Holm 5/12
—ol i Aarhus, Johanne Hansen, f. 26/6 -90 i Fangel. Marianne Ibsen f.
14/1
11 i Struer, Gerda Eva Jensen, f.7/7 -17 i Aabyhøj, Kamma Klit—
gaard, f.9/9 i Vinderup, Else Margrethe Lauridsen f. 25/1
15 i Ring
købing og Ellen Wilhelmine Nielsen, f. Lundquist 13/lO
88.
—

-

Aage Andersen, Lipkesgade 4, er Fredag Morgen K1.4.30 arresteret af Ge
stapo.
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VESTFRONTEN: Den tyske Offensiv fortsætter og har gjort store Fremskridt
i Løbet af de første 3 Dages Kampe. Længst fremme er den midterste Kile,
der allerede har passeret den belgiske By Malmedy. Herfra er en Panser
~afdeling gaaet mod Sydvest, har naaet Stapelo og er ved at overskære
jernbanen Liege-Luxembourg, Hovedstyrkem fortsætter med Retning mod Lie
ge, og Divisionens Chef har Ordre til herfra at fortsætte mod Antwerpen.
Lidt Syd for gaar to Panserkiler mod St.Veit efter at have omringet ret
store amerikanske Styrker bl.a. ved Wintersfeld. Den tredie Afdeling er
rykket ind paa Luxembourgs Jord og staar kun 25 km fra selve Byen Luxem
bourg. Hele Fronten er rykket fremefter paa dette Stykke, og det meste
af Forterrænet foran Vestvolden er blevet renset for Amerikanerne. Deri
mod synes Offensiven slet ikke at være kommet i Gang pa det allernordlig
ste Stykke ud for DUren. Her er alle Angreb blevet afvist, og Tyskerne
har tværtimod mistet Terræn.
Der er ingen Tvivl om, at Tyskerne med denne Offensiv har sat alt ind
paa eet Kort. De har fjernet alt, hvad der var af Reserver, der stod pa
rat til at møde et eventuelt amerikansk Gennembrud enten ved Aachen, i
Pfalz eller Saar, ja, de har endog taget det gode Mandskab fra Vestvol—
den og erstattet det med Folkestorm, der nu. først skal have Krigsuddan
nelse. Men ogsaa paa andre Punkter viser den tyske Offensiv sig som no
get ganske ejendommeligt. Saaledes har man konstateret den allierede
Luftoverlegenhed over Kamppladsen. Dette er slet ikke saa ejendommeligt,
idet det oplyses, at Tyskerne kyn har kunnet fremskaffe ialt 500 Maski
ner til Offensiven, og disse Maskiner har en streng Benzinrationering,
der kun tillader dem en Opstigning pr.Dag. Naar Tidspunktet er kommet,
hvor Benzinen er opbrugt, Kl.l5.45 dut hver Daf
er de tyske Flyvere
forsvundet fra Luften. Panserne telegraferer efter deres Jagerbeskyttel—
se, men ingen Flyvere viser sig. Derpaa maa de tyske Pansere gemme sig i
Skovene, indtil den næste Benzinration indtræffer. Ogsaa de tyske Infan
teriafdelinger bliver haardt medtaget. Tyskerne har imidlertid fundet et
Middel til Beskyttelse af deres Panser De har paamalet dem de Allieredes
hvide Stjerne paa Toppen for at vildlede de amerikanske Flyvere. Allige
vel mistede de i Gaar 100 Pansere alene ved Luftangreb. Tabene af Flyve
maskiner er ogsaa meget stort. Af de indsatte 500 Maskiner mistedes 118
paa een Dag over Allieret Territorium, og af Resten var de 36 saa medta
get af Beskydningen, at de kun kunde naa at liste hjem til deres Flyvepladser. De vil i alle Tilfælde være uskikket til Krigstjeneste i et Par
Uger.
De gode Fremskridt har givet Anledning til Begejstring i Himmlers nærme
ste Stab i de sidste Dage, og Rigsføreren berømmes for det store strate
giske Geni, han har kunnet opvise i sit Livs allerførste Kamp. Stemnin
gen er betydelig mere pessimistisk hos von Rundstedt og hans Stab. Man
ængstes over, hvordan det skal gaa videre, hvis man kommer længere ind i
Belgien. Der vil være store Vanskeligheder med at skaffe Benzin og For
raad fram til de fremskudte Panserafdelinger. Man er her klar over, at
der næsten inger Chancer er for en Sejr. Men tyske Officerer, der er klar
over Situationen, siger paa den anden Side: Lad os hellere sætte vore Re
server ind med det samme og miste dem. Jo hurtigere bliver vi færdige med
Kampen. Den er tabt alligevel.
Paa Grund af Manglen paa Reserver er man ogsaa meget ængstelig for Ud
viklingen i Saar og Pfalz, hvor et Indbrud kan blive katastrofalt. her
gaar Amerikanerne stadig frem og har naaet ind til selve Byen Dillingen.
-
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Nordøst for SaargemUnd fortsættes mod ZweibrUcken; Bitsch er blevet røm
met. Det var det sidste tyske Bolværk i Maginotlinjen. I Pfalz staar Ame
rikanerne 8 km inde paa tysk Jord og gaar frem i Lauterdalen.
De Allierede foretager mægtige Luftangreb overalt bag Fronten. De store
Forsyningsbanegaarde Koblenz, MainzogKaiserslautern er blevet lagt i
Ruiner, og i Trekanten Miinster-Paderborn-Kaiserslautern er alt, hvad der
bevægedesig paa Veje eller Skinner, blevet angrebet og er skudt sønder
og sammen af de amerikanske Jagerbombere og Raketjagere.
0STFRONTEN: De haardeste Kampe staar ved Slovakiets Sydgrænse paa en 200
km bred Front. Russerne gør gode Fremskridt. En Storoffenziv er ogsaa ved
at blive sat i Gang paa begge Sider af Platten Søen, hvor Russerne staar
60 km fra den østrigske Grænse.
HITLERS SYGDOM: Det oplyses nu, at Hitlers Tilstand umiddelbart efter
Attentatet den 20.Juli var ganske god, men den blev pludselig forværret
for 2 1/2 Maaned siden. Siden denne Tid har Hitler opholdt sig paa Slot
tet Klepheim under Bevogtning. Han har i næsten to Maaneder kun haft mo
mentvis klare øjeblikke. Man gør imidlertid alt, hvad der staar i Rege
ringens Magt for at bevare Illusionen om, at Hitl~r skulde befinde sig
godt. Der er derfor blevet skrevet en Tale, som man vil have Hitler til
at læse op. Siden Begyndelsen af November Maaned har en af Radions Opta
gelsesvogne været stationeret ved Slottet, og man har Gang paa Gang for
søgt at faa Hitler til at læse Talen, men man har maattet afbryde hver
Gang efter et Par Minutters Prøve. En Kokkepige, der var ansat paa Slot
tet, er blevet arresteret af Gestapo for at have udspredt Rygter om Fø
rerens Helbredstilstand.
ÆGRATIONERING: Der var lovet det tyske Folk 2 Æg i Anledning af Julen.
Faar de nogen, bliver det præserverede Æg. Medens Tyskerne i det første
Krigsaar fik 85 Æg, ventes de ikke at ville faa mere end 12 i det sjette
og det bliver allesammen præserverede Æg.
MYTTERI: Der er udbrudt Mytterk blandt de udenlandske Arbejdere i den
lille By Faltenau i Nærheden af MUnchen. Militærafdelinger er sendt der
til, efter at Borgmesteren er fundet myrdet paa Gaden.
GASRATIONERING: I Dresden er der indført en meget streng Gasrationering,
idet Familier med over fire Medlemmer faar 7 Kubikmeter om Ugen. Familie
med færre Antal faar ingenting og maa derfor slaa sig sammen med andre
Famil jer.
Specielt
søgt.
Specielt
gen.
Specielt
Specielt

til 72: Deres Meddelelse er modtaget, og Sagen bliver nu under
til 176 og 326: Deres Eksemplarer bliver omadresseret fra i Mor
til 222: Besøget kan først finde Sted mellem Jul og Nytaar.
til 193: De vil modtage særligt Brev fra os.

Undersøgelsesudvalgte udbeder sig Oplysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An-
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ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger, ogsaa uanset om de skulde være almindelig kendte.
Lagerforvalter A.Bandau, Halmtorvet 2.3.Sal.
Edmund Lippert, Falkoneralle 14
Papirmedhjælper Eli W.Ramberg, Krygersgade 3
Behrens, Vogn
mandsmarken, Bygning L. Opgang 2 St.
Østergaard Jensen og Frue, Mel—
chiorsvej, Lillerød
Frk. Seli Poulsen, Wesselsgade 22, 1.
Larsen, E
nigshedvej 6 A, Ordrup
Ketty Knudsen, sidst kendte Adresse Vesterbroga
de 67, 4
Glarmester Carl Hansen, Blegdamsvej 58
Direktøren for A/S
Schmidt og Juncker, Landinspektør Jørgen Schmidt.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDSTE:
Lidt før Kl. 7 i Morges er Østasiatisk Kompagnis store røde Hovedbygning
paa Hjørnet af Holbergsgade og Niels Juelsgade blevet totalt ødelagt af
Bombeeksplosioner og efterfølgende Brand.
Det er konstateret, at uniformerede Mænd
tyske Soldater og Schalburg
folk
ved 6.Tiden tiltvang sig Adgang til Bygningen. Samtidig blev Ga
derne i Nærheden spærret af Sommers Korps.
Kort efter lød nogle øresønderrivende Brag fra Ejendommen, og faa Minut
ter efter stod hele Bygningen i lys Lue. Brandvæsenet blev tilkaldt. Alt
disponibelt Mandskab blev sat ind, Sprøjterne fik Lov til at arbejde, men
allerede ved Sprøjternes Ankomst var Kampen mod Flammehavet forgæves. Det
gjaldt i første Omgang om at hindre, at Ilden bredte sig til de nærlig
gende Ejendomme. “Hotel Kongen af Danmark” var flere Gange truet, idet
Flammerne sprang tværs over Niels Juelsgade. Først ved 9.Tiden var Brand
væsenet Herre over Ilden, men da var Ø.K.s Bygning en rygende Ruinhob.
Kun enkelte Yderniure stod tilbage.
Ved Eksplosionerne blev en Masse Ruder i Gammelholm-Kvarteret knust
saaledes sprængtes de fleste Ruder i Københavns Handelsbank lige overfor.
Sommers Folk bevæbnet med Maskinpistoler overtog Ledelsen af Trafikken.
Ingen fik Lov til at passere, kun Sporvognene fik med enkelte Razzia—Und
tagelser Lov til at køre igennem. Flere Gange affyrede Sommerfolkene
Skrænimeskud mod Tilskuerne til det mægtige Baal, og en enkelt Cyklist
blev saaret, da en af Sommerfolkene skød efter ham.
Det forlyder, at Sprængningen af ø.K.s Bygning er en Gengældelsesforan
staltning, fordi fire af ø.K.s beslaglagte Baade i Nat er sejlet til Sve
rige.
-

-

-
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Triumviratet Best, Pancke og Hanneken har med stor Omhu forberedt Køben—
havnernes Juleoverraskelse. Med en underlig Blanding af Snuhed og Aaben—
hed har de tre øverste Repræsentanter for Herrefolket givet deres Til
slutning til, at Morderafdelingen fra Sheilhuset, assisteret af danske
Landsforrædere, ødelagde ø.K.s store Kontorbygning paa Hjørnet af Holmens
Kanal og Holbergsgade. Hele København, hele Danmark ja hele Verden Spør
ger forundret om Grundet til denne Vandalisme. At det var Tyskerne, der
havde gjort det, var ikke een eneste i Landet i Tvivl om blot nogle Timer
efter Branden. Københavnere, der kom forbi paa det Tidspunkt, havde nem
lig bemærket, at adskillige af de maskerede Mænd, som sværmede omkring
Bygningen umiddelbart før Eksplosionen, var iført sorte eller grønne
Spidsbenklæder og. lange Støvler, andre skjulte omhyggeligt deres Uniform
under Cotton Coats, og atter andre var saa umiskendelige, at de faktisk
bar Stemplet “Shellhuset” paa Panden. Og hvis man spørger, hvorfor denne
Vandalisme skulde ramme netop Ø.K.s Bygning, maa Svaret blive: ø.K.
staar som Symbolet paa dansk Initiativ og Foretagsomhed, paa den danske
Samhandel med den Verden, der nu er fri. Dertil kommer, at Ø.K. stedse
har vist Herrefolket den kolde Skulder. Gang paa Gang har man afvist al
Tale om Samarbejde trods Guld fra Nationalbanken og Forskrivninger paa
Evigheden. Adskillige af Kompagniets Folk har yderligere i Tidens Løb
gjort en smuk Indsats i det nationale Arbejde for til Slut at tage til
Sverige, daTyskernes Agression blev for voldsom. Blandt disse Mænd er
ogsaa et Par af Ø.K.s Skibsførere, og formentlig er det disse Mænds udrejse af Landet, der i Gaar Morges i de allerførste Timer gav Anledning
til den Antagelse, at nogle af Ø.K.s Skibe var afsejlet til Sverige, og
at dette skulde være Grunden til Tyskernes Repressalie. En saadan Und
skyldning var iøvrigt ganske unødvendig. For mindre Ting har Best, Pan
cke og Hanneken givet Tilslutning til ødelæggelser af hele danske Pro—
vinsbyer, og nu har man altsaa i afmægtigt Raseri givet Ordre til at øde
lægge dette synlige Monument for Danmarks Handel og Danmarks Skibsfart.
Det er en stor Nations Julehilsen til et lille Land, til dets Tusinder
af Søfolk, som sejler paa Havene for Demokratiets Sejr og for Udryddelse
af Vold, Terror og Tyranni.
Med Hensyn til selve Branden, dens Opstaaen og Bekæmpelse kan der henvi
ses til Omtalen i Dagbladene. Denne Omtale er naturligvid censureret af
Tyskerne, men den er mærkværdigvis aaben, selv om den naturl~!igvis skjuler
alle de Kendsgerninger, der ligger bag selve Begivenheden. FLorøvrigt maa
de tyske Censorer have haft en undelig Smag i Munden, da de rettede Rit
zau.Meddelelsen om Branden til. De har selv paa nærmeste Hold fulgt deres
Landsmænds Forberedelser til Sprængningen, set dem foretage Afspærring
omkring Stedet, hvor Bomberne eksploderede og fra Vinduerne i “Hotel Kon
gens af Danmark” fulgte hele Skuespillet fra Begyndelsen til Enden. Alli
gevel kunde man selvfølgelig ikke skrive, at maskinpistolbevæbnede Mænd
og Sommerfolk holdt Brandvæsenets Køretøjer paa Afstand, indtil Ilden
havde faaet rigtigt fat
officielt paa Grund af Faren for nye Eksplosio
ner
og at Slukningen derved blev forsinket et Kvarters Tid. Der staar
heller ikke noget i de officielle Referater om, at den tyske Censur nær
var blevet hjemløs ved Branden. Vældige Brandflager drev ind over “Hotel
Kongen af Danmark” og havde nær sat det gamle Hotel i Brand. Kun ved sto
re Anstrengelser fra Brandvæsenets Side lykkedes det at redde denne Byg
ning og en Del andre gamle Bygninger i Kvarteret.
Endnu i Dag til Mor
gen var det ikke lykkedes at faa fastslaaet, om en af Ø.K.s Vagtmænd er
indebrændt i Bygningen. Desværre taler Sandsynligheden for, at det er
-

-

-

-
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sket.
Branden i ø.K. har føjet et nyt Blad til det Anklageskrift mod Tyskerne
og deres Hjælpere, som for hver Dag, ja for hver Time bliver mere omfat
tende.
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Forleden stormede Gestapo en Lejlighed paa Kirkegaardsvej paa Amager,
hvor man anholdt tre Mænd. Det viste sig, at de havde været i Færd med
at trykke illegale Skrifter, og den ene af de anholdte, Elektromekaniker
Kjeld Christensen, Genforeningspiads 52, havde en Liste paa sig med ca.
100 Navne
sandsynligvis paa Folk, der har faaet tilsendt Skrifterne.
Endvidere har Gestapo anholdt Cyklehandler Grandjean Petersen, Bern
storffsvej 160, dennes Medhjælper Chr.Petersen, Aahaven 85 og Skiltema
ler Carlo Søeborg, østrigsgade 16. De sigtes alle for illegal Virksomhed.
-

Gestapo anholdt i Tirsdags stud.med Søren Svendsen, en Søn af Overrets
sagfører Folmer Svendsen, Brønshøjvej Nr.7. Grunden til Anholdelsen ken
des ikke.
En af de Landsforrædere, der er knyttet til Radioens saakaldte “Aktuelle
Ugerevy”, er den tidligere Kriminalbetjent Norrén, der for godt et Aars
Tid siden blev knyttet til SS, og som siden har opnaaet den Ære at avan—
cere til Auditør i Shellhuset
Det maa forøvrigt være en Stilling, der
giver er betydeligt Arbejde.
—

Kommunique Nr.7 fra DANMARKS FRIHEDSRAAD, den 16/12, 1944:
I første Halvdel af December Maaned har vore Styrker fortsat Bekæmpelsen
af de tyske Tropper her i Landet ved Angreb paa Jernbaner, Skibe og Fa
brikker, der arbejder for Fjenden.
I Jylland har Angrebene fortrinsvis været rettet mod Jernbanerne.
Paa Fyn har store Styrker med Held grebet ind mod den tyske Levnedsmid
delforsyning. Saaledes blev Eckhoffs Konservesfabrik, der allerede under
den forrige Krig gjorde sig bemærket ved store Leverancer af tildels for
dærvede Konservespartier til Tyskland, og som under denne Krig udelukken
de har arbejdet fir Fjenden, helt ødelagt. Odense Konservesfabrik, der
ikke leverer direkte til Tyskerne, men hvis Varer gennem forskellige Mel
lemmænd lander hos Tyskerne, fik Maskinerne ødelagt. Paa Odense Eksport—
slagteri blev et Lager paa 150 Tons Kødkonserves, der var solgt til Ty
skerne, ødelagt.
Paa Sjælland har vore Styrker bl.a. sænket to danske Toldkrydsere, som
Tyskerne havde beslaglagt.
I København blev bl.a. følgende Fabrikker, der arbejder for Fjenden, øde
lagt: Fabrikken “Asra” ved Køgevejen, Bohnstedt-Petersens Fabrik i Sund—
krogsgade samt Standard Electric. Der har endvidere været ført et Angreb
paa Flyvepladsen ved Lundtofte, hvorved 5 Sommerfolk blev dræbt.
DANMARKS FRI HEDSRAAD.
Som omtalt i INF blev en ung Mand forleden dræbt udenfor “Palmehaven” i
Charlottenlund. Det viser sig nu at være den 23-aarige Reservebetjent
Jens Emil Bech Olsen. Han blev ramt af to Skud i Ryggen, da han vilde
afvæbne den Mand, der skød paa ham.

Det er ikke alene Sommer- og Schalburglandsforrædere, der afsløres som
Forbrydere i stor Stil. Forleden blev en SS-Mand, Egon Sørensen fra SS—
Borgen i Jernbanegade grebet paa fersk Gerning under Indbrud i Kompagni
stræde. Nogle Mennesker, der havde opdaget ham, slot Alarm til Vagtvær
net, og da Sørensen saa Vagtmændene, truede han med at skyde. Han blev
hurtig afvæbnet og derefter ført til Vestre Fængsel. Herfra har Tyskerne
dog senere befriet ham. Formentlig har han nu, kvalificeret sig til Afde
ungen i Shellhuset.
Maskinværkstedet i Hollænderdybet 52, der blev ødelagt ved Sabotage i
Mandags, arbejdede udelukkende for Tyskerne.
Krydsfinerfabrikken i Næstved blev i Mandags ødelagt ved flere voldsom
me Bombeeksplosioner.
To af Tyskernes Pramme blev Natten til i Gaar ødelagt i Faaborg Havn ved
Bombeeksplosioner. Prammene anvendes til Transport af Materialer til den
af danske Frihedskæmpere ødelagte Transformatorstation ved Bøjden, hvor
Tyskerne foretog Forsøg med deres hemmelige Vaaben.
Nogle Mennesker, som i Aftes ved l9.Tiden kom gaaende i Frederiksholms
Kanal, opdagede pludselig en Mand, der laa paa Fortovet. Han var død,
dræbt af to Skud gennem Hovedet. Han blev ført til KommuneI~spitalet,
men kunde ikke identificeres, idet alle Papirer var fjernet.
Paa Bernstorffsvejen, i Nærheden af Kildegaardsvej, fandt der i Aftes en
mystisk Begivenhed Sted. En Mand blev fundet dræbt i en Garage, gennembo
ret af en halv Snes Pistolskud. Muligvis drejer det sig om en Razzia,
som tysk Politi har foretaget sammen med Sommerfolk. Den dræbte kunde ik
ke identificeres, idet alle Papirer
ligesom i Tilfældet fra Amtssyge
huset i Gentofte.
-

Professor Linderstrøm—Lang, der forleden blev arresteret af Gestapo, blev
løsladt i Gaar.

Hele Landet med Undtagelse af Sønderjylland havde i Aftes Flyvervarsling
eller Alarmtilstand. Mange allierede Maskiner fløj ind over Landet i fle
re Bølger, ogmens en Del var paa Overflyvning mod Maal i Tyskland, havde
andre Maskiner til Opgave at udlægge Miner i danske Farvande. En af dis
se Miner eksploderede, da den blev nedkastet i Storebælt, men der skete
ingen Skade.
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Sabotører forsøgte i Søndags at bortsprænge den tyske Radiopejlestation
paa Fæstningsterrænet i Nærheden af Kommunens Vandværk ved Islevbro. De
blev imidlertid opdaget af Vagtmandskabet, der aabnede Ild imod dem. Det
kom til en voldsom Duel paaMaskinpistoler, og det lykkedes Sabotørerne
dervar omkring en Snes Stykker
at trække sig uskadt tilbage. Aktio
nen fandt Sted ved l6.Tiden. Sabotørerne havde anbragt sig rundt om i
Terrænet omkring Pejlestationen, og herfra skulde de dække en Mand, som
havde til Opgaveatkrybefrem til Stationen med en tidsindstillet Bombe
og anbringe den bedst muligt. Bombemanden naaede ogsaa et godt Stykke
frem mod Stationen med sin farlige Oppakning, dahans Forehavende blev op
daget af en af de tyske Vagtposter. I Næste øjeblik blev der slaaet A
larm, og skønt der blev skudt voldsomt fra begge Sider, lykkedes det Bom—
bemanderi at komme i Sikkerhed. Derefter forsvandt samtlige Sabotører, u
den at Tyskerne følte Lyst til at optage en Forfølgelse.
—

—

Gestapo omringende forleden Nat Kordegn Svend Rasmuss ns Villa i Degne
mosealle 27. Derefter foretog de en Storm paa Villaen, og overfor Fru
Rasmussen fortalte de, at de var kommet for at arrestere hendes Mand.
Kordegn Rasmussen, der er ansat ved Brønshøj Kirke, var imidlertid for
svundet fra Hjemmet nogle Dage før, og da hverken Fru Rasmussen eller
hendes to Sønner kendte Opholdsstedet, trak Gestapofolkene sig tilbage.
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se Dage er der kommet et halvt Hundrede SS—Franskmænd til Odense. Det er
franske Landsforrædere i tyske Uniformer,’ og de skal passe Staalskibs
værftet.
Det er et Par Gange sket, at Sabotage overfor tyske Virksomheder eller
danske Virksomheder, der driver værnemagerarbejde, i stor Stil, er udført
saa effektivt, at ogsaa Kontorets Regnskabsbøger, Arkivets Dokumenter og
Skabenes Korrespondance er blevet ødelagt. Af Hensyn til Efterkrigstidens
Statusopgørelse og Krigsforbryderprocesser henstilles det, at man saa
vidt muligt søger at skaane Papirerne eller fjerne dem. Der kan ellers
let gaa for meget Bevismateriale op i Flammer.
I forrige Uge forsvandt endnu et Tusind Mand fra Dragør. Ogsaa de skulde
til Vestfronten. Det resterende Mandskab viser tydeligt Symptomer paa
svigtende Disciplin. Saaledes kunde man i Gaar observere, hvorledes en
Afdeling Soldater, der gentagne Gange under en øvelse var kommanderet op
og ned paa Marken, pludselig erklærede, at nu vilde de ikke mere, hvor
paa de gik hjem til Kasernen. I Kastrup Lufthavn er der i alle Barakker
og Kontorer blevet anbragt I3enzinbeholdere, hvorpaa der er placeret en
Haandgranat, saaledes at det hele kan sprænges i Luften med et øjebliks
Varsel.
Søndag Aften indtraf der flere Eksplosioner i Grenaa Havn, bl.a. blev der
ødelagt Maskiner til Cementblanding.

Der er Optræk til Telefonstrejke i Horsens. Anledningen er er Telefonist
inde ved Navn Carla Rost, der er Tyskernes IEreslytter paa Centralen. Sam
tidig er hun truende i hele sin Adfærd overfor de andre Damer, og Centra
lens øvrige Personale, og helt galt er det blevet i de sidste Dage, efter
at Frk.Rosts Broder, Marinevægter Rost, er blevet likvideret. Marinevæg
ter Rost boede i Aabyhøj ved Aarhus sammen med sin Meningsfælle Fotograf
Jespersen. De var begge lige ivrige efter at opspore og angive danske Pa
trioter til Tyskerne. Jespersen var den første, der faldt for sine Ger
ninger. Han blev likvideret for en tre Ugers Tid siden, og nu har hans
gode Ven fulgt ham. Efter hans “pludselige” Død truede Frk.Rost Horsensbladene med al Landsens Ulykker, hvis de bragte Meddelelsen. Kun “Horsens
Avis” tog hendes Trusler alvorligt. De øvrige Blade bragte naturligvis
Meddelelsen om Landsforræderens Død.

I Haderslev er der blevet arresteret en Dekoratør hos Magasin du Nord,
John Christensen, der var Bestyrelsesmedlem i Haderslev Idrætsforening.
Anholdelsen skete for nogen Tid siden og blev udført af en civilklædt
“Dansker”. Nu er Christensen i Frøslev, hvor Størstedelen af Idrætsfore
ningens Bestyrelse befinder sig.

Tyskerne har beslaglagt Godset “Palsgaard” i Bjerre Herred i Jylland,
Godset tilhører Overretssagfører Falbe-Hansens Kone, tidligere Fru Gods
ejerinde Skov, og da Tyskerne kom for at besigtige og overtage Ejendom
men, nedlagde Overretssagføreren Protest under Hensyn til at der var in
viteret mange Gæster i Julen. Selvfølgelig tog Tyskerne ikke Hensyn til
denne Protest. Paa Egnen har Begivenheden vakt en Del Opmærksomhed.
“Palsgaard” ejede i sin Tid nogle Fabrikker i Ham borg. De blev bestyret
af Fru Skovs Svigersøn, E.O.Andersen, “Vissinggaard”. Ved de allierede
Flyveres Bombardement af Hamborg, blev disse Fabrikker ødelagt, og Ander
sen maatte vende hjem til Godset.

De danske’ Dagblade fra i Gaar Tirsdag Morgen betyder en foreløbig Rekord
paa tysk Indblanding i Avisernes Redaktion. Bladene blev belemret med ik
ke mindre end 10 Telegrammer, der ifølge Censurbestemmelserne skulde
bringes, deraf et Par Stykker, der krævedes placeret paa Forsiden. Dan
ske Avislæsere er antagelig ikke klar over, i hvor høj Grad Dagbiadenes
Udseende i Dag bestemmes af den tyske Censur. Den smule Frihed, der ind
til for kort Tid siden var danske Blade beskaaret, er nu næsten totalt
forsvundet. De danske Blades Telegramstof og Opsætning er i Dag en nøje
Afspejling af den nervøse Pressediktator Schrøders skiftende Sindssteni—
finger. Alle DNB-, STB- og KE-Telegramer fremkommer efter detaillerede
tyske Direktiver angaaende deres Udstyr og Placering. Til Gengæld staar
det Avislæserne frit at springe dem over.

Kriminalassistent J.E.N. Lindholm—Toftlund, der tidligere har været Na
tionalsocialist, er blevet arresteret af Tyskerne.

Samtidig med at Tyskerne trækker deres egne Folk til Vestfronten bliver
Danmark i stadig større Udstrækning besat af Landsforrædertropper. Fle
re af disse Soldater er berygtede i de Egne, hvor de opholder sig. I dis
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VIGTIGT: Abonnenterne anmodes om indtil videre ikke at nævne Navne og
Adresser i Post til Ekspeditionsadressen (Adresse B). Til dette Formaal
kan Adresse D benyttes af dem, der kender den. Abonnenter, der ikke ken
der andre Veje til INF, kan, saafremt Adresseændring skulde blive pludse
lig nødvenfig, anmode Ekspeditionen om at standse Tilsendelserne og de
ponere Brevene til Fremsendelse senere. Efter 28.ds. vil vi i saadanne
Tilfælde
indenfor Sjælland
straks sørge for Besøg af vor Repræsen
tant. Der vil blive givet Meddelelse gennem INF, naar disse Forholdsreg
ler ikke længere er nødvendige.
Ovenstaaende er ikke foranlediget af nogen Aktion rettet mod INF.
-

-

401, 317 og 442 faar Besøg den 21. eller 22/12.

VESTFRONTEN: I den tyske Overkommando fremhæver man, at den tyske Offen
siv foreløber planni~ssigt, men der advares dog mod alt for stor Optimis
me med Hensyn til Resultaterne i de kommende Dage. den første tyske Pan—
serdivision har naaet Spa i Belgien i sit Fremstød og er gaaet videre
frem mod Liege. Alt tyder imidlertid paa, at denne Fremmarch gennemføres
paa en højst farlig Maade. Panserafdelinger ruller ganske roligt forbi
alle større Byer, der har allierede Garnisoner, Bunkers og Kanonstillin
ger bliver indhyllet i kunstig Taage af de første Tanke, hvorefter de
følgende passerer forbi videre mod deres fjerne Maal: Antwerpen. De ty
ske forreste Afdelinger menes dog at have naaet 15 km fra Liege. I Mal—
medy har de tyske Tropper atter trukket sih ud af Malmedy. I det sydlige
Fremstød er St.Veit naaet, her gennemføres der for øjeblikket amerikan
ske Modforholdsregler med Kraftige Flankestød. Gennembrudet er her meget
bredere, og store tyske Afdelinger er paa Vej ind i Brechen. De store
Skove byder Tyskerne god Dækning mod Luftangrebene, der dog i Gaar ikke
var saa kraftige, da Vejret var meget taaget. Imidlertid er der ogsaa i
Gaar skudt talrige Panser sønder og sammen forTyskerne, og Vejene spær
res talrige Steder af sammenskudte Tanke og Lastvogne med Benzin. Ameri
kanerne benytter ogsaa Skovene til Dækning, og har her installeret tal
rige Batterier af nye Slags Panserværnsskyts.
Fremstaaende tyske Officerer nærer meget stærke Betænkeligheder ved en
Fortsættelse af Offensiven. De fremhæver, at Offensiven har været ledsa
get af stort Held, og at der er opnaaet gode Resultater. Kunde man træk
ke sig tilbage nu, vilde man have opnaaet en vis Sukces; men man frygter,
at noget saadant ikke kan lade sig gøre, og saa nærmer Katastrofen sig.
De sammenligner Stillingen i Dag med den Situation, der opstod i Fran
krig, da Hitler fik Planerne om at vilde skære den amerikanske Landgarigs
hær i toDele i Normandiet. Det var i Slutningen af Slaget om Normandiet,
at der blev sendt meget store tyske Panserafdelinger frem i et Forsøg
paa at afskære hele Spidsen af Halvøen. Der var Begyndelsesresultater,
men Katastrofen kom, da de tyske Panserafdelinger blev afskaaret fra de
res Baser. Panserne gik tabt, og det var ikke længere muligt at holde
Frankrig, der ligefrem blev “slagtet” af de Allierede. Noget lignende er
ved at udvikle sig denne Gang. Allerede nu er Amerikanerne i Færd med at
overskære den lange “Finger”, som Tyskerne har skudt ind i Belgien næsten
til Liege. Overskæringen skal gennemføres ved dens Basis, og Følgen vil
blive, at de store tyske Panserafdelinger er uhjælpeligt fanget i en Fæl
de. Man frygter, at det denne Gang bliver hele Tyskland, der bliver
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“slagtet” af Amerikanerne. Indmarchkorridoren er meget smal overalt, og
den kan afskæres. Meget vil imidlertid afhænge af, om det lykkes for Ty
skerne at føre Forstærkninger paa tre Panserdivisioner frem til Hjælp
for de fem Panserdivisioner, der allerede er indsat i Offensiven.
Hvor farlig Situationen er for Tyskerne, fremgaar maaske bedst af den
Kendsgerning, at Amerikanerne har kunnet fortsætte Kampen i Roer Omraa—
det, som om intet var hændt. Der er her tværtimod indledet en ny ameri
kansk Offensiv, der har bragt dem over Roer Floden, Lige saa vanskelig
er Situationen i Saar og Pfalz. Hele Dillingen er blevet besat, Amerika
nerne trænger videre frem i Bitsch—Dalen, og i Pfalz trænger Amerikaner
ne langt ind i Vestvoldens Stillinger. Kaiserberg ved Colmer er tilbageerobret af Amerikanerne, Tyskerne havde ikke naaet at faa sprængt Broen
i Luften før Tilbagetoget.
ERNÆRINGEN: Ved et Dekret er det blevet forbudt at opfodre Kreaturerne
med Kaalrabi. De skal helt forbeholdes til Menneskeføde.
JULEMESSE: Paven vil celebrere Julemessen i St.Peterskirken i Rom. Man
er med god Grund saa lidt ængstelig for~ tyske Luftangreb, at man for før
ste Gang under Krigen lader Peterskirken illuminere.

Specielt til 530:

Meddelelsen til 222 i Gaar fælder ogsaa Dem.

Specielt til 396:
Adresse B.

Meddelelser til Undersøgelsesudvalget sendes gennem

Den 44-aarige Grosserer Victor Petersen, Strandvejen 136 A, København,
blev i Morges Kl.8.l5 fundet dræbt udfor Ejendommen Strandvejen 211. Han
var ramt af Skud. Der er ingen, der har overværet Drabet. Det er sket i
Nærheden af det Sted, hvor en tysk Soldat for nogle Dage siden blev skudt
ned, da han vilde afvæbne to Sabotører.
SLUT

167

Side 1. INFORMATION Nr.366.

21.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.331.

“Aarhus Amtstideride”s kommunal-politiske Medarbejder, Redaktør Morten
Sørensen, blev i Gaar Formiddags skudt af en af Sheilhusets Morderpatrul—
jer, da han fra sit Hjem var paa Cykle paa Vej til Postkontoret paa Fre
deriksbjerg Torv, hvor han skulde hæve en Postanvisning. Han blev dræbt
paa Stedet. Saavidt man har kunnet fastslaa, havde en lille graa Bil
gjort Holdt udenfor Morten Sørensens Hjem kort før Mordet fandt Sted, og
umiddelbart efter Bilen kom en Motorcyklist. Da Sørensen satte sig paa
sin Cykle, fulgte baade Bilen og Motorcyklen efter ham, og da han stod
af Cyklen paa Frederiksbjerg Torv, blev der fra Bilen aabnet Ild mod ham
fra en Maskinpistol. Han blev ramt af to Skud i Halsen.
Redaktør Morten Sørensen, der har været knyttet til 11Aarhus Amtstidende”
i omkring 25 Aar, var meget afholdt baade paa sit Blad og i vide Kredse
udenfor Hjemmet. Han har i Aarenes Løb beklædt en Række faglige Tillids
poster, saaledes som Formand for Aarhus Journalistforening, og han var
Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Turistforening.
Kort før Mordet paa Morten Sørensen havde den lille graa Bils Morderbe
sætning værèt paa Randersvej 116, hvor Smedemester C.Bardino blev myrdet.
Han havde siddet ved sit Vindue og drukket Morgenkaffe, da den graa Bil
kørte op. Tre Mænd sprang ud og løb heri foran Vinduet, hvor de affyrede
deres Maskinpistoler mod Smedemesteren. Ogsaa han blev dræbt paa Stedet.
Bardino har i mange Aar været Sekretær for Aarhus Smedelaug, og des
uden indtog ham en fremtrædende Stilling indenfor Aarhus-Afdelingen af
N.I.O.G.T.
De to nye Mord maa ses paa Baggrund af de Likvidationer af Stikkere, som
i den seneste Tid har fundet Sted i Aarhus, først og fremmest Likviderin
gen af Student Jørtensen, der en Overgang var ansat paa “Aarhus Amtsti
dende”.
-

Under Branden paa Ø.K.s Hovedkontor optraadte Sommerfolkene
efter Bom
beudlægningen
som Færdelsespoliti. En af dem fungerede med Ridepisk og
Monokel i øjet, og selvfølgelog gik Trafikken totalt i Haardknude.
-

-

Som tidligere omtalt i INF kom det i sidste Uge til en Ildk~mp mellem en
Mand, der søgte Tilflugt i en Kælderhals, og to Revolvermær~. Det er nu
oplyst, at Manden i Kælderhalsen var en berygtet Stikker, Marinevægter
Keld E.Nielsen, Howitzvej 67 B, 3.Sal,th. Han kom lige fra et Møde med
en anden af Tyskernes kendte Stikkere, Murermester Julius H.W.Sehested,
Howitzvej 67 D, l.Sal th., da han blev overrasket af to Patrioter. Niel
sen slap desværre fra Begivenheden med Livet.
Som omtalt i Dagbladene blev en Mand ved Navn Charly Christensen, Søpas—
sagen 11, i Mandags ved l4.Tiden ramt af et Projektil i venstre Ben, da
han kom gaaende gennem Holsteinsgade. Det harnu vist sig, at Christensen
har særdeles gode Forbindelser indenfor Sommers berygtede Landsforræder
korps. Kort efter Indlæggelsen paa Hospitalet, blev han afhentet af nog
le Sommerfolk, som han stod paa en yderst venskabelig Fod med.
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Tyskerne har i den senere Tid foretaget en Del Afspærringer i Københavns
Havn, saaledes er Lynetteløbet og Indløbet til Lynettehavnen blevet spær
ret ved Hjælp af Bøjer og Jernkæder, og endvidere har Tyskerne sat et
Skib paa Grund ved Indsejlingen til Havnen.

Mordet ved Charlottenlund Palmehave, hvor den 23—aarige Reservebetjent
Emil Bech-Olsen i Søndags blev skudt ned, er nu opklaret. Morderen har
meldt sig paa Politigaarden og forklaret, at han handlede i Selvforsvar.
Morderen tilhører
naturligvis
det tyske Politi og er I Besiddelse af
tysk Waffenschein, hvorfor dansk Retsforfølgning falder bort.

Gestapo har anholdt Snedkerlærling Hans Christiansen paa hans Bopæl i
Nansensgade 47. Han sigtes for illegal Virksomhed, og Gestapofolkene bl
staaet af danske Landsforrædere brugte to Timer til Ransagning af Hjem
met.

Journalist Kure, Rønne, der arresteredes for et Par Uger siden, er over
ført til Vestre Fængsel.

Fire pistolbevæbnede Mænd beskød I Tirsdags fra en Taxa Viktualiehandler
Magnussen, der stod udenfor sin Forretning i Nr.Farimagsgade. Magnussen
blev ikke ramt, og da han løb ind i Forretningen, flygtede Revolvermænde
ne. Grunden til denne Aktion er ukendt.
Tyskerne er nu i Færd med at bygge en ny Støjsender til Erstatning for
den, der blev ødelagt ved Sabotage paa Amager Fælled. Den nye Station
skal ligge paa Terrænet ved Bispebjerg Hospital.
Færgeforbindelsen mellem Danmark og Sverige blev indstillet i Tirsdags.
Sandsynligvis skyldes Afbrydelsen se allierede Flyveres Udlægning af Mi—
ner i de danske Farvande.
Gestapo forsøgte i Tirsdags at anholde Pedel Lars Christiansen paa Frk.
Zahles Skole. Baade Christiansen og hans Hustru var imidlertid forsvun
det fra deres Lejlighed paa Skolen, og Gestapo maatte gaa med uforrettet
Sag.
Tirsdag Aften blev der ringet paa Døren til Amtsraadsmedlem, Konsulent
C.P.Lauridsens Gaard i Vejlby ved Aarhus. Da hans Kone gik ud for at luk
ke op, blev der af en ukendt Mand affyret et Skud mod hende. Hun blev
ramt i den ene Side af Hovedet, men er ikke alvorligt saaret. Gernings
manden undslap.
Tyskerne har foretaget følgende Arrestationer Apoteker N.Chr.Larsen, Ran
ders, der er Medlem af Dansk Samling, Pastor S.G.Jul—Rasmussen, Galten,
Frugtavler Fr.Petersen, Hadsten, Medhjælper Anders Huulgaard, Galten,
Frk. Anna Meldgaard, Hadsten, Gdjr.Rasmus Peter Rasmussen, Kirial pr.
Grenaa, samt følgende fra Sønderborg: Bødker Edv.Høj, Slagteriarbejder
Charly Jensen, Murersvend Peter Ohlsen, Sadelmagersvend Knud Chr. Mikkel
sen, Banearbejder Max Bahrt og Arbejdsmand Anton Warming.
I Gaar Morges fortsatte Dr.Best sin Storoffensiv mod de købehavnske Vil
laer, idet tysk Politi som nævnt i Dagbladene sprængte Minister Arnstedts
store Villa paa Chr.Winthersvej 14. Minister Arnstedt bor ikke selv i
Villaen, men en Del af den var udlejet til en Læge, der er blevet arre
steret af det tyske Politi.
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-

—

Tirsdag Morgen fjernede seks revolverbevæbnede Mænd nogle Tromler Benzin
fra Rutebilejer Alex.Jensens Garage i Skibby. Da desøgte at trænge ind
i Villaen, drev Rutebilejeren dem paa Flugt med et Jagtgevær.
Det viser sig, at der i Kartotekerne over de saakaldte “Vaneforbrydere”
paa Politigaarden har været Kort over notoriske danske Nazister og Schal—
burgfolk. Dette har afstedkommet stor Forvirring under de tyske Razziaer
efter Vaneforbrydere. Mange Nazister, der troede, de blev grebet af Pa
trioter, værgede sig med Vaaben, og først efter store Vanskeligheder og
Ubehageligheder for Landsforræderne blev “Fejltagelsen” opklaret.
Den 44-aarige Grosserer Viktor Petersen, der som omtalt i INF blev dræbt
i Gaar Morges paa Strandvejen udfor Nr.211, var Værnemager i stor Stil.
Han har tidligere været Grønthandler, men efter at hans Ruder flere Gan
ge var blevet knust, solgte han Forretningen. Han blev i Almindelighed
anset for at være en særdeles flittig Stikker.
Et forlydende vil vide, at Tyskerne paa Shellhuset har til Hensigt at
udsende Indbydelser til Tegning af Abonnement paaet eller andet uille_
ga1t~ Blad. De eventuelle Abonnenter kan siden vente Besøg af
Gestapo.
Formentlig er den naive Iden dog saa gennemskuelig, at ingen gaar paa
den.
—

Gestapo har i Gaar anholdt cand.pharm. Tørring, Elefant-Apoteket i Hjør
ring. Motivet til Anholdelsen er ikke kendt, men Tørrings Hjem paa Hol
bæk Slots Pension blev meget omhyggeligt undersøgt.
INF har med Tak modtaget et nyt illegalt Blad til Anmeldelse. Det hedder
“Corsaren”, og lad det være sagt med det samme: Dets Indhold kan ikke
skjule, at Skrivemaskinen har staaet paa Shellhuset. Ganske vist gør Re
daktøren fortvivlede Krumspring for at indhylle Organet i en Sky af Tysk
fjendtlighed i Haab om, at Propagandastoffet saa lettere skal glide ned.
Tidligere har Tyskerne forsøgt at udsende et andet “illegalt” Blad:
“Staa fast”. Begge Blades Indhold er imidlertid saa gennemskuelige, at
ingen Danske vil være i Tvivl om, hvorfra Bladene bliver udsendt.
Det er ikke gjort godt nok, General Pancke Om igen
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Paa given Foranledninj skalvi meddele, at de danske Politimænd, der end
nu er tilbage paa Politigaarden
mellem 60 og 70 Mand
hverken nu eller
tidligere har afgivet noget Løfte om Samarbejde med det tyske Politi. Det
er altsaa heller ikke rigtigt, naar særligt “velorienterede Folk” vil vi
de, at de 40 Politimænd, som for ganske nylig blev deporteret ti Frøslev
lejren, var sendt derned, fordi havde nægtet at samarbejde med Tyskerne.
Som tidligere meddelt i INF blev der overhovedet ikke givet nogen Grund
til Deportationen af netop disse 40. Den eneste Linje, man kunde faa øje
paa i den iøvrigt vilkaarlige Udvælgning, var at en Del af de deportere
de tilhørte Statsadvokatens Afdeling, og at de muligvis skal skiftes ud
med nogle af de Folk fra samme Afdeling, der nu er kommet til Frøslev fra
Buchenwalde. Forøvrigt kan det tilføjes, atseks af de Politifolk, der er
overført til Frøslev, efter Opholdet i den berygtede Buchenwaldelejr, er
blevet løsladt. Det er Politikommissær Eckberg, Politifuidmægtig, Auditør
Christensen, Politifuldmægtig Flagstäd, Kriminalbetjent P.Thomsen, Opda
gelsesbetjent Antony og Reservebetjent Stouby.
-

-

Paa Hjørnet af Hveensvej og Amagerbrogade kom det i Gaar Eftermiddags
til en Ildkamp mellem tysk Politi og Sommerfolk paa den ene Side og tre
unge Mænd paa den anden. En af de unge Mænd blev dræbt, og en tysk Ge—
stapomand blev saaret i Foden og maatte bringes til Feltlazarettet. En
lille gul Vogn havde i nogen Tid holdt udfor Hveensvej 2 lige ved Hjør
net af Amagerbrogade, og en ung Mand stod ved Siden af Bilen og talte
med Føreren og Hans Passager. Pludselig kørte en af Politigaardens udryk
ningsvogne op bag den gule Bil. Et Par civile Tyskere og nogle Sommerfolk sprang ud og aabriede straks Ild mod de tre Mænd i den gule Bil. Man
den, som stod udenfor, blev øjblikkelig dræbt, mens de to, der sad inde
i Vognen, besvarede Ilden. Tyskerne og Landsforræderne maatte søge Dæk
ning bag Udrykningsvognen, som blev slemt gennemhullet, og dette øjeblik
benyttede de angrebne til Flugt. Den ene forsvandt ind gennem en Gaard
paa Hveensvej, og den anden løb ned af Amagerbrogade. Han var ganske ø—
jensynlig saaret i Benet, men det lykkedes ham alligevel at slippe bort.
Tyskerne og Sommerfolkene kørte derefter til Politigaarden med den gen
nemhullede Udrykningsvogn og den gule Bil, som var blevet beslaglagt.
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De danske Dagblade indeholdt fornylig Brudstykker af en Artikel fra det
russiske Tidsskrift “Krigen og Arbejderklassen”
paa sædvanlig Maade
ledsaget af tvangsindlagte tyske Kommentarer. Christmas Møller har i det
danske Blad i Stockholm “Friheden” nu paa en interessant og klar Maade
givet Udtryk for den Opfattelse, man i danske Kredse ude i den frie Ver
den har om den paagældende Artikel i “Krigen og Arbejderklassen”:
Det er jo rigtigt, at Danmark ikke ydede megen Modstand den 9.April
1940. Dette var för de danske Værn og for mange, mange Danske en stor
Sorg
men Situationen maa ikke glemmes: Vor frygtelige geografiske Be
liggenhed; den absolutte Vished om, at vi hverken fra øst, Nord eller
Vest vilde modtage nogen Hjælp. Mon der ikke kan drages en Sammenligning
mellem hvad det svage Danmark da maatte finde sig i og at det mægtige
Rusland i Aarene 1939-41 med knyttede Hænder maatte se Tyskland begaa den
ene Forbrydelse efter den anden? Har vi Danske mon ikke Lov til at sige
paa lignende Maade, at som selv de største Magter maa tage sig Tid til
Forberedelse og finde sig i meget, som de var imod, saaledes maa det dan
ske Folks Frihedskamp ses. Vi skulde have Samling paa os selv, inden vi
slog til og selvom jeg personligt havde ønsket den yderste Modstand, maa
jeg have Ret til at fremhæve den lange linje ogsaa, i den danske Politik
mod Tyskerne
den Linje som bevidst førte til Sabotagen, Modstanden og
hele den Stilling, som heldigvis er i Danmark i Dag.
Nu paastaas det, at den danske Handlemaade skyldes Troen paa en tysk
Sejr. Detter er absolut en Fejltagelse. Bortset fra en enkelt Minister
eller to
som var partiløse
er det netop karakteristisk, at man selv
i de mørkeste Dage i 1940—41
inden Rusland var indtraadt i Krigen
opretholdt Modet og Haabet om Nazismens Nederlag. “Krigen og Arbejder
klassen” skulde blot vide, hvor meget der allerede da forberedtes for at
føre underjordisk Kamp. Man kan hævde, at man fandt sig i meget
enhver
vil kunne forsta, at jeg først kan deltage i en Diskussion herom, naar
Danmark er frit
men det er hævet over enhver Tvivl, at 98% af Befolk
ningen da som senere var paa den allierede Side og forberedte sig paa at
yde sin Indsats.
Nogle af de Love, som der tales om fra denne Periode, blev kun givet un
der tysk Tvang om at indføre den Lovløshedens Tilstand, som, hersker i
Danmark i Dag; om andre
vedr, økonomiske
kan det næppe 4estrides, at
man fra en enkelt Side noget brugte Situationen for at faa ‘gennemført
Forhold socialt og økonomisk, som ikke kunde være gennemført i Fredstid,
men jeg vil ganske bestemt hævde, at naar Socialdemokrater, Konservative
og Radikale ogsaa medvirkede til visse Ændringer var det afgørende Motiv
at holde en samlet Front og intet ønske om reaktionære Foranstaltninger.
Jeg kan maaske nævne, at der er Enighed om, at alle af Tyskerne paatvung
ne Foranstaltninger skal ophæves, straks Danmark er frit, og jeg maa
fremhæve, at jeg for lang Tid siden har skrevet og sagt, at ogsaa de saa—
kaldte “reaktionære” Ændringer i f.Eks. Sociallovgivnirigen bør bortfalde.
Det er ikke rigtigt, at hele den danske Industri betjente den tyske
Krigsmaskine. Det store Flertal af Arbejdere og Ledere gjorde, hvad de
kunde for at undgaa at arbejde for Tyskerne. Og det danske Landbrug for
synede først og fremest Hjemmemarkedet, og dets Ledere og Administratio
nen er snarere at rose end at dadle for det høje Niveau, paa hvilket de
holdt de danske Rationer sammenlignet med andre Lande.
(fortsættes)
—

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

Rex-Opvarmningskompagnis Virksomhed i Holmbladsgade 83 blev i Aftes ved
22.Tiden ødelagt af flere Bomber.
I Viborg er mange Forretningsfolk begyndt at opføre regulære Murstensmu
re foran deres Forretninger, da der ikke kan faas Træ til Beskyttelse mod
Schalburgtage. Natten til den l9.December var der atter en Eksplosion i
Byen, idet der var lagt en Bombe indenfor Beskyttelsesmuren til Guldsmed
Israelsens Forretning. Der skete betydelig Skade i Forretningen.
Grenaa-Hundested Færgens Kontorbygning i Grenaa er sprængt i Luften. Byg
ningen var taget i Brug af Entreprenørfirmaet Carlsen i Randers.
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Der er ingen Forskel i Anskuelse paa Frihedsraadet i Danmark og Danish
Council her
næppe engang i Sammensætningen
vi holder os til Friheds
raadet, og jeg er i den heldige Position, at jeg kan henvise til, hvad
jeg skrev ved dette Aars Begyndelse angaaeride Fremtidens Politik, saale
des som jeg ser den.
Havde det været kendt for Forfatteren den her gendrevne Artikel, kunde
Artiklen ikke være skrevet.
Lad mig saa til sidst tilføje, at det kun er godt at faa talt ud, og at
vi naturligvis i fuldt Maal værdsætter
og er taknemlige for
den sto
re Anerkendelse af vor danske Modstandsbevægelses aktive Grupper under
Frihedsraadets Ledelse, som Artiklen giver Udtryk for. Vi slutter os saa
meget mere til denne Anerkendelse, som vi jo altid har sagt og fremhævet,
at det er Hjemmefronten, der bestemmer~ Og paa vor Hjemmefront har
det
er jo saa fuldstændig rigtigt set af den russiske Journalist
Friheds
raadet og alt, hvad det staar for, kæmpet den store, den haarde og den
altopofrende Kamp for alt, hvad vi Danske forstaar ved Fred, Frihed og
Demokrati.
—

“Krigen og Arbejderklassen” vil gerne give det Udseende af, at Modstand
i Danmark først groede med Tysklands Nederlag.
Dette er urigtigt.
Vi paabegyndte Arbejdet, da det saa sortest ud. Danmarks Regering blev
tvunget til at foretage Arrestationer omkring den 22.Juni 1941. Det kan
ikke bestrides, at den Tanke laa bag, at det var bedre for danske Borge
re, om danske Myndigheder foretog Sikkerhedsforanstaltninger, end de ty
ske Bødler. Bladets Redaktion skulde blot vide, hvilken Glæde det vakte,
da Rusland korn med ind i Krigen, og med hvilken anspændt Opmærksomhed vi
fulgte Ruslands vældige Kamp. Og hver eneste Gang man bøjede sig, bøjede
man under Tvang og aldeles ikke, fordi man fulgte en saakaldt klog Poli
tik.
“Krigen og Arbejderklassen” skriver saa om skamløst Samarbejde. Man kan
sige meget om Scavenius
en Hitlertilbeder er han ikke. Han har ført en
forkert Politik
men den givne Karakteristik af ham er urigtig. Noget
lignende kan siges om Thune Jacobsen, men iøvrigt viser Nævnelsen af and
re Navne her kun det mest overfladiske Kendskabtil Forholdene. Og uden
at kunne gaa i Enkeltheder angaaende Ministeriet Scavenius’ Politik
som
jo ikke var min Politik
synes jeg, at andre Lande og ogsaa Rusland
skulde notere to Kendsgerninger: 1) At det danske Folk gik til et frit
Valg i 1943 og stemte 98% antinazistisk; 2) At Afstemningen blev, at de
afgørende politiske Partier svarede Nej til Tyskerne og tog Kampen og
har ført Kampen ogsaa til Ruslands Beundring i halvandet Aar.
Ingen kan højere end vi Danske ude beundre Frihedsraadet og dets Arbejde,
og Sandheden er, at vi har støttet og støtter det af al vor Evne. Jeg
tør vist ogsaa soge, at der er den højeste Overensstemmelse i Tanker og
Anskuelser mellem Frihedsraadet og Dänish Council. Jeg ved ikke af nogen
somhelst Uoverensstemmelse eller Divergens i Tankegangen.
Manglende Kendskab til danske Forhold understreges ved, at Bladet omta
ler forhenværende Udenrigsminister P.Munch, som har et særligt Ansvar for
den 9.April, som Medlem af Raadet. Hr.Munch sidder hjemme i Danmark og
har intet med os at gøre. Hvorfor Grev Reventlow nævnes ses ikke; men det
børdog vist fremhæves, at Grev Reventlow tog klart Standpunkt imod Anti—
kominternpagt-Tilslutningen og reagerede saa stærkt han kunde over for
dette. Det er galt, at Raadet er ensidigt; det er valgt ved almindelig
Valgret af alle Medlemmer. Jeg tror ikke, der en eneste Gang har været
Uoverensstemmelse mellem Søfolkenes Repræsentanter og os andre.
Jeg er
meget tilfreds med, at “Krigen og Arbejderklassen” slutter sin Artikel
med Underskriften “Fremtiden vil vise-”. Ja, Fremtiden skal nok vise,
hvilken Linje, vi har fulgt. For intet Lands Vedkommende kan alt fortæl
les idag
i Krigens Slutfase. Det kan det ikke i Rusland, det kan det
ejheller for Danmarks Vedkommende. Det har været den store danske Opgave
at opbygge den stærke samlede Front mod Hitler og hans Forbrydere. “K.
og A.” vil ikke benægte, at dette Maal er naaet.
Det er simpelhen ufor—
staaeligt, hvad Bladet mener med, at der skulde være Forbindelse mellem
Raadet og profascistiske Kredse. Tankegangen er absolut urigtig, og Frem
tiden skal nok vise, hvor vi stod og hvor vi staar. Der har aldrig været
og er ikke Forbindelse mellem Raadet og reaktionære Kliker.
(fortsættes)
-

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.331.

-

-

-

-

-

-

—

—

Flere københavnske Biografteatre, der har tyske Film paa Programmet, har
i de sidste Dage haft Besøg af Revolvermænd, som forlangte at faa udle
veret Poserne med de forudbestilte Biletter. Saasnart de fik dem forsvandt de med dem.
Til Advarsel for Folk, som ikke kan afholde sig fra at give den tyske
“Kulturkamp” deres økonomiske og moralske Støtte ved at gaa til tyske
Film, bringervi
i denne Omgang
Navnene paa syv Personer, som den 16.
ds. var i Biografen for at se tysk Film: Andersen, Degnestavnen 13
An
dreassen, IEgirsgade 48
Grosserer Storm—Nielsen, Classensgade 25 A
Krarup, Frederiksberggade 68
Slagtermester Rønnebo, Stefansgade 51 A
Pakmester Aage Sandager, Tingskrivervej 16 og Danner, P.Bangsvej 132.
-

-

-

—

—

—

-

“Aalborg Amtstidende”s Forretningsfører Evald Carlsen blev i Aftes skudt
ned og dræbt af Revolvermænd. Evald Carlsen var i Selskab hos Redaktør
P.C.Jacobsen, der netop var kommet hjem fra Hospitalet. Undpr Selslabet
trængte fem revolverbevæbnede Mænd ind i Stuen og skød Carl*en ned. Han
var dræbt paa Stedet. Det formodes, at Revolvermændene har været ude ef
ter Redaktør Jacobsen, men har taget Fejl af ham og Evald Carlsen. Carl
sen var Medlem af Venstres Ungdoms Hovedbestyrelse.

-

-

-

174

Værkstedshallen til Maskinfabrikken “Asra” paa Køgevej 75 blev i Morges
ødelagt ved Sabotage. Virksomheden fremstiller Gasgeneratorer. Sabotagen
blev gennemført af 20 Mand, der kom kørende i en Lastbil og en Person
vogn.
I Baggaarden til Ejendommen Absalonsgade 36 i København blev der i Aftes
ved 22.Tiden fundet et Lig af en ukendt Mand. Han var dræbt af et Skud
i Nakken.
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Sent i Aftes blev der ringet paa Døren til Konsul Aage Perniins Lejlighed
i Carl Baggesensgade 4 i København. Permin gik ud og lukkede op i den
Tro, at det var Sønnen, der kom hjem. Det var imidlertid en han ukendt
Mand, og Permin forsøgte derfor at lukke Døren i, men den ukendte Mand
satte en Fod imellem og skød gennem Døren. Kuglen gik forbi Konsul Permin, men saarede hans Hustru, der stod lægere inde i Entreen. Saret er
ikke alvorligt. Det lykke des Revolvermanden at Undslippe.

En Historie om Hess og Churchill: Oberstløjtnant Edward Eagan, som tid
ligere var Chef for en Specialafdeling i det amerikanske Luftvaabens
Transportkommando, har ved sin Tilbagekomst til De forenede Stater afslø
ret, at Rudolf Hess tilbød at forelægge et “Fredsforslag” hos en hvilken
som helst kompetent britisk Myndighed
med Undtagelse af Churchill:
Jeg tror nemlig ikke, sagde Hess, at han kan lide mig.
-

-

Da man fortalte Churchill dette, svarede han:
-De ved jo meget godt, at jeg ikke bryder mig om den Gadedreng.
Fredsforslaget skulde iøvrigt gaa ud paa, at Tyskerne skulde faa Lov at
være i Besiddelse af Europas “Hjerte”. Hess havde bedyret, at det ikke
var Hitler, der havde sendt ham til England.
SLUT
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Efter alt at døme forbereder Tyskerne en ny Terrorbølge over Danmark.
Eksplosionerne og Branden i ø.K.s Hovedsæde i Forbindelse med den planløse Nedskydning af uskyldige Mennesker er Begyndelsen. Efter de Erfarin
ger, man har fra andre europæiske Lande, hvor Herrefolket var ved at tabe
Fodfæstet, er der dog ikke Grund til at tro, at det skulde blive ved det
alene. Det stigende Antal Deportationer af danske Fanger til de berygte
de Koncentrationslejre i Tyskland maases som et Led i Tyskernes Terror,
og man maa ikke lade sig forvirre af, at adskillige bliver sendt hjem og
enkelte løsladt. Det er kun den sædvanlige tyske Taktik. Bestialiteten
dækkes ved en eller anden Gestus, som maaske et øjeblik kan aflede Op
mærksomheden hos den mindre eftertænksonime og agtpaagivende Iagttager.
Og imedens forberedes saa nye Forbrydelser, nye Overgreb mod den værgelø
se Civilbefoikning. Tyskerne skyer intet Middel for til det allersidste
at opretholde den Illusion, at de stadig er paa Toppen og al Tale om, at
de har tabt Krigen, kun er fjendtlig Propaganda, og at deres Magt er ube
grænset. Mange af de Mænd, som bærer Ansvaret for Krigsforbrydelserne,
Tyskere saavel som danske Landsforrædere har intet mere at tabe, og der
for viger de ikke tilbage for selv de forfærdeligste Ugerninger. Der har
i disse Dage op under Jul verseret en Mængde Rygter om Razziaer selve Ju
leaften, Attentater mod Juletogene og meget andet. Vi har svært ved at
tro, at Nedrigheden skulde gaa saa vidt, men paa den anden Side tør man
hverken afkræfte eller bekræfte, naar Talen er om et Folk, der er grebet
af Afsindighedens Raseri. Enhver bør derfor være særlig agtpaagivende i
denne Tid, og vi kan aldrig blive trætte af at gentage: Var Deres Mund,
ti stille med, hvad De ved eller mener at vide om illegal Virksomhed.
Nævn aldrig Navne, som De af en eller anden Grund mener har Forbindelse
med Kampen mod de tyske Undertrykkere, og sidst, men ikke mindst: Vær
uhyre agtpaagivende overfor Folk, som De ikke kender fuldt ud. Væggene
har øren i vore Dages Danmark. Tyskerne skyer intet Middel. Heller ikke
den danske Frihedsbevægelse kan stiltiende finde sig i, at Folk, hvis e—
neste Indsats i Kampen ofte kun er Praleri om “visse illegale Ting” i et
taknemligt lyttende Aftenselskab, bringer Hundreder af gode Danskere i
Tyskernes Kløer. Der kan være Stikkere til Stede, selv hvor man ikke
drømmer om det.
I Tirsdags fandt der en mystisk Begivenhed Sted i en Lejlig[~ed i Allega—
de 25 C i København. De implicerede er to Mænd fra Nordwerks kendte Stab,
og det ser foreløbig ud til, at den ene har villet myrde den anden. Sagen
er imidlertid overgivet til Sommer-Politiet, og dermed er den jo i gode
Hænder. Der skete følgende: En rysrende Mandsstemme alarmerede ved 22.Ti—
den telefonisk Frederiksberg Brandvæsens Ambulance. Da Ambularicefolkene
naaede op til den paagældende Lejlighed, fandt de en Mand liggende blodig
paa Gulvet. Han var blevet ramt af Skud i Baghovedet, Brystet og den ene
Haand. Ved Ankomsten til Frederiksberg Hospital fortalte han, at han var
Møbelhandler og hed Tage Berntsen. Han forklarede, at han delte Lejlig
hed i Allegade med en Mand ved Navn Sparre-Rasmussen. De var imidlertid.
kommet i Skænderi, fordi Sparre-Rasmussen var kommet beruset hjem, og
pludselig havde Rasmussen trukket en Pistol og affyret nogle Skud imod
Berntsen. De var ellers de bedste Venner af Verden, paastod han. Vagtvær—
net var imidlertid blevet tilkaldt, og mens Vagtværnsfolkene opholdt sig
i Lejligheden, kom Sparre Rasmussen hjem. De fortalte ham om Sagen, som
de iøvrigt ikke kendte i Enkeltheder, og Sparre-Rasmussen tog hen paa Ho
spitalet, hvor han fik forelagt “Vennens” Forklaring. Han stemplede den
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Overgendarm Th.E.Jensen er død i tysk Koncentrationslejr. Han blev 46
Aar gammel.

som pure Opspind. Han havde overhovedet ikke været hjemme om Aftenen,
sagde han, og forøvrigt var Vennen slet ikke Møbelhandler. Han var deri
mod ansat paa Nordwerk, hvor han efter Due-Petersens Død var blevet for
fremmet til Prokurist. Berntsen havde været en af Due-Petersens bedste
Venner. Endvidere oplyste Sparre-Rasmussen, hvis Titel og fulde Navn er
stud.merc. Flemming Sparre-Rasmussen, (2OAar) og ligeledes ansat paa
Nordwerk, at han aldrig havde ejet en Pistol Det kan man jo saa tro el
ler lade være. Men nu søger den tyske Værneniagt og Sonimer-”Politiet11 at
klare de spegede Traade i de to Nordwerk-Folks tidligere saa varme Ven
skab. Man naar muligvis til det Resultat, at Sparre-Rasmussens Forklaring
er rigtig nok, og at det er en Mand fra Underverdenen, der har villet
Berntsen tillivs-forklædt som Vennen.

Ved Giessingbro udénfor Esbjerg kørte en O.T. -Lastvogn Tirsdag Eftermid
dag ind i en Deling tyske Soldater. 10 af Soldaterne blev kvæstet, 6
maatte indlægges. Af Rædsel over Paakørslen blev Soldaterne saa forvirre
de, at de skød om sig til alle Sider.

WIEN EVAKUERES: Tyskerne er ved at træffe Forberedelser til en Evakue
ring af Wien. Foreløbig har man samlet 50.000 udenlandske Rustningsarbej—
dere, der skal føres hjem til Riget. Man er allerede i Færd med at fjerne
vigtige Maskiner fra Fabrikkerne for at sende dem tilbage til Tyskland.
Ogsaa fra Bratislava fjernes Rustningsfabrikkerne nu. En Plan om at føre
dem til Wien har man atter maattet opgive.

Gestapo foretog forleden en Storm paa Inspektør Holger Høberg Petersens
Lejlighed paa Hjørnet af Pilestræde og Ny Østergade. Der blev anholdt fem
Mennesker, of desuden blev der beslaglagt forskelligt illegalt Materiale,
bl.a. nogle Film. Dagen forinden havde Gestapo været i Classensgade 63,
hvor en Lejlighed blev stormet, Der blev anholdt seks Mand, som blev ført
bort med Haandjern paa.

FLYGTNINGE: Der flygter nu saa mange tyske Soldater til Sverige fra Norge,
at de svenske Myndigheder har maattet indrette en ny Lejr.
SPAREKASSERNE STORMES: Tyskerne er efterhaanden blevet meget ængstelige
over deres Tilgodehavender i Sparekasserne, saa de hæver alle de Penge,
de kan faa ud. Det, der vækker den største Ængstelse, synes at være, at
Partifunktionærerne Gang paa Gang har plyndretcSparekasser, før de trak
sig tilbage til det Indre af Tyskland. Saaledes flygtede en stedlig
Kredsleder med 350.000 Mark, som han havde taget i Sparekassen i Mond
schau, og man har ikke set ham siden.

Den kendte Præst ved Thomas Kongo-Kirken i Odense, Pastor Ejnar Johannes
Poulsen er blevet arresteret af Tyskerne. Han var under den første Ver
denskrig Præst for de danske Fanger i Aurillac i Frankrig. Han er gift
med en fransk Dame.
Maskinfabrikken ~Asra”, der i Gaar Morges blev sprængt i Luften, var en
af Bohnstedt-Petersens Virksomheder. Den blev ledet af den berygtede
Driftsleder Erlind, der to Gange har været i Fængsel for Bedrageri. Den
sidste Gang paatog han sig Hovedskylden for Transaktioner foretaget af
Bohnstedt-Petersen mod visse Garantier i Fremtiden. Det var en af “Garan
tierne”, der røg i Gaar Morges. Erlind har i det sidste Par Aar været
Bohnstedt-Petersens højre Haand i dennes Værnemagerarbeider.

Luftalarmen i Aftes gjaldt praktisk talt hele Danmark. Den ene Bølge ef
ter den anden paa omkring 100 Bombemaskiner med Jagereskorte gik fra Vest
ind over Landet og drejede derefter i sydlig Retning, dels ved Storebælt
og dels ved Kattegat og Øresund. Fra Danmark er der ikke indrapporteret
Skader af nogen Art, men der meldes om Luftkampe over Kattegat. Nord for
Helsingør og over Østersøen Syd for Skaane.

Værnemagten har i de sidste Dage foretaget en lang Række Beslaglæggelser
i Odense. Odenst største Skole, Korsløkkeskolen, skal saaledes indrettes
til Lazaret. OgsaaBolbro, Overgade—Skolen og Vandrehjemmet er blevet be
slaglagt af Tyskerne. De husvilde, der hidtil har været anbragt paa Van—
drehjemmet, maa anbringes i Østre Skole. Hvorledes Skolegangen skal kunne
gennemføres i Odense efter Juleferien, kan man ikke se i Dag . Man fryg—
ter yderligere Beslaglæggelser, Fyns Forum holdes af Tyskerne i Reserve
til Indkvartering i større Stil.

Specielt til 105: Hvor har Begivenhedernes Udvikling dog bekræftet vor
Meddelelseforleden. Mere behøves der vel ikke.
Specielt til 394: Hvis det gaar i Stykker. kan De godt bruge os, men kun
midlertidigt.
Branden Torsdag Eftermiddag i Scheuer & Marcks Herreekviperingsskræderi
paa Nørregade 7, var Sabotage. 8 revolverbevæbnede Mænd indfandt sig og
gav de 70 Syersker 10 Minutter til at forsvinde i. Derefter blev brænd
bar Vædske hældt ud over Virksomhedens Lokaler, og det hele blev antændt.
Firmaet syede indtil den l9.September danske Politiuniformer, hvorefter
det fortsatte med at fremstille Sommerfolkenes Garderobe.

Atter i Gaar gik en Transport af danske Fanger fra Frøslev Syd paa. Ialt
135 Mand blev kørt over Grænsen til tyske Koncentrationslejre.
Den kendte Gilleleje-Konditor Erik Friis samt tre Fiskere er blevet ar
resteret af Gestapo sigtet for at have hjulpet Konditorens Broder ille
galt til Sverige.
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I Klemensker paa Bornholm anvender Tyskerne stadigvæk Forsvarsværker. Der
er fornylig ankommet 3 Stk. 10.5 cm Antiluftskyts samt 2 ca. 2-3 m høje
Lyskastere foruden en Del andet Materiel.
Natten til I Gaar blev Vejle Møbelfabrik i Fredericiagade 3 raseret ved
en voldsom Eksplosion og efterfølgende Brand. Samtidig blev en Beboelses
ejendom og en Benzintank ødelagt. 4 Familier staar uden Tag over Hovedet
samtidig med, at deres Indbo blev fuldstændig ødelagt. Ingen Mennesker
kom dog noget til. Foreløbig staar men fuldstændig uforstaaende overfor
Attentatet, medmindre det er Schalburgtage, hvad Fremgangsmaaden kunde
tyde paa. ødelæggelsen og den Kendsgerning, at ingen af Beboerne blev ad
varet paa Forhaand, taler sit tydelige Sprog.
Efter Drabet paa Forretningsfører Carlsen, “Aalborg Amtstidende”, som vi
omtalte i INF i Gaar, staar Bladet uden Forretningsfører og uden Chefre
daktør. Redaktør P.C.Jacobsen,i hvis Hjem Drabet blev begaaet af tre ma
skinpistolbevæbnede Mænd, fik et Nervechok og maatte bringes paa Hospi
talet. I Forvejen var han meget svag efter det Hospitalsophold, han maat
te gennemgaa for nogen Tid siden, da der havde været tysk Razzia paa
“Aalborg Amtstidende”. Der er ingen Tvivl om, at Morderne har forvekslet
Carlsen med Chefredaktøren. Den dræbte Forretningsfører havde tiltraadt
Pladsen ved “Aalborg Amtstidende” den l.Oktober og skulde i Gaar være
rejst til Horsens paa Juleferie med sin Hustru og sin Datter.
Den højere Pancke fortsatte i Gaar sit Felttog mod de københavnske Vil
laer. I Gaar Formiddags gik det ud over Villaen Sylowsvej 6, der ejes
af Politibetjent Lindvang. Han gjorde i sin Tid Tjeneste ved Frederiks
berg Politi, men er forlængst i Sikkerhed i Sverige.
I Holte fandt der i Gaar to mystiske Begivenheder Sted. Ved 15.30—Tiden
saa nogle tilfældige Mennesker en stor Bil stoppe op paa Kongevejen lige
efter Krydset for Enden af Geels Bakke. Nogle Mænd steg ud af Vognen,
bar en tilsyneladende Livløs Mand ud og lagde ham ved Kantstenen. Deref
ter kørte de bort i Bilen. Manden ved Kantstenen viser sig at være dræbt
ved et Skud gennem Hovedet. Legitimationskortet viste Navnet Befragter
Leif Svend Lassen, Kochsvej 5. Han var 24 Aar gammel. En halv Snes Minut
ter senere opdagede nogle Beboere paa Vejlesøvej, at en Ford V 8
Sig
nalementet passer paa Bilen fra Kongevejen
blev kørt ind i Ejendommens
Garage, hvis Porte tilfældigt stod aabne. 5—6 Mand sprag derefter ud af
Vognen og forsvandt hen ad Vejlesøvej. Da Beboerne aabnede Vognens Døre,
saa de i et Hjørne en død Mand. Han var ogsaa blevet skudt gennem Hove
det. Legitimationskortet lød paa Navnet Arbejdsmand Hans R.Christensen
Lind, Møllegade 5. Han var ogsaa 24 Aar.
-
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lelserne bygger paa Udtalelser, som Hitlers tidligere Adjudant, S.A.Over—
gruppefører BrUckner, har fremsat ved St større Selskab i Berlin. I Føl
ge BrUckners Oplysninger førte Hitlers stædige Forsøg paa at fastholde
allerede tabte militære Positioner og hans tyrranniske Adfærd over for
ansete Generaler til en voksende Utilfredshed inden for Partiets og Hæ
rens højeste Kredse. I Hæren samledes Oppositionen omkring von Rundstedt,
og i Partiet omkring Himmler og Goebbels. Da Rundstedt efter de Alliere
des Invasion blev afsat af Hitler, nød han allerede i saa høj Grad Støt
te hos Himmler, at Hitlers Unaade ikke længere var af nogen Betydning. Da
det, takketvære i-{’itlers Feltherregeni, var lykkedes de allierede Hære
at bryde igennem ved Avranches for derefter at oversvømme hele Frankrig,
var Timen for Hitlers Afsættelse kommet. S.A.Overgruppefører BrUckner
beretter, at denne Afsættelse formede sig mere dramatisk end Napoleons
Abdikation. Obersalzberg, hvor Hitler har opholdt sig gennem mange Maane—
der, blev omringet af en SS-Division, og de Sammensvorne kørte nu frem
til Hitlers Hus. I den forreste Bil sad Rundstedt, Himmler og Goebbels,
efterfulgt af to Officerer fra Hæren og to fra SS. Det varede en hel Ti
me, inden Hitler var villig til at tage imod dem. Den afgørende Samtale
fandt Sted i den historiske Hal, hvor Hitler tidligere havde modtaget
Schnussnigg, Mussolini og Horthy. Først talte von Rundstedt. Han erklære
de, at det kun vilde være muligt at fortsætte Krigen, hvis Hitler frem
tidig afstod fra enhver Indblanding i militære Spørgsmaal. Da Hitler bru
sese og og truede med at lade Rundstedt halshugge, tog Himmler til Orde.
Han pegede paa, at det eneste vigtige for øjeblikket
med al Respekt for
Føreren
var, at Krigen fortsattes, og at SS helt og fuldt støttede
Krigsmagtens Krav. Med et Udtryk af utrolig Foragt vendte Hitler sig nu
til Goebbels og spurgte: “Og De?” Goebbels udtalte, at hverken Krigsmag
ten, SS eller Partiet ønskede at høre Tale om Ændring af de Troskabens
Baand, som bandt dem til Føreren. Udadtil skulde der ikke ske de ringeste
Forandringer. Hitler skulde fortsat være Rigets Repræsentant, og Folkets
Kærlighed skulde vedblivende tilhøre ham. Kun Indblandingen i Krigsførel
sen, Tilsidesættelsen af sagkyndige Generalers gennemtænkte Raad maatte
en Gang for alle høre op. Samtalen varede hele seks Timer og blev fra
Hitlers Side Gang paa Gang afbrudt af vilde Skrig og højlydt Graad. To
Gange maatte Professir Morell hentes for at give Hitler en Injektion.
Følgende sin gamle Vane kastede Hitler sig et Par Gange nec~ paa Tæpperne
og bed i dem, hvilket fik von Rundstedt til at bemærke: “Hëilere ti Maat
ter end et Nederlag til~” Først mod Slutningen af Samtalen, da Føreren
var fuldkommen udmattet, kom det til saglige Forhandlinger. Hitler gik
ind paa at opgive sin Stilling som Feltherre, mens Himmler og Goebbels
til Gengæld lovede, at alt skulde blive gjort for at bevare Soldaternes
og hele Folkets Kærlighed til ham. Samtidig henstilledes det til Hitler,
at han i endnu højere Grad end hidtil tog sig af den diplomatiske Repræ
sentation, og at han beskæftigede sig med Genopbygningen af de tyske By
er efter Krigen.
Ja, saaledes staar der at læse i disse Dage i svenske Blade.
-

-

-

Hvad er Sandheden om Hitler? Er han paa Nerveklinik, afsat eller begge
Dele? At “Der FUhrer~ er blevet frataget en meget betydelig Del af sin
militære Indflydelse, synes hævet over enhver Tvivl. Svenske Blade har
i de sidste Dage bragt opsigtsvækkende Telegrammer, som bringer Oplysnin
ger om, hvorfor og hvordan Hitler blev skubbet helt i Baggrunden. Medde
180

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.332.

181

Side 6. INFORMATION Nr.367.

22.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.332.

VESTFRONTEN: Den tyske Offensiv i Ardennerne fortsætter, og det er end
nu ikke lykkedes de amerikanske Tropper at samle sig til en Modoffensiv
eller til at faa dannet en sammenhængende Afværgefront. Ganske vist er
Fremmarchen betydeligt langsommere, men de indsatte amerikanske Fald
skærmsjægere har faaet tildelt næsten uløselige Opgaver. Tyskerne søger
nu at naa saa langt frem som muligt, før de amerikanske Modforanstaltnin
ger kan sættes ind med fuld Styrke, idet man paa denne Maade haaber at
kunde forvirre og hindre Forsvaret.
Den Breche, der er slaaet i de amerikanske Linjerm er nu 110 km bred, og
den er paa sit dybeste Sted 60 km inde i Belgien. Hurtigst er Fremryknin
gen gaaet i den sydlige Del, hvor Tyskerne er passeret gennem det nord
lige Luxembourg, hvorefter Tyskerne er gaaet i Sydlig Retning imod den
franske By Arlon. Vejen Arlon-Bastogne-Liege er blevet overskaaret paa
flere Punkter af Tyskerne. I Belgien har Amerikanerne tilbageerobret det
vigtige Knudepunkt Stapelot efter endog meget haarde Kampe. Tyskerne er
naaet længst frem mod Maas ved Habimont, der ligger 28 km fra Floden.
Malmedy er fast i Amerikanernes Haand, og der er ankommet store Forstærk
finger hertil. Ogsaa ved St. Veit er der meget haarde Kampe, her har A
merikanerne med en Række Udfald forsøgt at befri sig for det tyske Greb,
men det er ikke lykkedes at bringe n gen gunstig Afgørelse her. Begge En—
depunkter af Indbrudsstedet holdes fast af de amerikanske Tropper, og der
sættes fra begge Sider ind med kraftige Modangreb, men uden Resultat. Igennem Brechen strømmer meget store tyske Troppestyrker, der nu er gaaet
i Gang med at nedkæmpe de mange Støttepunkter, som Tyskerne har efterladt
urørte under deres Fremmarch.De fleste af de tyske Forstærkninger er
sendt mod Nordvest, hvor Tyskerne synes at have de største Vanskeligheder
ved at vinde frem. Meget tyder paa, at det faktisk skal være lykkedes at
standse Fremmarchen her, men Rapporterne er ret uoverskuelige endnu.
Ved JUlich-DUren fortsætter det amerikanske Tryk uformindsket, men der
er ingen Resultater. I Saar, Pfalz og Alsace fortsættes Offensiven. De
sidste Støttepunkter er taget ved Dillingen, og der er Fremgang ved Weis
sembourg. Sieguldsheim i Nærheden af Volmar er erobret af Franskmændene,
der ogsaa længere sydpaa i Vogeserne har erobret en Del Byer.
ØSTFRONTEN: Russerne har begyndt en ny Offensiv mellem Platten Søen og
Budapest med ti Infanteridivisioner. Maalet er dels at afskære Budapest,
idet en tilsvarende riordlig Offensiv ogsaa gennemføres, dels at gaa di
rekte mod Wien. Der er heftige Artillerikampe, men de russiske Panseraf
delinger er ikke sat ind endnu.
ITALIENFRONTEN: Nord for Faenza er de Allierede ved at bryde ind paa
Posletten. Tyskerne har maattet trække sig nogle Kilometer tilbage.
LUFTANGREB: Til Støtte for de allierede Modforanstaltninger bag den ty
ske Offensiv har de Allierede gennemført meget kraftige Luftangreb mod
Banegaardene Køln og~Bonn. Store Mængder Materiel bl.a. Ammunition er
blevet ødelagt. Udenfor Trier ligger der Masser af Tog og venter paa at
blive ført fram til Fronten, men Jernbanenettet er næsten helt ødelagt.
TOGULYKKE: To Persontog er kørt ind i hinanden i Nærheden af Stuttgart,
hvorved ti Mennesker er blevet dræbt. Aarsagen til Ulykken var, at den
kvindelige Togfører paa et elektrisk Tog var saa mangelfuldt uddannet,

__________
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at hun ikke under sin 3 Ugers Uddannelse havde lært selv de mest elemen
tære Sikkerhedsforanstaltninger.
KAVIAR: I Aar maa Rigsmarskal Hermann Gøring undvære sin Julekvaiar. I
Tidligere Aar er der med Ekstraflyvemaskine blevet hentet store Mængder
Kaviar til Karinhall fra Rusland og Sofia, men det tillader forskellige
indtrufne Omstændigheder som bekendt ikke i Aar.
EN ENGELSK FLYVER nødlandede i Belgien, og det lykkedes ham at flygte
ind i et belgisk Nonnekloster, inden Tyskerne opdagede ham. Abedissen
fik Medlidenhed med ham og tog sig af hem. For ikke at vække Opsigt blev
han klædt i Nonneklæder og fik at vide, at han skulde forholde sig ro
ligt og ikke tale til nogen. I to Maaneder levede Flyveren et stille og
tilbagetrukket Liv i Klosteret og barberede sig 8 Gange om Dagen. Han
passede de forskellige Nonnesysler og hans Fingre gik raskt hen over Ro
senkransen, naar Bedetimerne var inde. Kort sagt, han opførte sig som en
rigtig Mønsternonne, Men en Aften, da han under Aftensangen kom til at
staa ved Siden af en usædvanlig smuk Nonne, kunde han ikke lægge Baand
paa sig længere, men maatte hviske de ~neste franske Ord, han kendte:
“Mademoiselle
rendezvousV’ Nonnen stod stadig urørligt, men mumlede
mellem Tænderne paa umiskendelig London—Akcent: “Tag det roligt min Dreng
jeg har været her siden Dunkerque.” (Efter “Bautastenen”).
-

-

A/S Rixens Maskinfabrik, Holmbladsgade 87, København, blev i Morges to
talt ødelagt ved en Eksplosion. Aktionen gennemførtes af en halv Snen Pa
trioter. De gav Arbejderne Ordre til at forlade Fabrikken og anbragte
derefter en Bombe i Hovedbygningen. Fabriken, der for nogle Dage siden
var udsat for en mindre Sabotage, vil ikke kunne komme i Gang foreløbig.
Den beskæftigede ca.60 Arbejdere.
Da det sidste Tog til Slangerup i Aftes kom kørende mod Buddinge, blev
Toget et Stykke uden for Stationen standset af Blinksignaler, og en Mand
med en Lygte meddelte Togføreren, at der var udlagt Bomber~i nogle Tank—
vogne paa Terrænet. Noget efter fik Toget Lov at passere, ~g fra Vindu
erne saa Passageçerne en Ildsøjle staa i Vejret. Det var ved Ca. 1 .Tiden.
Toget var blevet forsinket paa’ Grund af Luftalarmen. Nogle Timer senere
blev Stationsforstanderen paa Stationen purret ud af Sengen og fik Ordre
til at forlade Stationsbygningen. Han søgte over til en Datter, der bor
i Nærheden. I Mellemtiden var en tysk Sprængningskommando blevet alarme
ret og rangerede nogle Tankvogne ved Stationen ind paa et Sidespor. Det
var Vogne med Tjære.
Endnu i Morges var der ikke sket nogen Eksplosion.
Nogle revolverbevæbnede Mænd indfandt sig i Gaar paa D.D.P.A.s Depot i
Hillerød og beordrede Personalet til at gaa med over til en Tankvogn,
der stod paa Jernbaneterræner i Nærheden af Depotet. Vognen indeholdt
4000 Liter Benzin, og hele Indholdet blev tappet over paa en Tankbil,
Revolvermændene var kommet kørende i.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD anmoder den frie Presse om at optage nedenstaaende
i det først udkommende Nummer.
~NYTAARSHILSEN

TIL

DET

DANSKE

FOLK

Paa Tærsklen til det nye Aar
Befrielsens Aar
sender DANMARKS FRIHEDS
RAAD sin Hilsen til alle Frihedsfrontens aktive Kæmpere~
-

Af praktiske Grunde er dette Nummer af INFORMATION det sidste før Jul,

i

—

Vi sender vor Hilsen til dem, der sidder indespærrede i Tyskernes Fæng
sler og Koncentrationsle,jre
Vi mindes alle dem, der uforfærdet gav deres Liv i Kampen for vort Lands
Befrielse, og vi~ sender vor Hilsen til alle dem, der har mistet deres Kæ
re.
Vi sender vor Hilsen til alle de Landsmænd, som paa Grund af Tyskernes
Forfølgelse har maatte gaa i Landflygtighed. Vi hilser alle dem, der i
Dag kæmper i de Allieredes Rækker, er med til at opretholde Forsynings
t.jenesten over Havene eller forberede og dygtiggør sig til at vende til
bage og deltage i Kampen.
Det er med Stolthed og Glæde, alle frihedselskende Folk ser tilbage paa
det forløbne Aar. Dette Aar blev Nederlagets Aar for Hitler. I vældige
koordinerede Slag har de Allieredes Hære nedkæmpet Hitler-Armeerne. Tre
af Hitlers Allierede er tvunget ud af Krigen. Sovjetunionen, Frankrig,
Belgien samt Dele af Holland, Norge, Italien, Jugoslavien og Grækenland
er befriet, og det øjeblik nærmer sig, da Kampen udelukkende vil blive
ført paa tysk Jord.
Med Stolthed og Glæde kan ogsaa de danske Kæmpere i Frihedskampens vældi
ge Armeer se tilbage paa den Række afgørende Sejre, de vandt i det for
løbne Aar. Endnu lever i hele Folkets Bevidsthed Erindringen om Julidage
nes heroiske Folkestrejke i København og mange Provinsbyer. Nationens
bedste Sønner, Sabotagens dristige Udøvere har lagt de mest livsvigtige
tyske Krigsindustrier øde og i afgørende Perioder lammet den tyske Mili
tærtrafik paa vore Jernbaner. Da Tyskerne mente at kunne saa Splid i det
danske Folk ved at berøve det dets Politi og dermed bane Ve~en for den
uhemmede Terror, for Ran og Røverier, bestod Folket ogsaa denne Prøve.
Folkestrejkernes Enighed, Sammenhold og Vilje til uforsonlig Kamp har in
tet kunnet rokke. For hvert nyt tysk Overgreb er Modstandsfronten smedet
fastere sammen.
Endnu er Hitler ikke besejret. Paa Fronterne har hans Hære stadig Kraft
til at yde forbitret Modstand, og i de besatte Lande fører hans Haand—
langere et stadig haardere og mere brutalt Regirnente, saaledes som vi har
oplevet det herhjemme, hvor hele Gader lægges i Ruiner, hvor Ejendomme
~fbrændes eller sprænges i Luften, og hvor gode danske Mænd snigmyrdes.
Det kan være vanskeligt under disse Forhold at bevare Taalmodigheden, og
DANMARKS FRIHEDSRAAD mener derfor at burde udtale en særlig Anerkendelse
til de væbnede Styrker, som nu i Mâaneder har maattet holde sig passive,
skønt de brænder af Iver efter at yde deres Indsats i Kampen. At ikke en
eneste Gruppe eller Enkeltperson trods alle tyske Overgreb har ladet sig
forlede til at bringe sine Vaaben i Anvendelse, er et Vidnesbyrd om den
høje Disciplin, der raader indenfor Modstandsbevægelsens Rækker.
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Patrioter~ Danske Mænd og Kvinder indenfor Modstandsbevægelsen, Sabotø
rer, Befalingsmænd og Menige i Modstandshæren og den frie Presses Tusin
der af frygtløse Medarbejdere og Distributører, hver en, som yder sin
Indsats i Frihedskampen
vi ved, at den sidste Tid vil blive den vanske
ligste og haardeste men vi ved ogsaa, at Befrielsens Time kan ikke være
fjern. Roligt og tillidsfuldt gaar vi ind i det nye Aar. Lad os ikke et
øjeblik
hvad der end sker
svække Disciplinen i vore Rækker, men maal
bevidst fortsætte Træningen og Dygtiggørelsen. Ved sin hidtidige Indsats
har Modstandsbevægelsen reddet Danmarks Ære og placeret vort Land blandt
de Nationer, der i Gerning har vist, at de vil yde en Indsats for Frihe
den, Freden og Demokratiet. Den Dag Signalet gives, vil vi enige og be
slutsomme træde ind til den sidste, den afgørende Kamp.
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Fredag Aften ved ca.l8.Tiden blev der forøvet Sabotage mod nogle Skure,
der hørte til Bolte- og Møtrikfabrikken i Baldersgade 6 I København. Ska
den var ubetydelig.

-

-

-

Nytaar 1945.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Som vi allerede omtalte før Jul, var der al mulig Grund til at tro, at
Pancke og Konsorter vilde bevilge en Del Løsladelser paa Grund af Højti
den. Det skete ogsaa. Andet Steds i INF vil Læserne finde en Liste over
de Politifolk, som fra Dødslejren i Buchenwalde blev ført tilbage til
Frøslev, og det kan nu tilføjes, at et halvt Hundrede af disse Politi
folk og omkring 40 civile Fanger blev løsladt Lillejuleaften. Det var Hr.
Panckes Julegestus overfor det danske Folk, samtidig med at han velsig—
nede de Myrderier, som hans Medløbere blandt Shellhusets tyske og danske
Mordere i værksatte.
Iøvrigt forløb Juledagene saa roligt, som man med Rimelighed kan forlange
i et Land, hvor Lov og Ret sidder i nogle Landsforræderes Pistoler. Jule
aften var der mærkværdigt roligt, l.Juledag skød en tysk Vagtpost i Ner
vøsitet en Mand, der passererde det tysk besatte “Grundtvigs Hus”, og
samtidig aabnede Sommerpolitiet Ild mod tilfældige Trafikanter rundt om
i Byen. Ingen af disse blev dog saaret. Derimod blev en Schalburgmand ved
Navn Helge Sødring dræbt udenfor Enghave Bio 2.Juledags Aften. Han var 18
Aar, og havde netop aflagt Besøg hos sine Forældre paa Enghavevej 245, da
en Mand løb frem mod ham, skød efter ham og ramte ham i Hovedet. Sødring
havde taget civil Frakke over sin Uniform. Endvidere blev en yngre Mand
dræbt ved Revolverskud paa Trianglen. Det var Schalburgfolkene, der skød
ham, uden at man kender Aarsagen.
Det kan nu med Sikkerhed fastslaas, at de to Mænd, som blev fundet dræbt
i Holte
den ene blev kastet ud paa Vejenfra en Bil ved Geels Bakke,
den anden blev fundet dræbt i den samme Bil, som Morderne havde kørt ind
i en Garage paa Vejlesøvej
var gode danske Mænd. Manden fra Vejlesøvej
var identisk med Politibetjent Gunnar Alsvold, der indtil den l9.September gjorde Tjeneste paa Antonigades Politistation, og den dræbte fra
Geels Bakke var en meget aktiv Frihedskæmper, der i en Række Aktioner
har vist et beundringsværdigy Mod. De to Mænds Død vil ikke være forgæ
ves.
—

En beruset Schalburgmand kom Torsdag før Jul ind hos en Cigarhandler paa
Frederikssundsvej 252. I en meget brovtende Tone forlangte han Spiritus
og Cigaretter, og da Cigarhandleren nægtede at handle med ham. trak han
som det er Vane hos Sommer— og Schalburgmænd
sin Pistol og truede
Cigarhandleren paa Livet. Cigarhandleren lod sig imidlertid ikke impone
re, dels var Schalburgmanden som nævnt beruset, dels var han en ganske
lille Mand, mens Cigarhandleren var ganske godt ved Magt. Han tog Pisto
len fra Schalburgmanden, tog ham i Hoved og Bag og smed ham ud. Derude
blev ham modtaget af en Del Mennesker, der efterhaanden havde samlet sig,
og da de først havde faaet Tag i ham, slap han ikke lige med det samme.
Efter et Kvarters Forløb blev Ambulancen tilkaldt.
-

-

Gestapo har arresteret Sagfører E.Stage, Viggo Stuckenbergsvej i Lyngby.
Sigtelsen lyder paa illegal Brevveksling mëd Sverige.
“Chefen” for Fælledvejens Politistation, en Mand ved Navn Nielsen blev
Fredag Aften før Jul saaret ved et Vaadeskud i Haanden. Han skulde demon
strere sin Pistol, da den pludselig gik af og knuste Lillefingeren.
For Første Gang under den højere Panckes Aktioner mod Villaer m.v. kom
man Fredag før Jul ud for den usædvanlige Hændelse, at Tyskerne jog en
hel Ejendoms Beboere ud unde Foregivende af, at de vilde sprænge hele E
jendommen i Luften. Det skete i Falkoner Alle Nr.50, og Grunden til Pan
ckes Raseri ver den, at en Mand, som boede i Ejendommen og som ganske na
turligt burde være hjemme, naar det højere SS-Politi kom for at hente
ham, ikke kunde træffes. Manden var Læge Flemming Kiørboe, og Tyskerne
fortalte Ejendommens Beboere, at de maatte forlange af dem, at han hen
vendte sig paa Shellhuset inden Kl.l2 samme Dag, saafremt han vilde und
gaa, at hele Ejendommen blev sprængt i Luften. Selvfølgelog~ kom Lægen ik
ke, men samtlige Lejligheder blev rømmet over Hals og Hoved, mens Tysker
nes Medløbere
Sommer- og Schalburgfolk
saa til med skadefro Grin. Det
kan tilføjes, at Ejendommen mærkværdigvis ikke blev sprængt i Luften.
-

-

Fru Thomsen, Snekkersten Kro modtog Juleaftensdag Meddelelse om, at hen
des Mand er afgaaet ved Døden i tysk Koncentrationslejr den 4.December.

-
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Der er som omtalt i Oversigtsartiklen i Fredags fra Frøslevlejren blevet
frigivet 50 Politimænd og ca.40 civile internerede. Fra Vestre Fængsels
tyske Afdeling kom 75 Personer ud. Løsladelserne er, meddeles det fra
tysk Side, foretaget i Anledning af Julen, men med de fortsatte Massear
restationer in mente kan de dog ogsaa have den Baggrund at det gælder om
at skaffe Plads. Samtidig er som omtalt i Fredags 135 Danskere ført fra
Frøslevlejren til Koncentrationslejre i Tyskland.
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I den nyoprettede Lejr er Forholdene yderst daarlige. Der er Fanger af
mange forskellige Nationaliteter, Russere, Franskmænd, Hollændere og Dan
skere. Indtræffer der Sygdomstilfælde, og det gør der daglig, maa Patien
terne passes af deres Medfanger.
Ligene bliver klædt af, bundet sammen
tre og tre i Papirsække og begravet i store Fællesgrave uden nogen Form
for Højtidelighed.
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Kastrup.
Chr.Christensen, Opb. Aalborg.
P.Christiansen, Kb. Kbhn.
.Clausen, Opb. Kbhn.
V.Dreyer, Rpb. Kbhn.
P.Due, Pb. Frederikshavn.
J. Eckbrg, Pk. Kbhn.
P.Egestorp, Opb. Kbhn.
H.Eilersen, Opb. Aar
hus.
G.Vinge Enevoldsen, Pb. Kbhn.
H.Engelt strup, Opb. Hvidovre.
S.Erikse , Opb. Aarhus.
5. von Eyben, Opb. Kbhn.
A.Falkenberg, Pa.
Kbhn.
B.Thoring Flagstad, Pf. Kbhn.
Kr.Foldmand, Kb. Kbhn.
J.Fol
k rmann, Pf.Klampenborg.
E.Forup, Kb. Kbhn.
P. Frandsen, Opb. Kbhn.
K.Frederiksen, Kb. Kbhn.
F.Kleinsho f Funk, Pf. Kbhn.
H. Mikkel
sen Færk, Opb. Kbhn.
0. Gerboe, Pb. Kbhn.
H.Godt-Hansen, Ob.Lyngby.
K.Grabow Grander, Opb. Kbhn.
Alfr. Gregersen, Pb. Kbhn.
A.Gretoft,
Opb. Kbhn.
Chs.Hansen, Ob. Lyngby.
H.Hansen, Pa. Kbhn.
Kr.Hansen,
Pb. Kbhn.
M.Hansen Rpb. Kbhn.
Sv. Hansen, Rpb. Kbhn.
0. allerslev,
Ob. Kbh n.
Hans arck, Pf. Odense.
Aa.Haxell, Ob. Aarhus.
E.Hen
nings, Pb. Kbhn.
A.Henriksen, Rb. Kbhn.
0. Rosenquist Henriksen, Kb.
Kbhn.
Sv. Hermannsen, Opb. Kbhn.
Jac.Himmelstrup, Ob. Kbhn.
H.Hjar
demaal, Opb. Kbhn.
A.Holgersen, Ob. Kbhn.
P.Holm, Opb. Espergærde.
Aa. Hyldegaard, Rpb. Kbhn.
Chr.Jacobsen, Kb. Kbhn.
H.Jacobsen, Pb.
Kbhn.
Sv.Jacobsen, Opb. Hvidovre.
J. Jellinghof, Opb. Kbhn.
H.Jels
gaard, Opb. Kbhn.
Aa.Jensen. Pb. Kbhn.
B.Jensen. Pf. Gentofte.
E.
Jensen, Pf. Kbhn.
G.Jensen. Opb. Kbhn~.
H.Jensen, Fængselsbetjent,
Kbhn.
Kj.Jensen, Pb.
ium.
L.Jensen, Opb. Kbhn.
O.Jensen. Opb.
Kbhn.
Sv.Jensen. Opb. Aarhus.
J.Jessen, Pi. Kbhn.
H.Johansen, rpo.
Odense.
J.Juul-Olsen, Pf. Charl.
E.Jørgensen, Rpb. Hellerup
Th..
Jørgensen, Ob. Kbhn.
J.Karlsen, kb. Kbhn.
J. Kellermann, Pf. Kbhn.
H.Kjeldsen, Opb. Kbhn.
K.Kjeldsen, Opb. Kbhn.
W.Klein, Pb. Kbhn.
K.Rye Støm-Knudsen, Pb. Odense.
H.Knudsen, Opb. Kbhn.
0 Koch,
Fængseisbetjent, Kbhn.
N.Vesterby Kold, Rpb. Kbhn.
Johs Kolsbjerg,
Opb. Frederivia.
Gustav Kongerslev, Pb. Kbhn.
H.Krause, Kbhn.
Kreiborg, Opb. Kbhn.
Sv.Aa. Kreiborg, Pb.Kbhn.
P.Witte kring, Opb.
Kbhn.
V.Kring.Rpb. Kbhn.
Andr.Larsen, Pa. Glostrup.
Larsen, Opb.
Kbhn.
H.Larsen, Kb. Rødovre.
J.Larsen, Pk. Kbhn.
P.Larsen, Opb.
Kbhn.
Sv.Aa.Larsen, Pb. Kbhn.
E.Læth, Rpb. Nykøbing F.
E.Lund,Kb.
Kbhn.
P.Lund, Kbhn.
Sv.Lund, Ob. Kbhn.
O.Lundgreen, Ob. Kbhn.
Johs.Løntoft, Opb. Kbhn.
E. aartensson, Ob. Kbhn.
E. Madsen, Ob.
Kbhn.
M.Madsen, Pk. Kbhn.
0. ousten adsenm Gilleleje.
Sv.Magnus
sen, Kb. Kbhn. J.Malmose, Kb. Kbhn.
R.Mathiasen, Rpb. Lyngby.
A. Ma
thiesen, Kbhn.
Ole Michelsen, Pa. Aarhus.
Aa.Mikkelsen,~Opb. Kbhn.
Rich.Mikkelsen, Pk. Kbhn.
Moltke, Opb. Kbhn.
K.Mortensen, Pa. Val
by.
E. Mønnecke-Petersen, Ka. Kbhn.
Th. Nederstrøm, Opb. Kbhn.
J.
Nielsen, Op~ Kbhn.
V.Nielsen, Pk. Aalborg.
M.Olsen, Ob. Kbhn.
Joh.
Olsen, Opb. Kbhn.
Johs Olsen, Opb. Kbhn.
Olf.Olesen, Rpb. Kbhn.
A.Ortmann, Opb. Kbhn.
Bj.Pedersen, Pb. Kbhn.
F. Lipter Pedersen, Rpb.
Kbhn.
J.Pedersen, Opb. Kbhn.
Ch.Petersen, Opb. Charl.
E. Petersen,
Rpb. Lundby H.
F.Petersen, Ka. Kbhn.
J.Plener, Ks. Kbhn.
G. PU r
schel, Pb. Charl.
C.Rasmussen, Opb. Kbhn.
Ch.Rasmussen, Opb. kbhn.
H.Rasmussen, Rpb. Kbhn.
K.Rasmussen, Ob. Kbhn.
L.Rasmussen, Rp. Es
pergærde.
O.Rasmussen, Ob. Kbhn.
K.Rath. Rpb. Svendborg.
P.Redon,
Opb. Kbhn.
J.Rosendal, Ob. Kbhn.
Frithjof Rostbøll, Pk. Aalborg.
H.Rusholt, Ob. Kbhn.
Johs.Sanslov, Ob. Kbhn.
Edg. Sattrup, Ob. Kbhn.
Fr.Schmidt, Ob. Aarhus.
U.Overgaard Sephede, Opb. Kbhn.
E.Slej—
Fornsgaard, Kb, Kbhn.
N.Soltoft, Opb. Kbhn.
K. Spangler, Kb. Kbhn.
B.Staaby, Rpb. Kbhn.
A.Staun, Opb. Kbhn.
E.Strøbech, Odense.
Alfr.
Svensson, Pk. Aarhus.
V.Sandberg, Opb. Kbhn.
Sv.S. ønderby, Kb. Kbhn.
-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

—

Ingeniør Vesterager-Petersen, Helsingør er arresteret af Gestapo.

-

-

-

-

-

-

-

—

Der er til Aarhus og Frederikshavn ankommet ca. 40 Enmands-Undervands—
baade. som er ved at blive udlosset.

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

—

Lørdag den 23.Dec. Kl.14.l5, da Toidvæsenets Patrouillebaad “Martin” lag
de til ved Toldbodbommen for at landsætte de 7 Mand af Patrouillemandska
bet, kom en tysk Officer og tre tyske Soldater løbende imod dem med Gevær
i Anslag. De blev beordret til at sejle til den gamle Karantænestation,
der jo er taget af Tyskerne. Under Overfarten stod den tapre tyske Offi
cer paa Fordækket af den lille Baad med Geværet i Skudstilling pegende
paa Baadføreren. Alle Mand af Besætningen blev paa Karantænestationen vi
siteret paa det grundigste, de maatte tage alt Tøjet af
de var alle i
Tolduniform
og efter endt Visitation, som var meget ubehagelig, fik de
Besked om at sejle tilbage igen. Aktionen maa formentlig ses i Forbindel
se med Tyskernes Jagt paa Folk, som de mener er med til at opretholde il
legale Sveriges-Forbindelser. Tyskerne arresterede saaledes Torsdag K1.2O
Overtoldvagtmester Asmussen og Overtoldbetjent Frydendahi, efter at de
havde trukket DFDS-Baaden “Trondhjem” ind til Toldboden til ekstraordi
nært Eftersyn. Den var paa Vej til Norge, men skulde anløbe Gøteborg. Og—
saa Skibets Kok blev arresteret.
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Abildrose, Opb.Kbhn.
Ahlmark P. Kbhn.
Albrechtsen Kb. Kbhn.
C.An
dersen, Kb. Kbhn.
E.Andersen, Op b.
H.Andersen, Opb.
E.Andersen,
Opb.
H.Andersen, Opb.
Agerskov Andersen, Pb.
Heller Andersen, Rpb.
alle Kbhn.
L.Andersen, Opb. Viby Jyll.
M.Andersen, Po. Kbhn.
E. An
dreasen, Rpb. Kbhn.
Vilh. Andreasen, Opb. Kbhn.
B.Anthoni, Pb. Kbhn.
N.Anthonsen, Po. Haderslev.
Kn. Ba che, Pm
Nørresundby.
K.B ger,
Pf. harl.
M.Rosen Balder , Rpb. Kbhn.
Ths.Bechett, Politiadv. Kbhn.
E.Benken, Opb. Kbhn.
J.Borkmann, Opb. Aalborg.
Ch. Brahtz, Opb.
Kbhn.
K.Breaa, Rpb. Kbhn.
A.Brink, 0 p. Kbhn.
K.Bristow, Pb. Kbhn.
V.Broch, Kb. Kbhn.
5. von Bruhn, Ob. Kbhn.
H.Bygbjerg, Pb. Gentof
te.
B.Bækkelund, Opb. Kbhn.
T.Bøstrup, Rpb. Kbhn.
E.Carlsen, Opb.

-

-

-

INF bringer nedenstaaende den fuldstændige Liste over de danske Politimænd, som før Jul ankom fra Buchenwaldelejren til Frøslev.
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Juleaften skød Schalburgfolk paa Grøndahls Parkvej gennem Vinduer, hvor
Mørklægningen ikke var effektiv. Da dette muligvis kan være Indledningen
til en ny Terrorbølge, saaledes som det kendes bl.a. fra Norge, opford
rer Danmarks Frihedsraad hele Befolkningen i By og paa Land til ikke paa
nogen Maade at sløse med Mørklægningen, saa unødvendig Blodsudgydelse kan
undgaas.

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

—

-

-

-

—

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

189

Side 6. INFORMATION Nr.368.

27.Dec.1944.

NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.333.

B.Voggeser Sørensen, Kb. Lyngby.
N.Sørensen, Kbhn.
O.Sørensen, Pb.
Kbhn.
I.Thomsen, Pf. Klampenborg.
P.Thomsen, Kb. Kbhn.
N.Thuesen,
Rpb. Kbhn.
G.Tidemann, Pb. Kbhn.
A.Tofte, Ob. Gentofte.
H.Tryde,
Sekretær, Gentofte.
K.Tønnesen, Opb. Kbhn.
J.Vestermark, Pa. Taastrup
O.Villadsen, Rpb. Kbhn.
Warthoe, Rpb. Kbhn.
F.Werchmeister, Pf.
Kbhn.
J.Werner, Rpb. Kbhn.
M. eller, Pf. Aalborg.
K.Zsehau, Kb.
Hellerup
C.Østergaard, Ob. Kbhn.
-
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Oversigtsartikel: Tyskernes meningsløse Ødelæggelse af Ø.K.’s monumen
tale Kontorbygning paa Hjørnet af Holmens Kanal og Holbergsgade forrige
Tirsdag blev en “værdig” Optakt til Juleugen, hvor Morderafdelingen fra
Shelihuset med Bests, Hannekens og Panckes Velsignelse og ivrigt understøttet af de danske Landsforrædere for Landet rundt for at myrde og
brænde. Vi behøver kun at nævne Mordene i Aarhus paa Redaktør Morten Sø
rensen og Smedemester Bardino, der begge blev skudt ned af maskinpistolbevæbnede Mænd, eller Mordet paa Forretningsfører Carlsen fra “Aalborg
Amtstidende”. Lad is videre omtale Bombeattentatet i Horsens mod en Ræk
ke Ejendomme Natten til Torsdag
der er ingen Tvivl.om, at det var Ty
skernes Hævn, fordi Sabotører Dagen i Forvejen havde fjernet en Del Teg
ninger over Bygholm Slot og Horsens Statsskole, der begge er overtaget
af Værnemagten. Man kan i den Forbindelse nævne Panckes særlige Adspre—
delse
Ødelæggelsen af Villaer rundt om i Landet. Tyskernes Raseri over,
at de ikke kan komme Frihedsbevægelsen til Livs, maa nødvendigvis give
sig et eller andet Udslag
om det saa skal gaa paa tværs af alle Krigens
Love og bringe Død og Fordærv over uskyldige Mennesker.
-

-

—
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til at dræbe en af deres egne og saare to andre. Deres Undskyldning var,
at de troede, det drejede sig om Frihedskæmpere. Den ikke helt sædvanli
ge Affære fandt Sted paa Hjørnet af Amagerbrogade og Hveensvej sidste
Onsdag. Vi omtalte. Dagen eftër Ildkampen mellem en sort Bil med Sommerfolk og 2 Mænd i en gul Bil. Det viser sig nu, at den Mand, der stod ved
Siden af den gule Bil i Samtale med Føreren og hans Passager, var den 45aarige Schalburgmand Hans Peter Hansen, Møntmestervej 40. Han blev dræbt
paa Stedet, da hans Venner og Kammerater fra Sommerpolitiet kørte op bag
den gule Bil og aabnede Ilden. Det kan tilføjes, at han var en yderst
aktiv Stikker, og i Lommen paa ham fandt man et dansk Politiskilt, som
han havde stjaalet under Aktioner den 19.September. De to andre Mænd fra
den gule Bil er ogsaa gode Sommerfolk, og efter al Sandsynlighed har de
været ude paa en eller anden “Opgave”. Sommerfolkene fra fra den sorte
Bil opdagede hurtigt Fejitagelsen, da de ransagede Liget af deres dræbte
Kammerat, og det er ganske karakteristisk, at Føreren ved Synet af Schal
burgmandens Legitimationskort Udbrød: “Hvordan klarer vi den?”
Villaen “Kisumbakke”, Højgaardsalle i Bagsværd, der blev sprængt i Luf
ten som et Led i Panckes Villa-Offensiv Lørdag Morgen, tilhørte Forfat
terinden, Redaktør Karen Aabye.
Det tyske Politi har krævet selv at udøve Censur over Esbjergbladene.
Disse skal nu, saasnart de udkommer, tilstilles det tyske Politis Chef.
Baggrunden er “Behandlingen af visse lokale Nyheder”
idet Bladene har
givet en for iøjnefaldende Omtale af tyskarbejdende og tyskbetalte “Dan
skeres” Bedragerier m.ni.
-

Ogsaa Sommer- og Schalburgfolk var yderst virksomme i Juleugen. Bortset
fra Afspærringen omkring Ø.K.’s Bygning, hvor de sikrede de tyske Bombeeksperter Tid til at anbringe deres Bomber, var de paa egen Haand ude
paa en Række Razziaer. Et modbydeligt Optrin udspilledes Lillejuleafteris
dag paa Købmagergade, hvor Sommerfolk havde “indkredset” to Mænd, som de
antog for at være Sabotører. Det kom til en vild Jagt gennem Gaderne,
hvor Sommerfolkene uden Hensyntagen til de mange Mennesker, der var paa
Juleindkøb, skød vildt omkring sig, og til sidst fik de begge Mændene
drevetind i Porten til Jysk Kjoleklædehus~ Umiddelbart efter lød en Serie
Skud fra Porten, og man saa begge Mændene, der var stillet op mod Muren
med Hænderne i Vejret , synke sammen, dræbt af flere Skud i Hoved og
Bryst. Hundreder og atter Hundreder af Danskere maatte kort efter stilti
ende se paa, at Sommerfolkene efter denne Henrettelse uden Lov og Dom
kastede deres Ofre op i Bunden af en Bil. Ud paa Aftenen kom det til et
nyt Optrin paa Østergade, hvor Sommerfolkene skød vildt omkring sig. Og
saa her blev to unge Mænd dræbt og en Dame saaret i Benet. Saaledes for
løb Lillejuleaften i København under Beskyttelse af Landsforrædernes Po
litikorps. I Øvrigt havde Somerfolkene Dagen i Forvejen ogsaa været paa
Henrettelsesturne, denne Gang paa Vesterbro, hvor de i Gaarden til Ejen
dommen Abelsgade 36 havde myrdet den 27-aarige Politibetjent Johannes Pe
tersen, der tidligere var tjenstgørende ved Frederiksberg Politi. De hav
de “anholdt” ham under en Razzia paa et Tapetsererværksted og straks ef
ter skudt ham ned. Der kan nævnes endnu flere Tilfælde, hvor Sommerfolke
ne eller Schalburgmændene paa Stedet har henrettet gode Danskere, men vi
kan ogsaa berette om en Affære, hvor Somruerfolkene for en Gangs Skyld kom

Midt i sidste Uge forsøgte en revolverbevæbnet Mand at dræbe Sygekassekasserer Skræppenborg Nielsen i Middelfart. Kassereren blev afvaret, for
di Revolvermændene havde spurgt flere af Eleverne fra Fredericia Gymna
sium om Vej til Kassererens Hus.

190
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Umiddelbart før Jul er der i København foretaget en Række Anholdelser,
der synes at staa i Forbindelse med de sidste Masseanholdelser i Sønder
jyske Byer. To Sønner af Sognepræst Aaholm i Vojens, Trykk~r Jørgen Aaholm, der er 25 Aar gammel, og hans Bror, der er 22 Aar, er blevet taget
sammen med Gymna~asten Anker Gram, der er Søn af Seminarielærer Ege
skjold Haderslev.
Tysk Politi stormede i sidste Uge Fabrikanterne Graa og Henriksens Firma,
P.Skramsgade 17, som Tyskerne mente var en illegal Vaaben- og Postcen
tral. Fabrikant Graa og hele Personalet blev arresteret, hvorpaa man fra
Kontoret begyndte at ringe rundt til Firmaets Forbindelser efter de Num
re, man kunde finde opnoteret. Alle, der indfandt sig efter Opringninger—
ne eller tilfældigt, blev arresteret, Ialt mener man, at en Snes Perso
ner er blevet taget ved den Lejlighed.
Fabrikken “Ejco”, Jagtvej 157, der Torsdag før Jul blev sprængt i Luften
af Sabotører, fremstillede Glidere til tyske Kanoner. Baade Fabriken og
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et stort Lager af færdige Dele, som stod parat til Forsendelse, blev
del agt.

ø-

I Aftes ved 19.30 Tiden opstod der Brand i en Jernbanevogn ved DSB’s Cen
tralværksteder i København. Vognen, der blev ødelagt var en af den Slags,
Tyskerne anvender ved Fangetransporterne.

VESTFRONTEN
Omslaget i Kampene er ved at komme, men Amerikanerne er
det dog ikke lykkedes i Juledagene helt at vende Krigslykken. Det er
navnlig det bedre Vejr, der har hjulpet Amerikanerne, idet det atter har
været muligt at understøtte Afværgekampene med store Luftangreb. Siden
forrige Tirsdag har der været kæmpet om den belgiske By Bastogne, der er
fuldstændig omringet af Tyskerne. De tyske Afdelinger har Ordre til at
indtage Byen, før amerikanske Panserafdelinger naar til Undsætning. De
er imidlertid allerede naaet til et Punkt 7 km Syd for Bastogne, og de
tyske Tropper maa her kæmpe mod begge Sider. Man regner med, at det vil
lykkes at holde dette vigtige Støttepunkt, der er af uvurderlig Betydning
som et meget vigtigt Vejknudepunkt. Allerede nu har Tyskerne store Mæng
der Krigsmateriel liggende uden for Byen, det bliver sønderskudt af alli
erede Jagerbombere. Paa alle Veje stuves Forsyningerne sammen uden at
kunne komme videre. Dette har givet Anledning til Tyskernes største Van
skeligheder, idet det ikke er muligt at faa Benzin nok frem til Offensi
ven. Dette har de fleste Steder bevirket en Stilstand i Operationerne,
mange Steder et Tilbagetog, bl.a. ved Stavelot, men der er givet en Del
af Panserafdelingerne fra Bastogne Ordre til hurtigst muligt at søge mod
Nord for at hjælpe den sjette Panserarme her. De tyske Panserafdelinger
har haft meget store Tab, alene første Juledag mistedes der 60 store Pan
ser ved Luftangreb. I en Slugt er indesluttet 43 tyske Panser uden en
Draabe Benzin, de angribes fra begge Sider af allierede Panserafdelinger.
Den allierede Offensiv i Pfalz og Saar har helt maattet opgives, men Ame
rikanerne holder dog stadig et Brohoved over Saar i Nærheden af Saarlau
tern. Ved SaargemU nd har de maatet trække sig tilbage til Sydsiden af
Blies—Floden, ogsaa i Pfalz er der gennemført et mindre Tilbagetog ved
Wei ssembourg.
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den tyske Generalstab, idet dens Oprettelse beviser, at Russerne vil an
erkende en Regering af nationale Officerer, som de tidligere har kæmpet
imod, og man har fundet det lige saa opsigtsvækkende, at Russerne i alle
Tilfælde denne Gang ikke harforetrukket en kommunistisk Regering i et
besat Land. Den nye Regering har allerede faaet Tilslutning af det ungar
ske Gesandtskab i Stockholm.
SELVMORD. Hvor forfærdende Forholdene er i Tyskland f remgaar maaske
bedst af det Faktum, at ikke mindre end 97 Personer begik Selvmordi Ber
lin alene paa selve Juleaften.
NYT HEMMELIGT VAABEN. Den tyske Marines nye store hemmelige Vaaben er
blevet indsat Lillejuleaften i Scheldemundingen. Det er en Enmands—Ubaad,
der kan medføre enten Torpedoer eller Miner. Det fik sin Fiasko allerede
ved Indsatsen, idet kun Halvdelen af de indsatte Ubaade er vendt tilbage,
6 af de ledsagende Hurtigbaade blev sænket og flere beskadiget. Den nye
Undervandsbaad kan dykke, hvilket ikke har været Tilfældet med Enmands—
Torpedoerne.
800.000 FANGER.
Vestfronten.

Jul aften blev de Allie~redes Fange Nr.800.000 taget paa

FOR KRIGSRETTEN: Alle tyske Befalingsmænd, der fortæller deres Mandskab,
at de bliver behandlet humant i de russiske Krigsfangelejre, vil blive
stillet for en Krigsret, idet disse Meddelelser er i saa absolut Modstrid
med de n tyske Propaganda.
MANDSKABSMANGEL. De tyske Reparationsværksteder for Flyvemaskiner i Ka
strup Lufthavn er blevet lukket og Mandskabet sendt til en Flyveplads ved
den østlige Grænse.

ØSTFRONTEN:
Den 6. tyske Arme gaar endnu en Gang sin Undergang i Møde.
Første Gang blev den tilintetgjort i Stalingrad, genopstillet led den
samme Skæbne i Dnjepr- Buen og Rumænien, og nu vil det ske igen efter at
være blevet genoprettet. Denne Gang er den indesluttet i Budapest. Ringen
er fuldstændighed sluttet omkring den ungarske Hovedstad efter meget hef
tige Kampe. Russerne trænger lidt efter lidt ind i Forstæderne, hvor Ty
skerne forskanser sig i de Kældre, der allerede længe har været forberedt
som Modstandsreder. Den største are for Tyskerne truer dog indefra, hvor
den ungarske Befolkning har begyndt en Kamp mod Tyskerne. De ungarske Af
delinger er i stort Tal gaaet over til den ungarske Modstandsbevægelse.
UNGARSK MODSTANDSREGERING. Bag Sovjetlinjerne i Ungarn er d r dannet en
ny Modstandsregering under Ledelse af Admiral Horthys tidligere Adjudant,
Generaloberst Bela Miklos samt den tidligere ungarske Generalstabschef.
Miklos var den første Officer, der fik Ridderkorset af Hitler paa østfron
ten. Denne nye Regering har givet Anledning til talrige Diskussioner i
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En Række Mennesker har i den sidste Tid modtaget en Skrivelse af følgen
de Indhold:
“Da det fra forskellige Sider er kommet os for øre, at De ved flere Lej
ligheder har vist Interesse for visse Grene af~ illegalt Arbejde, som De
ikke har noget med at gøre, maa vi henstille kraftigt til Dem om at holde
Dem til Deres eget Arbejde og ikke vise Nysgerrighed overfor andres, da
dette er mod Principperne for illegalt Arbejde.
De skal nok faa Besked om Tid og Sted, naar der i den afgørende Indsats
er Brug for Deres Hjælp.
December 1944.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.”
I denne Anledning ønsker DANMARKS FRIHEDSRAAD at udtale, at Skrivelsen
er et Falsum. Den er ikke udsendt af DANMARKS FRIHEDSRAAD, ligesom man
heller ikke har bemyndiget nogen Gruppe eller Enkeltperson til at udsende
saadanne Skrivelser i Raadets Navn. Meningen med Skrivelsen er muligvis
den bedste, men den Maade hvorpaa den er affattet og hvorpaa den distri
bueres, er ikke i Overensstemmelse med Frihedsraadet.
24/12.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Tyskerne har i den seneste Tid ved at udsprede Rygter om, at det er Fri
hedsbevægelsens Styrker, som foretager de mange Overfald og Røverier,
søgt at drive en Kile ind i det danske Folks enige Modstandsvilje.
DANMARKS FRIHEDSRAAD ønsker i den Anledning at udtale, at Frihedskampen
selvfølgelig ikke financieres ved Ran og Røverier, at der indenfor de
væbnede Styrker haandhæves en meget streng Disciplin samt endelig at et
hvert Forsøg paa at anvende de udleverede Vaaben til andre Formaal end
Modstandskampen vil medføre øjeblikkelig Fratagelse af Vaabnene samt Ud
stødelse af Modstandsbevægelsens Rækker.
Det skal saaledes ikke lykkes Nazisterne at lægge Skylden for Sommer— og
Schalburgfolkenes tøjles[øse Ugerninger over paa Modstandsbevægelsens
Folk. DANMARKS FRIHEDSRAAD fordømmer paa det skarpeste den om sig griben
de Opløsning ar Retstilstandene i vort Land, som er et Led,~i den tyske
Undertrykkelse, og medvirker med alle de Midler, der staarltil vor Raa
dighed til Bekæmpelse heraf.
December 1944.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Den 21—aarige Chr.Iver Johansen, Søn af Fisker Johansen, blev 2.Juledag
skudt ned paa Gaden i Aasaa. Han cyklede sammen med sin Broder og Svoger
forbi Kroen, da en tysk Patrulje var ved at undersøge Legitimationekort
hos nogle unge Mennesker. Johansen blev bange og vilde løbe, men blev
dræbt af et Skud fra en af Tyskerne.
En 6-aarige Søn af Husbstyrerinde Vita Poulsen, Aalborg, som i Julen hav
de været paa Besøg i Blokhus med sin Moder, kom under Leg ind i et af
de tyske afspærrede Omraader med Landminder, En Eksplosion indtraf. Dren
gen blev meget medtaget, men formaaede dog at slæbe sig selv i Sikkerhed,
hvorefter han haardt kvæstet blev indlagt paa Aalborg Kommunehospital.
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Juleaftensdag arresteredes Pastor Rye, Riisskov og Læge Kirketerp, Mar—
selisborg Hospital. Fru Hemmer Hansen ju. blev taget som Gidsel, fordi
hendes Mand, der skulde have været arresteret, ikke var tilstede. Hun
blev dog senere løsladt.
Under Schalburgtagen mod Strøgforretningerne i Horsens Natten til Tors
dag kom et halvt Hundrede SS-Mænd farende ud fra Jørgensens Hotel med Pi
stoler i Hænderne og forlangte, at Brandvæsenet straks skulde indstille
Slukningsarbejdet. Denne Begivenhed, og Sonimerfolkenes Optræden ved ø.K.s
Brand synes at antyde, at man helt har opgivet at kamouflere, hvem Brand—
stifterne er, og at man handler efter Ordre fra den højere Pyroman.
Lederen af Skandinavisk Telegrambureaus Aflægger i Stockholm, den lokale
Gilbert, der hedder Lønnegreen, er for nogle Dage siden blevet arreste
ret af det svenske Politi for Spionage, hvilket jo ikke kan undre, naar
man har fulgt Bureauets Virksomhed i Danmark. Hans Speciale var at give
det tyske Efterretningsvæsen Oplysninger om Flygtninge og deserterede ty
ske Soldater. Han vil blive dømt for Krænkelse af “militærpolitiske Hem
meligheder” og kan idømmes Fængsel i indtil 2 Aar. Hans danske Modstykke
blev som bekendt skudt for et Par Maaneder siden.
De københavnske Chokoladebutikker har i de sidste Dage oplevet en forme
lig Storm af den tyske Værnemagts nye Rekrutter, der er forlagt hertil
til videre Uddannelse. Alle “Soldaterne” er i den Alder, hvor Slik hører
til Li vsfornødenhederne.
Tyskerne sidste Bloddaad i Aalborg, Mordet paa Forretningsfører Evald
Carlsen, “Aalborg Amtstidende”,. er antagelig en Repressalie for Nedskyd—
ningen af Stikkeren og Værnemageren Frits Borup, hvis Likvidation Fri
hedsbevægelsen iøvrigt har taget Afstand fra. Fet er ogsaa sandsynligt,
at Morderne er de samme, som i sin Tid dræbte Læge Rich.Raetzel.
Følgende Arrestanter fra Aalborg er i de sidste Dage ført til Frøslev:
Chr.sv.Andersen
Carl Christensen
Hæsum Svendsen, Arden
Carl Holm
Chr.Jensen, Hjørring
Emil Jensen, Hjørring
Jens P.Jensen, Thisted
Sv.Jensen, Hjørring og Kofod
Sv.Kvist
Helge Larsen
Helge Ott
Hans
Chr.Schmidt
Arnold Simonsen
Svenstrüp—Petersen
Therland, Hjørring.
Derimod ved man ikke bestemt, om Henry Mortensen og A.Regnar Møller var
med i Transporten.
Overlæge Bech og hans Husbestyrerinde Frk. Lauersen fra Varde,der sad
arresteret i Kolding, blev begge sidste Fredag ført til Frøslev.
—

-

-

—

—

—

-

-

—

—

-

-

—

-

Følgende Arrestanter hos Gestapo i Aalborg er blevet løsladt:
Ernst Harry Petersen, Færøgade 41, Aalborg
Vald.Jensen, Vesterbro 84,
Aalborg
Arne Abildgaard, Svendsgade 8, Aalborg.
-

-
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En halv Snes revolverbevæbnede Mænd skaffede sig Onsdag ved ca.l2.l5 Ti
den Adgang til Svendborg Bio. Direktør Sørensen var sammen med Kasserer
sken i Færd med at gøre Regnskabet op, da Revolvermændene tvang dem til
at vise Vej til Operatørrummet. Her klippede Revolvermændene den tyske
Film “En værre Knægt” (med Heinz RUhmann) af Spolen og fjernede den. Di
rektør Sørensen meddelte Publikum, at Teatret var ude af Stand til at
fortsætte Forestillingen, og Publikum fik Pengene tilbage. Lidt havde
Publikum dog faaet forinden, idet Revolvermændene spillede en amerikansk
March. Omkring Halvdelen af Gæsterne i Teatret var tyske Soldater. Nogle
tyske Soldater satte efter Revolvermændene, der undslap.
De første af de ventende tyske Soldater er kommet til Odense. De holdt
deres Indtog med et stort Vogntog gennem Fyens Gader. Paa en af Vognene
stod foroven med store Bogstaver “Karelen”
der kan altsaa ikke være
Tvivl om, hvor de er kommet fra.
-

De tre arresterede Falck-Folk, Inspektør Marius Jensen, Kontorchef Ander
sen og Redder Schmidt fra Odense-Stationen, er blevet løsladt fra Hus
mandsskolen.
Tandlæge Carl Gregers og Agnete Nørlyng, Helsingør, der har siddet arre
steret i fire Maaneder, først paa Vestre siden i Frøslev, er blevet løs
ladt.
Kontorassistent Grønhøj, som for et Par Maaneder siden blev arresteret
af Gestapo, er nu blevet løsladt. Han var ansat paa Varde Politistations
Motorkontor.
Fra Slutningen af 1943 til op mcf~ Jul har ikke mindre end 149 danske
Statsborgere sat Livet til i tyske Koncentrationslejre eller Fængsler.
De fleste af Dødsfaldene er sket i sidste Halvdel af 1944 og kun 16 af
Dødsfaldene i nedenstaaende Oversigt er sket i 1943. Alene i Theresien
stadt er over 15 Procent af alle deporterede Jøder afgaaet ved Døden. I
Løbet af mindre end tre Maaneder er 42 danske Politimænd b~kket under for
den umenneskelige Behandling, de har været ude for. Dette ~il blive hu
sket.
En Oversigt over Dødsfaldene ser saaledes ud:
I Koncentrationslejrene i Hamburg og Neuengamme
22 politiske Fanger,
9 Grænsegendarmer og
18 saakaldte Vanefor
brydere og asocia
le Elementer.
I Buchenwalde
45 Politimænd
I Stutthof
5 deporterede
I Sachsenhausen
2
I Ravensbrück
I Auswitz
1
I Theresienstadt
45 Jøder
I Fængslet Dreibergen.
1
(fortsættes)
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Det kan tilføjes,at Listen over nye Dødsfald blandt Politimænd i den be
rygtede Buchenwalde-Lejr ser saaledes ud:
Reservepolitibetjent Svend Helge Villy Petersen, Stubbekøbing, Rp.Eigil
Krogh Petersen,Kbhn., Pol.Ass.Hans Peter Sylvester Nielsen, Nordre Birk,
Op. Andreas Martin Kolvad, Kbhn., Rp. Gert Valdsøe, Kbhn., og Kriminalbe
tjent Hans Chr. Spangaa, Aarhus.
Skibsværftsarbejder H.P.Olsen, Skibhusvej 435 i Odense blev Tirsdag Mor
gen paa Vej til Arbejde dræbt ved Skud, da han passerede Hedvigslund—Sko
ven. Denne Begivenhed førte til Arbejdsnedlæggelse paa Værftet. Flere
Hundrede Arbejdere skal daglig passere Skoven paa Vej til og fra Arbejde
paa Værftet, og netop Tirsdag Morgen var der stærk Skydning i Skoven. Der
blev optaget Forhandlinger, hvori Skibsværftet, Byen, Fagforeningerne og
den tyske Værnemagt deltog, og efter Arbejdstidens Begyndelse var blevet
udsat fra Kl.7.45 til Kl.9. besluttedes det at genoptage Arbejdet Onsdag
Morgen. Den dræbte Skibsværftsarbejder var 57 Aar gammel. Hvem, der af
fyrede Skuddet fra Skoven, vides ikke.
Særmelding:

Meddelelse til F V
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være Sommerfolk i Civil. Yderligere holdt en af Sommerfolkenes Udryk
ningsvogne paa Nicolaj Plads, og da de fem unge Mennesker saa den, tog
de Flugten. Raarup, hans Søster og Jensen løb mod Østergade, Vennen og
den anden unge Kvinde forsvandt af Sidegaden den modsatte Vej. Pludselig
blev der aabnet Ild mod de tre, der flygtede af Østergade og som paa det
te Tidspunkt befandt sig udfor Illum. Raarup styrtede straks om, og Jen
sen faldt et Øjeblik efter. Samtidig blev Raarups Søster ramt i Foden.
Hun blev bragt til Kommunehospitalet, men umiddelbart efter blev hun af
hentet af uniformerede Sommerfolk, der bragte hende til Feltlazarettet.
Efter Aktionen tog Sommerfolkenes Patruljevogn Morderne og Stikkeren med
tilbage til Politigaarden.
Natten mellem den 22. og 24. December blev der forøvet Sabotage mod Va
skeriet “København~ i Nygade 31, Silkeborg. Indehaveren, M.Sløk, er en
kendt Værnemager, der næsten udelukkende arbejder for Tyskerne. Virksom
heden vil ikke komme i Gang foreløbig.
Hver Gang der blæses Luftalarm i Silkeb.org, kører Tyskerne ud af Byen
som om de havde en vis Mand i Hælene og skjuler sig rundt om i Skovene,
paa Stier og Veje.
Aa, ja.

39.

-

M/S.Codan af Køge kom lige før Jul til Køge fra Sverige. Den 4 Mand store
Besætning blev straks arresteret af tysk Havnepoliti og senere paa Dagen
kørtNordpaa i to tyske Opelvogne. Sigtelsen gaar vist nok ud paa ille
gale Transporter.
Ved Eksplosionen paa Strøget i Horsens i sidste Uge er der alene knust
Ruder for ca.1000.000 Kr.
Som tidligere omtalt i INF blev to unge Mænd dræbt og en Kvinde saaret,
da en Afdeling Sommerfolk Lillejuleaftens Nat aabnede Ild med Maskinpi
stoler paa langs ad Østergade udfor Illum. Det er nu oplyst, at de to un
ge Mænd, derblev dræbt, var den 2O-aarige Gunnar Bruun Jensen, Søn af
Portneren paa Odense Staalskibsværft, og den 2O-aarige Tegner Otto Raa
rup, Carl Bernhardsvej 4 i Odense. Den unge Kvinde, der blev saaret, var
Raarups Søster. Bag denne Episode ligger en uhyggelig Stikkeraffære. De
tre unge Mennesker var sammen med en jævnaldrende Kammerat og endnu en
I3ame kommet ind paa Kafe “Vingaarden”, hvor Jensen og Raarup fik Øje paa
en tidligere Skolekammerat, som de vidste arbejdede som Stikker for Ty
skerne. Til Trods for at de to unge Mennesker var flygtet fra Odense,
hvor Gestapo havde eftersøgt dem, fandt de ingen Anledning til at for
svinde. Dels regnede de med, at Manden ikke kunde foretage saa lav en
Handling som at anmelde dem, dels havde han tidligere været forlovet med
Raarups Søster og var altsaa godt kendt i Familien. Hele Selskabet blev
derfor i Lokalet. Noget efter lagde Jensen og Raarup imidlertid Mærke
til, at der var kommet to unge Mænd ind i Lokalet, og de havde alle vek
slet Blikke med Stikkeren, samtidig med at de viste en paafaldende Inte
resse for Selskabet. De tre unge Mænd og de to unge Kvinder besluttede
derfor at forsvinde, men næppe havde de betalt og var ude af Døren, før
de Mænd, der efterhaanden var kommet ind for efter dem. Det viste sig at

198

Under de tre Luftalarmer i Storaalborg i Lørdags var Tyskernes Luftværns
ild kraftigere end nogensinde. Luftværnskanoner kørte rundt i Gaderne og
fyrede løs, naar lavtflyvende Maskiner nærmede sig, ligesom Vagtposter
ved forskellige tysk besatte Bygninger affyrede Maskinpistoler imod Fly
vemaskinerne. Tyskerne lancerede iøvrigt en ny Trafik, idet de beskød
Trafikanter paa Gaderne
formentlig i den Tro, at de var landsatte Trop
per
og i flere Tilfælde skød Sommerfolk gennem mangelfuldt mørklagte
Vinduer, ogsaa Forretningsvinduer.
—

-

Under en noget “blakket” Juletræsfest i “Rossini’s Seiskabsloka ler paa
Gl.Jernbanevej i Valby opstod der Skænderi mellem nogle Danskere og nog
le tyske Soldater. Pludselig trak en tysk Soldat sin Pistol og affyrede
flere Skud us i Lokalet. En Musiker,Gunnar Rasmussen, blev ~ramt i Ryggen
og maatte haardt saaret bringes til Kommunehospitalet.
Den berygtede Stikker, Marin~vægter Leo Jenrich, der var Sabotagevagt
paa Høegh Rasmussens Maskinfabrik i Bogholderalle 76, blev i Fredags saa
haardt saaret af en Revolvermand udfor Arbejdsstedet, at han nu er afgaa
et ved Døden. Desværre blev Revolvermanden, den 25-aarige Henning Hansen
fra Hillerød selv saaret under Kampen med Stikkeren og var død inden An
komsten til Hospitalet.
Nazisten og Værnemageren Svend Hansen fra Bagsværd og hans Kone kom for
nogle Dage siden op at skændes. Midt under Striden tog Konen Mandens Re
volver og affyrede et Skud i Maven paa ham. Han styrtede om paa Gulvet
og mistede Bevidstheden. Konen blev bange og alarmerede Ambulancen. Man
dens Tilstand er yderst alvorlig. Det tyske Politi har taget sig af Sa
gen, men man maa gaa ud fra, at Fru Hansen klarer sig
hun har jovist
-
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Evne til at finde Tyskernes almindelige Omgangstone.
To tyske Soldater stod forleden paa Linje 1, der kørte forbi Ruinerne af
ø.K.s Bygning. Den ene af dem saa paa den anden, rystede paaHovedet og
sagde:
Jeg kunde godt lide at vide, hvad det skal gøre godt for
-
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fleste Læsere straks kunde se, hvor de stammede fra og derfor paa For—
haand var advaret. De nye tvangsartikler er derimod kamoufleret, som om
det var Redaktionerne selv, der havde valgt dem og skaaret dem til. Tek
nisk adskiller de sig ikke i mindste Maade fra:det øvrige Stof. Det er
navnlig Udviklingén i Belgien og Grækenland, der har fremkaldt Tvangste
legrammerne. Censu ren udvælger af Dagens mange Telegrammer
som den i
Forvejen har maltrakteret med Udstregninger i Teksten
de mest “positi
ve” baade fra Ritzau og STB og giver derpaa Bladene Ordre til at bringe
dem enspaltet eller Tospaltet paa Forsiden. Bladene skal selv foreslaa
Overskrifterne, for at de ikke skal faa for meget Præg af Ensrettethed.
Hvis Redaktionernes Forslag til Overskrifterne ikke passer Censuren, la
ver Tyskerne selv nogle nye, som Bladene derefter beordres til at bruge.
Følgen er, at Bladene ikke mere kan lave nogenlunde neutrale Telegramspalter. De gjorde ikke megen Gavn, men skadede dog heller ikke direkte.
Nu derimod er Redaktionerne helt sat fra Styret. Naar op til en halv Snes
af disse farvede Tvangstelegrammer beordres i Bladene, bliver der ikke
Plads til mere (Bladene skal ydeligere skæres 10 Procent ned i Papirra
tionen fra Nytaar). Der er kun een Maade at svare de tyske Censurer paa,
nemlig ad alle Veje at oplyse det danske Folk om, at de ikke mere er gar
deret mod direkte tysk Propaganda i Da~bladenes Telegramspalter, og der
for hellere bør springe dem over eller i hvert Fald læse dem med vaagen
Kritik.
—

-

Følgende Annonce er hentet hos Dagbladet “Vestkysten”:
Den tyske Værnemagt meddeler: Grundejere, paa hvis Grund der er foreta
get Udgravninger eller opsat Mærker, et Kors med hvidt Flag, gøres an
svarlige for Beskadigelser eller Fjernelser af disse. Al udendørs Færd
sel med Skydevaaben er forbudt. Overtrædelser kan faa de alvorligste Føl
ger.
Guldager Sogneraad.
-

Tyskerne har i Ringe beslaglagt Gymnastiksalen paa Kommuneskolen, Teknisk
Skole, Bethesda (til Lazaret.). Ægpakkeriet, en Del Værelser paa Centralhotellet og Ringe Hotel samt Retslokalerne paa Raadhuset, (til Kontorer).
Paa Stadion har de kørt deres Biler op, og paa alle Gaarde i Omegnen skal
der indkvarteres Heste og hvert Sted en enkelt Mand. I Ryslinge er bl.a.
Højskolens Gymnastiksal beslaglagt.. I Anlægget foran Højskolen er parke
ret ca.5O tyske Biler foruden nogle Haubitzere (10 cm). Der kommer hver
Dag 1 a 2 Ekstratog paa ca.. 30 Vogne til Ringe. Man mener, at der til
Kværndrup skal forlægges 400 Mand. Tyskerne i Ringe og Omegn er fortrins
vis SS—Tropper.
Som det vil huskes, blev en Hellerup-Læge for nogen Tid siden anholdt for
nogle Tyverier. “Forræderlandet” indeholdt i Gaar et kraftigt Angreb paa
de Dagblade, der havde bragt Lægens Navn. Sandheden er den, at det eneste
Sted, Navnet er blevet nævnt er i den tysk-redigerede Radioavis, som fle
re af “Forræderlandets” Medarbejdere har intim Tilknytning til. Ingen af
de københavnske Blade bragte Navnet af Hensyn til Lægens Familie.

Gestapo ønsker aabenbart ikke at blive erindret om sine Ugerninger i det
forløbne Aar. I Gaar blev det meddelt de danske Dagblade, at det vil væ
re forbudt i Nytaarsoversigter at omtale Dødsfald, Sabotager og Mord, u
anset om saadanne Artikler skulde være godkendt af den tyske Censur i
Forvejen.
Ingeniør Villy Bang, Ved Klosteret 2 i København, blev i Gaar anholdt af
Gestapo efter en Razzia i hans Afdeling i Bygningsdirektoratet. I Morges
blev hans løsladt, og det meddeltes ham, at Gestapo havde modtaget en An
meldelse om, at han drev illegal Virksomhed, men at Razziaen ikke havde
bekræftet denne Antagelse.

Lillejuleaften gennemførte den tyske Pressecensur under den geniale lille
Schrøders Ledelse en ny Genistreg. Man beordrede pludselig, at den tyske
Værnemagtsberetning fremtidig skal bringes i sin Helhed paa Forsiden uden
Mellemrubriker og Overskrifter
et i Sandhed mærkeligt Indfald, hvis det
skal ses ud fra tyske propagandistiske Synspunkter. I det hele taget har
de tyske Myndigheder i de sidste Uger foretaget drastiske Indgreb overfor
Dagbladene. Der er her skabt en hel ny Situation, som Offentligheden bør
orienteres om. Som P essecensuren for Tiden fungerer, faar de danske Læ
sere et højst ufuldstændigt Billede af, hvad der sker ude i Verden. I
mange Tilfælde giver Telegranimerne endog et fuldkomment forvrænget Bille
de af, hvad der virkelig foregaar.
Tyskerne har i højere og højere Grad indført de saakaldte Tvangstelegram—
mer. Allerede i nogle Maaneder har Bladene været nødt til at bringe de
saakaldte KE-Telegrammer, der har Navn efter SS-Propagandakompagniet, der
igen er opkaldt efter en falden SS-Mand Kurt Eggert. Det gjaldt for dis
se Telegrammer som for destørre Propagandaartikler om Søndagen, at de

“Aftonbladet” skriver den l4.Dec: “Der er i disse Dage udkommet et Jule—
hefte, som allerede med sit sorte Omslag stikker af mod de sædvanlige
Højtidspublikationer. Det er “Der er et yndigt Land...” udgivet af Dansk
Pressetjeneste i Stockholm. Første Side prydes af et Portræt af Dr.Best,
og det eneste religiøse i Hefteter et talende Billede af Pastor Kaj Munk
liggende med sønderskudt Hoved paa en jysk Landevej.
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En Schalburgmand, eller rettere Dreng, blev i Aftes saaret ‘i Frimurerlo—
gen paa Blegdamsvej. Han var kommet til at skyde sig selv i Skridtet.
Barnet er 15 Aar.

-

Kl. 6.50 i Morges blev en yngre Lærling Ove Nielsen, Hollænderdybet 36,
St.København, fundet dræbt udfor Ejendommen Gl.Køgevej 22. Han var skudt
gennem Hovedet. Liget er ført til Retsmedicinsk Institut. Der er ingen,
der har overværet Drabet.
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“Der er et yndigt Land...” er et Billedhefte, som giver en retrospektiv
Reportage fra den danske Frihedskamp. I realistiske Billeder og uden pa
tetiske Kommentarer skildrer det, hvordan Idyllens Danmark blev til Mod
standens Danmark. Det er Beretningen om, hvordan et vaabenløst Folk rej
ser sig mod en bevæbnet og frygtelog overlegen Modstander
en Beretning,
som ogsaa bringer Budskab om at menneskelig Solidaritet og lys Tro trium
ferer over de nedbrydende Magter i Tiden.”

Danske Frihedskæmpere gav 2.Juledags Aften to Ekstraforestillinger i to
københavnske Biografteatre. I det ene Tilfælde var det i “Bella Bio” paa
Brønshøj Torv, i det andet Tilfælde var det i “Grøndahls Bio” paa Godt
haabsvej. I “Belle Bio” var man midt i Filmen “Elly Petersen”
det var
under sidste Forestilling
da 5—6 pistolbevæbnede Mænd pludselig trængte
ind i Operatørrummet, hvor de forlangte, at Filmen skulde standses ved
den første passende Udgang. Under Hensyn til Revolverne og da Telefonen
ned til Salen straks blev taget under Bevogtning, turde Operatørerne ikke
andet end følge denne Opfordring, og gennem Teatrets Højttaleranlæg tog
en af Frihedskæmperne derefter Ordet. Han bad Publikum forholde sig ro
ligt og blive siddende paa Pladserne, og derefter rettede han en indtræn
gende Opfordring til alle de tilstedeværende om at passe paa, hvad de
sagde. Alt for megen løs Tale havde i Tidens Løb bragt Sorg og Ulykke ind
over mange danske Hjem, og utidige Ord var Aarsagen til, at alt for mange
danske Patrioter rnaatte tilbringe Julen i de tyske Fængsler og Koncentra
tionslejre. Publikum havde hørt paa denne Tale i dyb Tavshed, og da “Tip
perary” og den danske Kongesang derefter lød i Højttaleranlægget samtidig
med at Billeder af Kongefamilien tonede frem paa Lærredet, brød Folk ud
i spontan Jubel. Hele Salen rejste sig, og da Stemmen i Højttaleranlægget
motiverede et Leve for Danmarks Frihed ôg Frihedsbevægelsen, blev det
hilst fra alle med rungende Hurraraab. Paa detf~ Tidspunkt forsvandt een
eneste af Tilskuerne tilsyneladende uset i den almindelige Begejstring.
Det var han imidlertid ikke. Det blev konstateret, at han fra en nærlig
gende Telefon alarmerede det tyske Politi, som kort efter korn tilstede
med en Udrykningsvogn. Ekstranummeret var dig forlængst forbi og den e
gentlige Film genoptaget, da Gestapofolkene ankom, og af Aktørerne var
der intet Spor.
I “Grøndahis Bio” fik Ekstranummeret det samme Forløb, blot at man her
spillede “Horne sweet horne” i Stedet for “Tipperary”, og at der i dette
Tilfælde ikke var nogen Stikker, der alarmerede Gestapo.
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Som omtalt i Dagbladene via Ritzaus Bureau blev Portneren paa “Torotor”
i Gaar Morges beskudt af Revolvermænd. Den samme Portner er iøvrigt Sabo—
tagevagtleder, og det er tredie Gang, han har været udsat fQr Attentat.
Under en Razzia, som tysk Politi i Aftes ved 2O.Tiden foretog i en Kafe
paa Enghavevej ved Mozarts Plads, blev Mælkeassistent Erik Sørensen, Tof
tegaards Alle 24 dræbt af Skud fra en Maskinpistol. Mælkeassistenten var
paa Vej ud af Kafeen~ da Tyskerne og Sornrnerfolkene gik til “Aktion”, og
da han ikke øjeblikkelig stoppede op, blev han skudt.
I Følge Oplysninger, der er indløbet i disse Dage, er samtlige Politimænd, der indtil fornylig sad i Dødslejren Buchenwalde, nu overført til
en Krigsfangelejr i Nærheden af Dresden. Flytningen fandt Sted Fredag og
Lørdag før Jul.
Det tyske Politi har i de sidste Dage flere Steder i Byen standset Ambu—
lancer i Sygetransport og undersøgt Vognens Indhold. En enkelt Ambulance
blev i Forgaars standset to Gange paa samme Tur.
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De ca.4O Bombe— og Kampmaskiner, der gennem de sidste Maaneder har været
“opstaldet” paa Amager, er nu forsvundet. Kun et Par enkelte Natjagere er
tilbage. Maskinerne menes at være indsat som haardt tiltrængt Reserve paa
Vestfronten i von Rundstedts store Hasardspil.

denne nye Statsform paa et rent socialistisk Grundlag.
De forskellige nationalsocialistiske Fraktioner, der nu har overtaget Be
slutningen om Dannelse af Regering under den danske Arbejder F.Chr.Stel—
sigs Førerskab, er selvfølgelig interesseret i en hver dansk Mand og
Kvindes Medarbejderskab, og Spørgsmaalet er da, om De har Interesse i at
arbejde videre ùnder et saadant Førerskab paa virkelig national og social
Bas i s.
Sagens Alvor kræver Deres Svar og intet Svar betragtes som en absolut
negativ Indstilling.
Med germansk Hilsen
Teknisk Opbygnings Tjeneste.”
(Underskriften er næsten ulæselig, men der skal vistnok staa Børge Mad—
sen).
Paa Skrivelsens Hoved staar der følgende:
Teknisk Opbygnings Tjeneste
Nationalsocialistisk Organisation til Fremme af Arbejderens, Industriens,
Handelens, Landbrugets og Kunstens Inter~esse i Helhedens Tjeneste.

Den 70-aarige Fru Anna Marie Christensen, som Juleaftensdag blev overfal
det i sin Kafe paa Toldbodvej af tre tyske Marinesoldater, der løb med
Pengekassen, er meget haardt medtaget. Hun har faaet fem Kraniebrud, der
af et saa alvorligt, at Hjernen er blottet.
Tyske Politisoldater har paany i de sidste Dage i et Par Tilfælde assi
steret af Sommerfolk gjort Jagt paa Desertører i København, dels paa Fre
deriksberg, dels paa Nørrebro. Da Deserteringerne bliver stadig hyppige
re, maa man antage, at der snart oprettes en særlig Kommando til at tage
sig af de Kammerater, der har faaet nok af Hitlers Krig og Goebbels Løf
te r.
Stationsleder Havemose, Falcks Redningskorps i Esbjerg, der for nogen Tid
siden blev arresteret af Gestapo, er blevet løsladt.

Hovedkontor Svendsgade 2. København V. Tlf. Eva 6892. Postkonto Nr. 23
687.

Tyske Soldater ved Værnemagtens Arbejdssteder i Nærheden af Horsens har
i den sidste Tid været meget ivrige efter at sælge Skydevaaben til de
danske Arbejdere. I adskillige Tilfælde er det lykkedes Tyskerne at faa
solgt nogle Pistoler med tilhørende Ammunition, og forleden Aften blev
Hensigten med dette Salg afsløret. Kort efter Arbejdstidens Ophør blev
Søndergade afspærret. Tyske Soldater foretog en Ransagning af Folk, og
tre Mænd blev holdt tilbage. De var alle i Besiddelse af Pistoler og blev
senere bragt til SS-Hovedkvarteret paa Jørgensens Hotel. De specielle Me
toder, som tysk Politi anvender, har atter kunnet fejre en Triumf.

Der er ingen, der kender hverken Hr.Børge Madsen eller den danske Arbej
der F.Chr. Stelsig, der nævnes i Skrivelsen. Det er ikke usandsynligt,
at der er Tale om fingerede Navne. Udover Tyskernes specielle Lakajer er
der sikkert ingen, der opfatter Skrivelsen alvorligt. Der er endnu et
Stykke Tid til Fastelavn~
Som tidligere nævnt har Statsbanerne i nogen Tid arbejdet med Planer til
en voldsom Nedskæring af Trafikken. Disse Planer ligger nu fuldt færdige
i Generaldirektoratet. Enkelthederne i Planerne, som kun skal være fær
dige for alle Eventualiteters Skyld, kendes endnu ikke, men det kan næv
nes, at det bl.a. er Meningen, at der overhovedet ingen Steder i Landet
skal køre Darnptog om Søndagen.
I denne Forbindelse kan det~oplyses, at
Generaldirektør Knutzen i sin Nytaars-Redegørelse for Statsbanernes Virk
somhed og Stilling ved Aarsskiftet ikke fortæller noget særlig nyt. Aa
rets Slutresultat er blevet et Underskud paa 4.6 Mill.Kr. Generaldirek
tørens Nytaarsoversigt slutter saaledes: “Om Fremtiden er det i Dag mere
end nogensinde før umuligt at udtale sig. Foreløbig gælder det om at sli
de sig igennem en ond og haard Tid”.
Saa kan man jo ikke sige, der er
sagt for meget.

Tyskerne havde forleden Skarpskydning i Esbjergs Gader, hvorved der blev
saaret fire Personer, deriblandt Formanden for Esbjerg Fiskeriforening,
J.Simon Christensen.

-

En Række højere Embedsmænd i den røde Bygning har lige før Jul modtaget
følgende Skrivelse angaaende Fremtiden:
“Hr....
Vi er blevet overdraget Opgaven at stille samtlige overordnede Embeds
mænd her i Landet overfor følgende personlige Samvittighedsspørgsmaal,
af hvis Svar Danmarks Skæbne og Fremtid afhænger:
“Vil De fortsætte i Deres nuværende Stilling under en kommende ny Statsform”?
De er sikkert enig med os i, at de herskende anarkistiske Tilstande er
uhoidbare ud i Fremtiden,
at mange Ting maa føres ud i Livet efter helt
nye Retningslinjer for at skaffe Danmark den fornødne Position, som den
arbejdende Befolknings høje Standard har Krav paa, og at der i øjeblikket
findes mange alvorlige og maalbevidste Mænd, der vil paatage sig at danne

-

Paa Baggrund af DANMARKS FRIHEDSRAADs Advarsel i Gaar mod de tyske Ryg
ter, der udpegede Frihedskampens Folk som Gerningsmænd til en Del af den
sidste Tids Forbrydelser for afvende Mistanken fra Sommer- og Schalburg
folk, kommer Meddelelsen om følgende Affære meget apropos: Som det vil
erindres, efterlyste Dansk Røde Kors for nogen Tid siden en halv Snes
Dæk, som ved regulært Indbrud var blevet stjaalet fra nogle Lastbiler,
der var sat paa Værksted for at blive udrustet til Transport af Levneds
midler. til danske Kvinder og Mænd i tyske Fængsler og Koncentrations

-
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lejre. Efterlysningen indeholdt Numre og Dækkenes Mærke, men gav intet
Resultat til Trods for at man appelerede til Tyvenes Menneskelighed ved
at gøre opmærksom paa, at Levnedsrniddeltransporterne ikke kunde komme i
gang, før der blev skaffet nye Dæk
og det er der som bekendt ikke megen
Udsigt til i øjeblikket. Saaledes laa Sagen, da en tysk Lastbil bevog~et
af Soldater den 13.December kørte frem ved Aarhusbaaden “Aarhus” paa Lar
sens Plads. Tyskerne gav sig til at losse Bildæk, ialt 40, der skulde
sendes til den tyske Værnemagt i Jylland. Da de sidste Dæk var bragt om
bord, blev der udstede Kvittering for Afleveringen, og Tyskerne kørte
bort. Næppe var Tyslernes Lastbil imidlertid forsvundet, før en Lastbil
kørte op foram Damperen. En halv Snes pistolbevæbnede Mænd sprang ud og
forlangte at faa de 40 Dæk udleveret omgaaende. Mandskabet havde intet
Valg. De 40 Dæk blev læsset op paa Lastbilen, og Revolvermændene for
svandt. Det viste sig at ved en Undersøgelse at 10 af Dækkene var stjaa
let fra Røde Kors-Vognene. Det er vel overflødigt at tilføje, at alle 10
Dæk er afleveret til Ejermændene.

r du, min Dreng? Glædelig Jul.
Soldaten svarede med at affyre et Skud,
der ramte Jensen-Bødker i Underlivet. Han blev ført til St.Josephs Hospi
tal, hvor han blev opereret. Juleaftensdag afgik han ved Døden
—

-

Stikkeren og Landsforræderem Max Pelving, der efte r flere Attentatfor
søg i København og efter at hans Navn var sat i Forbindelse med Bortfø
relsen af Ingeniør Snog-Christensen, flyttede til Frøslevlejren, frister
en krank Skæbne. Det viser sig nemlig, at han hvad Frihed angaar ikke har
det meget bedre end de danske Patrioter, som han og en anden Landsforræ
der ved Navn Nobel efter bedste Evne forsøger at gøre Livet surt for.
Grunden er den, at ogsaa i Frøslevs Omegn er der Folk, som kunde tænke
sig at tale alvorligt med Max Pelving. Det kom meget tydeligt til Udtryk
for nogen Tid siden, da han gik en Tur udenfor Lejren. Da han var et
halvt Hundrede Meter borte fra Porten, lød der pludselig flere Skud og
Projektilerne slog ned i Nærheden af Pelving. Hvid af Rædsel vendte han
om og løb hurtigst muligt tilbage til Lejren. Siden har han kun vovet sig
ud med Livvagt. 4-5 Gestapomænd følger ham overalt, men det er naturlig
vis besværligt, og selv Tyskerne er begyndt at blive ked af det. Hans Tu
re i Omegnen indskrænker sig nu til to Udflugter om Ugen. Der er simpelt
hen ikke Personale nok til at passe paa ham.
I Gaar Eftermiddags ved l7.Tiden blev den 18-aarige Kaj Holm, der bor
Jernbanealle 11 i Vanløse, skudt ned og dræbt af to Mænd, der kom cyklende forbi ham i Jernbanealle udfor Nr.33. Nærmere Omstændigheder kendes
endnu ikke.
Fire revolverbevæbnede Mænd trængte i Gaar Eftermiddag ind paa Maskinfa
brikken “Haparanda” i Geislersgade Nr.13 i Gaarden. De holdt Arbejderne
op og placerede nogle Bomber, hvorefter de forsvandt. Ved et Par Eksplo
sioner et øjeblik efter blev Fabrikken fuldstændig ødelagt. En Mængde Ru
der i de omliggende Ejendomme blev knust, og en halv Snes af Beboerne
maatte behandles paa Hospitalet for Snitsaar fra Glassplinter. De fire
revolverbevæbnede Mænd havde ikke paa Forhaand advaret Beboerne, hvad
danske Sabotører altid plejer.
Den ca.25-aarige Kontorist Niels Jensen Bødker, Agerbækk Tømmerhandel,
blev Natten til Lørdag den 23. dræbt af en 17-aarig tysk Vagtpost i Ager
bæk. Jensen-Bødker var i godt Humør og sagde til Soldaten:
Hvor gammel

Chefen for det danske Sikkerhedspoliti i Esbjerg Peder Christensen, er
sammen med sin 16-aarige Søn blevet anholdt af Gestapo paa Fredericia
Banegaard Lørdag den 23.ds. Han var sammen med sin Hustru og Søn paa Vej
til Aarhus for at holde Jul. I Toget spurgte en Kvinde, om han ikke var
Peder Christensen, hvad han selvfølgelig sagde Ja til. Desværre han man
ikke denne, Kvindes Signalement.
Specielt til 228: Ny Adresse kan anmeldes paa samme Maade som den ind
sendte Annulering af Gaars Dato.
Meddelelse til Abonnenterne:
Den før Jul foretagne Indskrænkning i Benyttelsen af vor Adresse ophæves
fra i Dag. Adresse D bliver igen kun Re~erveadresse.
I Københavnske Forlæggerkredse glæder nian sig over, at Gads Forlag nu
indtager Særstilling overfor Tyskerne, idet dette Forlag nyder Forret
ved Indførelsen af Bøger fra Sverige. Aarsagen hertil er, at en af For
lagets betroede Damer, Fr øken Møller, er flyttet til Shellhuset. Iøvrigt
har Gads Forlag netop i Aar udsendt en Bog af Kurt DUring: “Kopenhagen
und das deutsche Element” med Undertitel “Dem deutschen Soldaten in Dä—
nemark”. Den er forsynet med “42 Bildern, Karten, Plädem und grafischen
Veranschaulichungen”. Udgiver er foruden G.E.C.Gad ogsaa Friederichsen,
de Gruyter & Co., Hamborg.
I Forordet hed det: tiber die Bezirke der Wissenschaft hinaus wendet die
Arbeit sich in erster Linie an sie die seit den 9.April 1940 hier auf
der Wacht stehen und mit Eifer sich um ein Verständnis des Landes und
seiner Mennschen bemUhen. Ihnen ist das Buch gew~tmet.
Hovedansvaret for Værket
og den foretrukne Stilling hos Tyskerne
har
Prokurist Holgersen. Den unge Gad er dog heller ikke uden If~dflydelse
paa Forlaget.
—,

-

6 revolverbevæbnede og maskerede Mænd skaffede sig i Aftes under sidste
Forestilling Adgang til Carlton-Teatrets Operatørrum. De krævede, at Fo
restillingen skulde standses, men de fik at vide, at Spolen netop var ved
at løbe ud, tog de den næste, efter at de havde forvisset sig om, at den
endnu ikke var kørt. Endvidere tilegnede de sig Nøglerne til Operatørrum
met, hvorpaa de forsvandt. Carlton fuldendte Forestillingen uden den paa—
gældende Del af Filmen. Man spillede Max—Hansen-Filmen “En Pige for mig”,
saa det giver et Fingerpeg, om hvem der har været paa Spil.
Udfor Naziborgen paa Vejlesøvej i Holte blev en af de unge kvindelige Na
zister i Aftes skudt ned. Det var Frøken Ellen Jørgensen, Hun blev ramt
i begge Ben og ført til Gentofte Amtssygehus.

-
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Specielt til 257: Vi har modtaget Brev fra Dem vedr, en Henvendelse og
har svaret til den i Deres Brev opgivne Adresse, at vi intet kender til
den paagældende Sag.

VESTFRONTEN: De tyske Tropper fortsætter Rømningen af den midterste og
østligste Del af Luxembourg, og Folke renadererne trækker sig tilbage fra
Echternach til Vestvoldens Befæstninger. Samtidig er Amerikanerne gaaet
til Angreb mod den sydlige Del af det tyske Indbrud i Belgien og har e
robret 7 Byer og en Del Landsbyer. Efter dette tyske Tilbagetog er en me
get vigtig Forsyningsvej gaaet tabt, og med Tabet af Bastogne, som forgæ
ves er forsøgt tilbageerobret af store tyske Styrker,. vil der komme meget
store Vanskeligheder for Tyskernes Forsyninger med Benzin. De kan nu kun
benytte et ringe Antal Veje ind i Belgien fra Indbrudsstedet, og disse
kan kun befares om Natten paa Grund af den stadig stigende allierede
Luftoverlegenhed. Den femte Panserarme har Ordre til at fortsætte Fremmarchen mod Nord, og Styrkerne mod Vest har Ordre til at ~aa Meuse for
enhver Pris. Der er dog ikke gjort nogen Fremskridt til Trods for, at Ho
vedparten af Panserarmeerne er lagt paa denne Del af Fronten. Der forsø
ges et Gennembrud mellem Dinan og Namur, før Amerikanerne kan skaffe y
derligere Forstærkninger frem, men det har indtil nu været forgæves. De
haardeste Tab lider Tyskerne paa Grund af Benzinmanglen, idet Panserne
maa ligge stille og afvente de allierede Luftangreb. De tyske Tab af Pan
ser under Offensiven opgøres til 11.000. 6 km fra Meuse er entysk Hær—
styrke blevet indesluttet, og man forsøger nu at tilintetgøre dem.

Specielt til 608: For anden Garig henstiller vi til Dem ikke at skrive
til den Adresse, De hidtil har benyttet. Vi skal snarest muligt sørge
for, at De faar en fly Adresse. De kan vente særligt Brev snart.
I Forbindelse med den sidste Transport af Fanger fra Frøslev Syd paa op
lyses det, at da Transporten var afgaaet, gav det tyske Vagtmandskab
de lysegrønne Politisoldater, der ikke alle er Nazister
Udtryk for de
res Harme over denne meningsløse Gerning. Der faldt Bemærkninger som: “Og
det sker nu fem Minutter i 12”. Nogle af dem græd, og om Aftenen drak al
le Soldater paa Frivagten sig fulde.
-

-

I Forbindelse med vor Meddelelse om “Ekstraforestillingerne” anden Jule
dag i københavnske Biografer kan vi nu oplyse, at der er Grund til at
formode, at Tyskerne for Fremtiden vil lade civilt tysk Politi overvære
Forestillingerne i Københavns Biografer.
Ved 7.15 Tiden i Morges blev Thybrings Radiofabrik, Grøntoften 2 i Sø
borg, atter bombet. Virksomheden blev fuldstændig ødelagt. Thybring havde
netop faaet sin Fabrik genopført efter at den i Foraaret havde været ud
sat for Sabotage.
Tidligt i Morges har der været Razziaer rundt om i Byen, bl.a. paa Nørre
bro. Tyskerne visiterede Folk og krævede at se Legitimationskort.
INF henstillede i Gaar, at Læserne springer de tvangsindlagte tyske Ar
tikler i Dagbladene over. Desværre kommer vi i Dag til at trække denne
Henstilling tilbage. Goebbels Artikel om Geniet Hitler, der i Dag findes
i samtlige Morgenblade, er det morsomste, der længe har været trykt paa
Dansk. Aandrighederne i “Blæksprutten”, “Svikmøllen” og “Hudibras” er det
rene Vand i Sammenligning med Dr.Goebbels fine Ironi, Menneskekundskab
og humoristisk Sans.
Ydmygt priser Goebbels den Guddom, hvis Evangelium han selvv har skabt,
i følgende Linjer:
“Han staar for os hinsides alt sædvanligt menneskeligt, saa man bliver
ganske lille derved.. .denne Mand er dem for stor”.
Der findes her i Livet visse evige Sandheder. Det, Goebbels har brugt to
Spalter til, er ogsaa udtrykt i Verset om den lille Nisse:
Saa gik han ned til Havet
og stirred i det klare Vand.
Han smilte, thi nu havde
han set den største Mand.

208

0STFRONTEN: To russiske Hærgrupper fortsætter Vejen mod den østrigske
Grænse, medens en tredie arbejder sig ind mod Bratisalva og en fjerde
stor Afdeling deltaget i Belejringen af Budapest. Den sydlige Del af Bu
da er helt indtaget, den store Jernbanebro er blevet taget, før Tyskerne
naaede at foretage Sprængninger. I den østlige Del af Byen fortsættes
Fremgangen, idet Tyskerne har maattet opgive flere Forstæder for at spare
Mandskab. Tyskerne gaar tilbage fra Hus til Hus efter svære Kampe. I Kurland har Russerne trængt ind i den tyske Hovedkamplirije, men er standset
to Kilometer inde i Linjen.
BARNEDØDELIGHEDEN: Det har vakt den allerstørste Bekymring blandt de ty
ske Soldater, at der erstadig stigende Antal dødfødte Børn. Allerede nu
er hvert femte Barn dødfødt, og mange Børn gaar til Grunde efter Fødslen
paa Grund af daarlig Ernæring og Kulde. Det er en endnu større Dødelighed end i den haardeste Tid i 1918. Det er ikke underligt, a~t der er en
stor Dødelighed blandt Børnene, idet Mødrene maa passe deres-’ Arbejde og
saa i den ottende Maaned af Svangerskabet.
UNIFORMER: De tyske Officerer ar faaet Ordre til i Fremtiden at slide
deres Uniformer helt op, saa de i Fremtiden skal gaa med stoppede Unifor
,er. Særlig sparsom med sin Uniform er den tyske øverstkommanderende i
Vest, von Rundstedt, der stadig gaar i sin gamle Uniform fra Rigsværnets
Ti d.

Fra den norske Efterretningstjeneste har vi yderligere modtaget følgende
Beretning om Evakueringen af Finmarken og de nordøstlige Dele af Troms
Fylke.
Berlevåg: Før selve Tvangsevakueringen af Berlevåg blev Indbyggerne, un
ge som gamle, tvunget til at bære Granater for Tyskerne. Derefter begynd
(fortsættes)
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te Tyskerne at afbrænde Bebyggelsen. De beslaglagde alle Fødevarer, og
Husdyrerne blev slagtet. Evakueringen foregik med en Ishavsskude. I Baa
den, som kunde rumme 60 Passagerer, blev omkring halvanden Hundrede Kvin
der, Mænd og Børn stuvet sammen.
Lebesby: Den 2.November blev 250 Mennesker fra Lebesby stuvet ombord i
Ishavsskuden “Fortuna” at Tromsø. Baaden havde da været paa Sildefiskeri
i Tana Fjorden og var ikke netop egnet til Transport af Mennesker. Lasten
var fuld af Sildetønder, men selv om Folk havde kunnet udholde Stanken
dernede, var der ikke megen Plads, og kun nogle faa Oldinge sov dernede.
De fleste maatte staa eller sidde paa Dækket. Blandt de evakuerede var
alle Beboerne fra Lebesby Alderdomshjem. To af de gamle døde under den 14
Timer lange Tur fra Lebesby til Hamnierfest. Da “Fortuna” gik ind i Trom
sø, døde et tre Maaneder gammelt Barn, som havde været uden Næring i de
tre Dage, Turen varede, da der ikke fandtes Mælk ombord, og Moderen ikke
selv havde Mælk.
Hammerfest: Flygtninger fra~Hammerfest fortæller, at Tyskerne har taget
Kirkeklokken og Spiret i Hammerfest Kirke samt alt Kirkesølvet med sig.
Spiret var meget værdifuldt Smedejernsarbejde. En hel Del af Civilbefolk
ningen prøvede paa at undgaa Evakueringen ved at gemme sig oppe paa Fjel
det, men de allerfleste blev hentet tilbage igen af tyske Patrul jer.
Nordreisa: Her fik Befolkningen Besked om, at Tvangsevakueringen skuld e
være Afsluttet den 13.November, og at de, som blev truffet i Bygden efter
den l9.November, vilde blive skudt. Folk fik Ordre til at drive Dyrene
sammen et bestemt Sted i Bygden, og her blev en Del af Dyrene slagtet med
det samme. Tyskerne var forøvrigt begyndt at skyde Svinene oppe i Fjeldet
allerede før Evakueringsordren kom.
Der kom Besked om, at en tysk Baad
skulde gaa fra Sørkjosen paa et bestemt Klokkeslet. Imidlertid var de
tilsagte Mennesker ikke alle mødt frem. De tyske Officerer blev rasende
og kørte op gennem Bygden. I Kjildal stoppede de op og tvang Befolknin
gen til øjeblikkelig at forlade Gaardene og gaa ned til Havet. Folkene
fik praktisk talt intet med sig. Da de kom derned, var den tyske Baad
sejlet, og de maatte i flere Dage vente paa Skibslejlighed. Men ingen
maatte gaa hjem efter deres Ejendele.
De evakuerede Gaarde blev syste
matisk plyndret af Tyskerne. Særlig var de ude efter Symaskiner og lign.
Møbler tog de Ogsaa.
Nordfella: (Mellem Narvik og Bodsø): I dette Distrikt har de tyske Mili
tærmyndigheder udskrevet de fleste arbejdsdygtige til Arbejde i tyske
Bunkersanlæg og Vejreparation. I en Meddelelse, som blev udsendt af den
stedlige Kommandant i Mørsvik, von Kullicke, hedder det bl.a.: “De skal
medbringe Arbejdstøj, Spade og Hakke. Hvis De ikke kommer, bliver De be
handlet som Sabotør og kan regne med strengeste Straf, Betaling og For
plejning faar De paa Ortskommandantur”.

Sneen ikke skal faa Tid til at smelte for meget, for saa bliver det til
det bare Vand. Sæt Glassene frem og kald det Frugtis. Vi er blevet saa
beskedne i vore Fordringer, qt det nok skal glide ned uden for sure Mifler, men sødt skal Syltetøjet være, for at det skal smage godt...”
Efter dette maa man næsten være enig med Redaktøren af Bladets spøgeful
de Spalte, som skriver:
“Har De hverken Kjöttkraft elle Fiskekraft til suppe, saa pröv med inbil—
lningskraft. Men brug endelig ikke for meget”.
SL UT

-

-

Forleden kunde man læse følgende værdifulde Madvink i den norske “Aften
posten”:
“Naar den første Sne falder, benyt saa Lejligheden og tag en stor Spiseskefuld af den fine,hvide Sne fra Altanen eller fra Gesimsen udenfor Vin
duerne og læg den i et Glas, hvor der er lidt Syltetøj og rør rundt og
server saa hver især et Glas. Men hurtig maa man være i Vendingen, for at
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1944 blev et streng Aar for det danske Folk, men ogsaa et stolt Aar. I
1944 blev Folkog Frihedskamp eet Begreb. Gennem Folkestre.jken forvandle
des Sympati til aktiv Indsats, symbolsk Støtte til Positiv Handling. I
Dag er Danmarks Situation ikke længere den, at der paa den ene Side fin
des en lille Gruppe Sabotører og Frihedskæmpere,
paa den anden Side he
le den velmenende, men passive Befolkning. Folkestrejken og det danske
Politis Deportation viste Befolkningen, at Kampen ~iod det tyske Voldsher
redømme og for den danske Fremtid ikke alene er noget, d~r angaar Naboen.
Det er et Spørgsmaal, der kræver et klart Svar fra hver enkelt. Og lykke
ligvis viste Aaret 1944, at det danske Folks Svar er et klart og stolt:
Ja.
Vi ‘saa det, da det gjaldt om at staa fast i Strejkedagene, vi har set
det, da Spærretid og Vareknaphed kaldte paa medborgerlig Hjælpsomhed, vi
oplevede det, da det danske Politi blev en jaget Flok, hvem Døden i Kon
centrationslejrene ventede. Mange var Ofrene, store var Tabene, men de
var ikke forgæves. Det svejsede et Folk sammen, fik vankelmodige til at
handle, tøvende til at tage klart Parti. For hver, der faldt, traadte ti
nye ind i den usynlige Front. Mod tyske Tanks og tyske Geværer satte den
ubevæbnede danske Befolkning sin klare Ret, sit faste Mod og sit ukueli—
ge Smil. Paa disse Aktiver gennemlevede vi Aaret l944’s Trængsler og med
disse Vaaben vil vi vinde l945’s Sejr.
Som Christmas Møller skriver i det for nylig i Stockholm udkomne Hefte
“Danmark kæmper”: “For Danmark og det danske Folk er Maalet naaet
det
Maal, vi satte os den 9.April om Morgenen: At være med i den allierede
Familie mod Vold og Tyranni, Løgn og Uret.” 1944 betød udadtil Danmarks
Anerkendelse som de facto-allieret Nation, som kæmpende Land i den store
Frihedsfront,
indaftil skabtes Enhed mellem Folk og Frihedsbsvægelse,
Enighed om Maal og Midler. I Haabet om, at denne Enighed maa vedvare un
der den afsluttende Kamp og udover den, ønskèr INFORMATION:
-

-

-

GODT

NYTAAR~

økonomisk Nytaarsoversigt.
Tyskerne stjal 1 1944 for 7
8 Mill. Kr. om Dagen.
Hele Stigningen i Landbrugets Produktion tog Tyskerne.
I 1944 naaede Tyskernes Udplyndring af Danmark sin hidtidige Kulmination
med en samlet Stigning i vore Tilgodehavender paa Clearingkontoen og Vær—
nemagtskontoen paa ialt 2700 Mill.Kr., hvoraf 1900 Mill.Kr. paa den
sidstnævnte Konto. Ved Udgangen af 1940 beløb vore samlede Tilgodehaven
der sig til 820 Mill. Kr., og i hvert af de følgende tre Aar er de steget
med henholdsvis 880 Mill.Kr., 820 Mill.Kr. og 1930 Mill.Kr. Vore samlede
Tilgodehavender overstiger nu saaledes over 7 Milliarden Kroner eller mer
end eet Aars Nationalindkomst. I 1944 er Beløbet i Gennemsnit vokset med
7-8 Mill.Kr. om Dagen.
Af Stigningen paa Værnemagtskontoen i 1944 falder de største Beløb paa
de direkte kontante Udbetalinger til Værnemagten med ca.850 Mill.Kr.
-
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( 1940-44 ialt ca.l900 Mill.Kr.), og til Entreprenørarbejder med Ca. 750
Mill.Kr. (ialt 1800 Mill.Kr.). Resten af Værnemagtskontoen er gaaet til
D.S.B., Kommunerne for Electricitet m.v., Ejendomskøb, Hoteller og Køb
af visse Varer med 300 Mill.Kr. (ilat 700 Mill.Kr.). Den officielle Ud—
førsel har kun oversteget Indførslen med Ca. 100 Mill.Kr. ( 300 Mill.Kr.)
men hertil kommer de ekstraordinære Industrileverancer paa ca.250 Mill.
Kr. ( 800 Mill.Kr.) og alle Omkostningerne ved Varehandel saasom Fragt,
Forsikring m.v. med 150 Mill.Kr. ( 550 Mill.Kr.). Resten af Clearingkon
toen 300 Mill.Kr. ( 1150 Mill.Kr.) er gaaet til Tjenesteydelser ( d.v.s.
Gesandtskab, Gestapo, Propaganda og Understøttelser af Paarørende til SS
og danske Arbejdere i Tyskland
Lohnersparnisse
og andre i Tyskernes
Sold), Leje, Bjergningsløn samt Tilskrivning af Renter paa Kontoen. Tænk,
vi faar Renter~
Det danske Forbrug af Levnedsmidler er stort set opretholdt i 1944, men
heleStigningeni Landbrugets Produktion, særlig af Kød og Flæsk, paa
Gruns af den gode Høst er gaaet til Tyskerne og ligeledes i de senere
Maaneder vor tidligere Eksport til Finland og Lande, som vi er blevet af
skaaret fra i Aarets Løb. Da Importem fra disse Lande er ophørt, og Tysk—
lands Leveringsevne er stadig aftagende, vil vore Clearingtilgodehavender
stige stærkere i 1945
saa længe det varer.
-

-

-
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ikke Raad til at undvære, naar vi atter skal drøfte vore Anliggender og
træffe Beslutninger paa parlamentarisk Vis. Særlig maa vi huske paa, at
der er begaaet stor Uret mod de kommunistiske Landsmænd, der har gjort en
saa storartet Indsats i Frihedskampen. For denne Uret skylder vi Afbigt,
og alle Forsøg paa at henvise Kommunisterne til en Særstilling vil uvær
gerligt skærpe de indre Modsætninger og vanskeligçj~re en fredelig Ord
ning.

Der er indløbet Meddelelse om endnu en Række Dødsfald i tyske Koncentra
tionslejre. De paagældende er den 45-aarige Kaptajn i Artilleriet Carl
Aage Ingvarsen, der har gjort Tjeneste ved Luftværnets Evakuer~ingssektion
i Aarhus, den 61—aarige fhv. Skolebestyrer Redaktør Ejnar Kirkegaard,
Horsensvej 40, Viby J., den 48-aarige Overgendarm Carl P.Grøn, Krusaa og
den 34—aarige Overgendarm Møller Jensen Madsen, Rends.
Onsdag Aften sendte Tyskerne de første danske Fanger fra Vestre Fængsel
til Frøslev i almindelige Godsvogne. Tyskerne satte Fangerne ind i Vog
nen, der var oprangeret paa Godsbanegaarden ved A.W.Kirkebys Bygning.
Fangerne kunde overhovedet ikke hvile i Godsvognen, idet Tyskerne ikke
engang havde gjort sig den Ulejlighed at anbringe en smule Halm, saa Fan
gerne kunde ligge ned. De fik heller ikke Lov til at tage Overtøj, Hat,
Halstørklæde og Handsker paa. Efter at Fangerne var ført ind i Godsvog
nen, blev den indrangeret foran et Godstog, og holdt derefter stille paa
Godsbaneterrænet i halvanden Time. Transporten til Frøslev taget et Par
Døgn, og det er givet, at Fangerne har frosset frygteligt paa den lange
Tur.

Det danske Ugeblad “Friheden” bringer den l7.Deceniber et Interview med
Danmarks tidligere Gesandt i Moskva, Minister Peter Skov, hvis sidste di
plomatiske Post var i Polen, hvorfra han ved Krigsudbrudet maatte flygte
sammen med den polske Regering. Minister Peter Skov udtaler bLa.:
Ge
neral de Gaulles Besøg i Moskva betragter jeg som en af de sidste Dages
interessanteste Begivenheder. Ethvert Baand, der tjener til at knytte
Vest- og Østeuropa sammen i Stedet for at skille dem, er for Danmark og
for alle de smaa Stater og sa særlig de skandinaviske et glædeligt Tegn.
Heldigvis har jo Danmark under Besættelsen haft sin uafbrudte Repræsen
tation i de angelsaksiske Lande, og for alle tænkende Mennesker i Danmark
maa det da ogsaa være indlysende, at det var paatrængende nødvendigt, at
vi ogsaa fik en Repræsentant i Sovjetunionen, selv om den ikke kunde bli
ve af officiel Karakter. Som de formodentlig ved, kom jeg til Sverige med
det Formaal at benytte mine gamle Forbindelser i Sovjet til at faa opret
tet en saadan Repræsentation i Moskva. Dette er nu heldigvis lykkedes.
Trods den meget misvisende Artikel fornylig i det russiske Blad “Krigen
og Arbejderklassen” tror jeg, at man i~Sovjetunionen nu forstaar, at Dan
mark har gjort sin værdifulde Indsats i Kampen mod Nazismen, og at det
danske Folk i sin Helhed har sympatiseret sktivt med Modstandsrørelsen.
For Danmarks Vedkommende er min største Bekymring, at de Modsætninger,
sok nu spiller saa stor en Rolle i visse befriede Lande som Belgien og
Italien ogsaa skulde gøre sig gældende hjemme hos os
omend maaske i
mindre voldsomme Former.
Dette vilde være skæbnesvangert. Og der vil kræves betydelig Selvbeher
skelse og Moderation fra begge Sider for at undgaa denne Fare. Paa den
anden Side maa Udrensningen føres igennem til Bunds, ellers bliver der
ikke Ro i Landet, men paa den anden Side maa vi forstaa, at man ikke kan
skabe ethelt nyt Regeringsapparat fra den ene Dag til den anden. Den Sag
kundskab of det Sammenhold, som de gamle Partier repræsenterede, har vi

Som omtalt i Dagbladene via Ritzaus Bureau blev Fabrikant Henning Klee i
Gaar Eftermiddags dræbt, da han kom gaaende ud fra Hjemmet paa Kronprin
sensvej 34 i København. Han blev passet op af nogle pistolbevæbnede Mænd,
der affyrede flere Skud mod ham og forsvandt. Fabrikant Klee var en kendt
Mand indenfor Fagfællernes Kreds og havde i Aarenes Løb varetaget en Ræk
ke Tillidshverv indenfor Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien,
hvor han nød stor Anseelse. Motivet til Nedskydningen er ikke kendt, men
man maa formode, at det drejer sig om et Clearing-Mord for en eller anden
Sti kker.
Endnu en Nedskydning fandt Sted i Gaar i København med det Resultat, at
Formanden for Hvidovre Menighedsraad, Lærer Birktofte blev dødeligt saa—
ret. Birktofte var paa Vej fra sit Hejm til Præstegaarden, da han i en
Smøge blev passet op af et Par Mænd, som affyrede flere Skud mod ham. Da
Folk kom til, fandt de Birktofte liggende bevidstløs. Han var blevet ramt
i Hovedet og den ene Arm, og der er næppe Mulighed for, at hans Liv kan
reddes. Iøvrigt ser det ud til, at Lærer Birktofte yderligere er blevet
slaaet i Hovedet med et stumpt Instrument. Han havde en dyb Flænge fra
Nakken og frem mod det ene Øje. Motivet til denne Aktion kendes heller
ikke.
Den københavnske Skuespiller von MUhlen, der optraadte paa Odense Teater,
blev i Aftes myrdet lige udenfor Teatret. Efter Forestillingen kom von
MUhlen ud fra Teatrets Skuespillerindgang sammen med to andre Skuespille
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re. De blev standset af tre pistolbevæbnede Mænd, som afkrævede dem Legi
timationskort. Da en af Mændene saa von MUhiens Kort, spurgte han: “Er
De Skuespiller von MUhien?” Noget forbavset svarede Skuespilleren: Ja, og
i næste øjeblik affyrede Manden tre Skud mod hans Hoved. Von MUhien styr
tede om paa Gaden, og Manden bøjede sig over ham og affyrede endnu tre
Skud. Skuespillerens Kammerater kunde intet foreta e sig. Der er i dette
Tilfælde ingen Tvivl om, at Morderne er udsendt fra den højere Panckes
Morderafdeling i Sheilhuset.
Stationsleder Bruno Neergaard, Falcks Redningskorps i Slagelse er blevet
arresteret af Gestapo under et Besøg i København.
Thybrings Radiofabrik paa Grøntoften 2 i Søborg blev som omtalt i INF i
Gaar Morges ødelagt ved Sprængbomber. Fabrikken fremstillede Maaleinstru
menter til Undervandsbaade. Det er tredie Gang Fabrikant Thybring har
haft Besøg af Sabotører, og den Fabrik, der nu igen er ødelagt, var for
kort Tid siden taget i Brug efter sidste Sabotage. Der er næppe Sandsyn
lighed for, at Fabrikken kommer igang igen under Krigen.
Skibsværftsarbejder H.P.Olsen, der forleden blev dræbt i Hedvigslund—Sko
ven paa Vej til sit Arbejde paa Odense Staalskibsværft
en Begivenhed,
der medførte Arbejdsnedlæggelse paa Værftet et Døgn
er nu obduceret,
og Resultatet var, som forudset, at den dræbende Kugle var affyret med
en tysk Militærriffel.
-

-

Det tyske Sikkerhedspoliti i Roskilde udfolder stor Aktivitet. Det er
saaledes i Gaar blevet meddelt Restauranterne i Roskilde By og Omegn, at
alle Arrangementer og Møder, der afholdes i deres Lokaler, skal anmeldes
til det tyske Politi 8 Dage forud. Endvidere har Tyskerne indrykket føl
gende Notits i alle Roskilde—Blade:
“Fra Roskilde er udbredt Rygter, efter hvilke to Kvinder med Magt er ble
vet voldtaget af tyske Soldater. Sagen er indgaaende blevet undersøgt.
Resultatet har givet, at samtlige Angivelser er grebet ud af Luften. I
intet Tilfælde har tyske Soldater i Roskilde voldtaget danske Kvinder.
Der er ikke ved nogen Ausweiskontrolle blevet holdt nogen Kvinde tilbage,
og der er ikke af nogen tysk Soldat i Civil blevet kørt Last- eller Per
sonvogne tilhørende den tyske Garnison. Iøvrigt beviser allerede manglen
de Dato ved angivelse og Udspredelse af Rygter, at det drejer sig om
fuldkommen uhoidbare Angivelser. Udbredere af lignende Rygter vil uophol
delig blive stillet til Regnskab og draget til Ansvar.
Der Wehrmachtstandortsälteste Roskilde
gez. Reich
Hauptmann.”
Natten til i Gaar skete en Bombeeksplosion i Arbejdernes Forsamlingsbyg
ning i Viborg. En Del Inventar blev ødelagt, men Bygningen var i det sto
re og hele ubeskadiget.
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Torsdag Aften skete der fem Eksplosioner i Struer Andels-Svineslagteris
Pølsemageri og Konservesfabrik. Der anrettedes meget stor Skade paa Ma
ski nerne.
Som omtalt i ING blev den 18-aarige Maskinlærling Poul~Ole Nielsen, Hol
lænderdybet 36, Torsdag Morgen dræbt med flere Pistolskud paa Gl.Konge—
dej. Han var ivrig Nazist og søgte med stor Forkærlighed Omgang med Ty
skerne. I Begyndelsen af Oktober Maaned blev han optaget som Medlem af
DNSAP. Ole Nielsen blev i Torsdags passet op af to Mænd. Det var en af
disse to, der affyrede Skuddene mod ham.
Lillejuleaften anholdt Gestapo i Aarhus Sognepræst Carl Bay ( ikke som i
Gaar nævnt Rye), Riisskov, og Dr. P.Kirketerp, Regensburggade 12. Dr.Kir
keterp var ansat paa Marselisborg Hospital. Samtidig søgte man at anhol
de Journalist Bent Hemmer Hansen, “Aarhus Amtstidende°. Da man ikke traf
ham hjemme, tog man hans Hustru med. Hun blev dog senere løsladt.
I et af de Tilfælde, hvor Tyskerne vilde anholde Folk i Aarhus, udgav de
sig for Byvagten. Heldigvis opdagede en Dame, hvis Mand man vilde hente,
at “Byvagten” talte med stærk Akcent. Hun ringede derefter til Vagten,
som selvfølgelig ikke kendte noget til Sagen. Det er aabenbart nødvendigt
at indskærpe Folk ikke at lukke op, selv om det meddeles udenfor Døren,
at det er Byvagten, der vil tale med dem. Man kan meget let komme ud for
Gestapofolk, som tal r Dansk uden Akcent og derfor har Mulighed for at
bluffe.
Blandt de sidste Dages arresterede er Præstegaardsforvalter Laurits Høj
gaard- Christensen fra Galten i Vissing Kommune, Haderslev-Steudenterne
Ernst Nielsen og Rich.Meyer—Hesselberg, Bogtrykker Vagn Agergaard, Hobro
ny Bogtrykkeri og Typograf Møller, Dagbladet “Himmerland”. Agergaard er
Medlem af C.B.-Foreningens Bestyrelse, der tidligere in pleno har været
anholdt, men atter er paa fri Fod.
Denationalsocialistiske Børne-Organisationer synes i øjeblikket godt i
Gang med at lade deres Medlemmer tage Livet af hinanden. Forleden blev en
15-aarig Schalburgdreng saaret i Benet i Ryesgade, og en anden fik en
Kugle i Kroppen. Torsdag Aften var det en l7-aarig Pige, Ellen Jørgensen,
som er Medlem af den “nationalsocialistiske Ungdomsstab”, der saaredes
af Revolverkugler i begge Ben. Det skete i Ungdomsstabens Kontorer paa
Vejleskovvej 41 i Holte.
Den kendte franske Skuespiller Michel André, der nu har kunnet vende til
bage til sit Fædreland, har givet en lang og uhyggelig Beretning om sine
Oplevelser i tysk Fangenskab, før det lykkedes ham at flygte til Sverige.
Vi bringer et lille Uddrag deraf fra “Gøteborgs Handels- og Sjøfartstid—
ningen” for den 3.Oktober.
En Morgen blev jeg sammen med min Arbejdsgiver Vidne til et Drama. En
lille russisk Pige paa 14-15 Aar h yde taget tre Kartofler, fordi hun var
sulten. Fabrikkens Politi benyttede sig deraf til at give en kæmpemæssig
-
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var ingen Eksplosion sket, og Tyskerne i Middelfart, som havde erfaret,
hvad der var hændt Baaden, sejlede derned i Toldvæsenets Baad “Argus”,
med danske Mandskab. De gik om Bord i “Leif”
og saa kpm Eksplosionen.
En Gestapomand blev slynget langt ud i Vandet, men der ~kete ingen Skade
paa Menneskeliv, men “Leif” sprængtes i Stumper og nedbrændte til Kølen.
Tilbage i Toldvæsentes Varetægt befinder sig nu kun P/B “Argus”. Resten
af Flaaden er borte.
De stadig opstaaende Huller i den tyske Krigsflaade
er der snart andet
end Huller
har skullet dækkes, og herunder har man faaet øje paa de
smaa danske Fartøjer, og intet er jo saa smaat, at det ikke kan bruges
af Tyskerne.

Vagthund en smule Træning. Det var lige under Morgenpausen. Jeg saa,
hvorledes den lille Pige blev kastet omkuld af Hunden midt i en Rundkreds
af 200 tyske Arbejdere, som spiste deres Brød. Jeg saa, hvorledes hun
kæmpede, med Struben skaaret over, i en Hav af Blod. Jeg vil aldrig glem
me hendes øjene som, da Døden nærmede sig, søgte et medlidende Blik og
kun mødte Haanlatter. Mine fire nærværende Kammerater og jeg var de ene
ste, som umuligt kunde lade være med at raabe højt af Afsky. Men disse
200 Arbejdere, som var kommet fra alle Dele af Tyskland, disse 200 Arbej
dere med min Arbejdsgiver i Spidsen~ Jeg synes at kunne høre dem endnu.
Naar Krigen er forbi, vil de sige til Verden, at der var mod deres Regi
me
De vil sige til Verden, at de ikke kendte noget til nazismens For
brydelser, og at de, hvis de bare havde kendt dem, vilde have gjort Op
rør. Ja, det er sikkert. Men Jeg, jeg har set 200 af det tyske Folks Ar
bejdere le over et af Gestapos Mord. Jeg har set dem le
og bagefter kan
de fortælle, alt hvad de viH

-

-

.

Torsdag Eftermiddag udsendte Ministeriernes Pressesekretariat gennem RB
følgende fortrolige Meddelelse til Bladene:

-

Tyskerne og Toldvæsenet. Det er i Løbet af 1944 lykkedes Tyskerne helt
at gøre det af med den veludrustede Flaade af Toldkrydsere og Inspek
tionsfartøjer, som det danske Toldvæsen gennem de sidste 25 Aar har op
bygget. Listen over Beslaglæggelser og planlagte Beslaglæggelser med der
af flydende Konsekvenser ser saaledes ud:
I August Maaned hente e Tyskerne Inspektionsfartøjet “Falken”, der paa
det Tidspunkt var paa Værftet i København. “Falken” er forsynet med en
Tuxham Diesel Motor 240 HK. De Fik Baaden i Vandet, men der skete stadig
Uheld med Motoren, og inden de nogen Sinde fik Baaden klar til Brug, var
der gaaet flere Maaneder. Den er nu stationeret i Sønderborg, under det
derværende tyske Kystpoliti.
Patruljebaaden “Knud”, der med sin Bur
Wain Diesel Motor paa 120 HK var en af de bedste Toldkrydsere, beslaglag
de Tyskerne i September Maaned. Ved Beslaglæggelsen var Motoren i Uorden.
Den er først for ganske nylig repareret færdig ved tysk Foranstaltning
og er nu taget i Brug af Tyskerne i Sønderborg. Det samme gælder P/B “El
len”, der ved Beslaglæggelsen i September pludselig havde mistet saavel
Skrue som Skrueaksel. I Sønderborg paastaar det tyske Mandskab, at disse
Baade har forsøgt Flugt til Sverige og derfor er blevet beslaglagt. Mo
torbaaden “Høgen” blev ogsaa taget i September, men ved Beslaglæggelsen
aabenbarede det sig, at Motoren umiddelbart forinden var sendt til Hoved—
eftersyn hos B&W. P/B “ørnen” blev den 12.Sep. afhentet af Sabotorer ved
Storstrømsbroen, hvor den imidlertid forrettede Lodstjeneste. Den blev
dirigeret gennem Grønsund, hvorefter den sejlede bort med Kurs øst. Den
6.Nov. gik Tyskerne ombord paa P/B “Ragna” og “L.I.F.”, satte det tyske
Flag og sejlede ud til de to Baade, der havde Vagten ved Storstrømsbroen,
Patruljebaadene “Ternen” og “Neptun” for at beslaglægge dem. Mandskabet
her nægtede at sejle for Tyskerne og forlod Baadene, hvorefter Tyskerne
satte Vagt ved Fartøjerne, men ikke desto mindre sank begge Baade endnu
den samme Dag. Tyskerne arresterede derefter de Folk af Besætningen, de
kunde faa fat paa og førte dem til Shellhuset.. De er alle løsladt igen.
Den ll.Nov. bombesprængtes i Middelfart Havn P/B “Maagen”. Den blev
fuldkommen ødelagt. Det kostede 768 Kr. at faa den bjerget, og Vragstum—
perne indbragte
410 Kr. P/B “Leif” bombesprængte den 12 Nov. under dra
matiske Omstændigheder. Den var vagthavende ved en Bro øst for Lille
bæltsbroen og her blev den om Natten holdt op af Sabotører, der sejlede
den om i Gamborg Fjord. Mandskabet blev sendt i Land. Endnu om Morgenen

Statens Annonce— og Reklamebureau er blevet gjort opmærksom paa, at
nogle jyske Blade i et Brev, poststemplet Aarhus, har faaet tilsendt et
Annoncemanuskript om en Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Handels—,
Finans- og Indenrigsministeriet paa den ene Side og de kompetente tyske
Myndigheder paa den anden om Arbejdsforhold. Statens Annonce- og Reklame
bureau, som foregives at have udsendt Menuskriptet, og Indenrigsministe
riet, som foregives at have undertegnet det, saavel som de øvrige i Manu
skriptet nævnte Ministerier kender intet til nogen saadan Annonce, og
Bladene advares derfor mod at benytte Manuskriptet. Annoncens Ordlyd er:
“Vedrørende Arbejder for tysk Regning~
Paa Foranledning af Danmarks Nationalbank er der mellem Repræsentanter
for Finansministeriet, Handelsministeriet,, Arbejdsministeriet og Inden
rigsministeriet paa den ene Side og de kompetente Myndigheder paa den an
den Side sluttet Overenskomst om visse Nyordninger vedr. Arbejder for
tysk Regning i Danmark. Formaalet er Forenkling af Administrationen og
Simplificering af Arbejdernes Udførelse. Det er herefter bestemt: 1) Alle
danske Arbejds- og Lønaftaler gælder ogsaa for Arbejder for tyske Myndig
heder, dog saaledes at Tillæg for Arbejder af særlig Karakter kan ydes.
Alle Særaftaler annulleres med øjeblikkelig Virkning. 2) AUe Henvendel
ser om Arbejde skal ske gennem den paagældende Fagforening1eller Er
hvervsorganisation (f.Eks. Arbejdsgiverforeningen). Personer eller Virk
somheder, staaende udenfor Organisationer, skal foretage Henvendelse til
nærmeste tyske Arbejdsanvisningskontor. 3) Virksomheder, som efter den
9.April 1940 væsentlig har ændret Produktion eller Arbejdsydelse for tysk
Regning, er ikke berettiget til at fortsætte dermed, men Dispensationer
kan gives ved omgaaende Ansøgning, der i Landdistrikterne stiles til Amtmanden, i Købstæderne til Borgmesteren. Saadanne Virksomheder skal dog
overholde de gængse Arbejdsbetingelser. 4) Virksomheder, oprettet efter
den 9.April 1940, men det særlige Formaal at udføre Arbejder eller Leve
rancer for Besættelsesmagten eller Organisation Todt, er ligeledes ikke
berettiget til at fortsætte hermed, men kan i visse Tilfælde opnaa Dis
pensation ved Henvendelse til ovennævnte Myndigheder. Hensigten med Para
grafferne 3 og 4 er i videst muligt Omfang at fordele Arbejder for tysk
Regning mellem bestaaende Virksomheder i respektive Brancher. 5) For Kør
sel for tysk Regning er bestemt,
anddenne fortrinsvis skal udføres af
organiserede Transportvirksomheder (Vognmænd, Bilejere og lign.) til de
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af de paagældende Organisationer fastsatte Tariffer, resp. Maksimalpri
ser. Tillæg kan ydes for Arbejder af særlig Karakter. For Kørsel paa of
fentlig Vej skal den almindelige danske Lovgivning overholdes. Ikke-or
ganiserede Personer eller Firmaer, som hidtil har kørt for tysk Regning,
vil kunne forvente Dispensation for Kørsel i hidtidigt Omfang ved omgaa
ende Indsendelse af Ansøgning til Amtmand eller Borgmester. 6) Disse Be
stemmelser træder i Kraft med øjeblikkelig Virkning. Fortjenester i Strid
med ovenstaaende vil
uden Hensyn til hafte Omkostninger
ikke kunde
forventes udbetalt. Bestemmelserne er af midlertidig Karakter. Planer for
en endelig Ordning er under Udarbejdelse og vil snarest, senest den 10.
Januar 1945, blive offentliggjort af saavel danske som tyske Myndigheder.
Indenrigsministeriet, den 27.Novernber 1944.”
-

skal holdes af Jens Strøm, er man klar over Meningen med den straalende
Solhvervsfest.
Julen er jo Nissernes og Troldenes Tid. Nissernes og Tro1~enes Tid. Nis—
serne har været her. Nu kommer Troldene frem fra Højen~

Sidste:
I Morges ved 7.Tiden blev Vald.Nielsens Metalvarefabrik, Thoravej 35 paa
Nørrebro, bombet. 3 Bomber eksploderede og ødelagde Maskinbygriingen fuld
stændig. Arbejderne var i Forvejen blevet adviseret og havde forladt Fa
brikken.

-

Det har vist sig, at inden Advarslen blev udsendt, har adski1lige-~jyske
Blade bragt den falske Annonce. Der har som tidligere omtalt været for
handlet mellem danske og tyske Myndigheder om forskellige Arbejdsforhold.
Bla.a har man fra tysk Side for at skaffe øget Arbejdskraft ønsket Tarif
ferne for Værnemagtsarbejder forhøjet. Det blev afslaaet af de danske
Myndigheder. Annoncen var bilagt Statens Annonce- og Reklamebureaus tryk
te Indrykningssedler.
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Der har til Morgen været livlig Skydning i Søborg og Omegn, muligvis i
Forbindelse med Sabotagen paa Thoravej. Der blev skudt med Maskinpisto
ler i Søborg Hovedgade. Vagtværnsfolkene blev trukket tilbage fra deres
Poster. Der blev set en Del bevæbnede Tyskere, men hv rfor de skød vides
ikke.
Et Pigebarn ved Navn El e Blumenthal, Lundtoftegade 2, 4.Sal, der vides i
udstrakt Grad at omgaas Tyskere, gik i Aftes
maaske som Følge af sin
Omgangskreds
helt fra Koncepterne og begyndte at snitte sig i Ansigtet
og Armene med Barberblade. Hun blev bragt til Kommunehospitalet.
-

Vi minder om, at alle Breve til INF skal dateres og mærkes med Indsenderens Nummer. Paa Korrespondenternes Indberetninger skal ogsaa tilføjes
Byens Navn.
Vi gentaget Meddelelsen fra i Gaar, om at de før Jul foretagne Indskrænk
ninger i Benyttelsen af vore Adresser er ophævet. Adresserne fungerer nu
atter normalt.
“Social Arbejder Oplysning” har udsendt en Indbydelse til Medlemmer, Kli
enter og Venner til Solhvervsfest i Koncertpalæet, Bredgade, Tirsdag den
2.Jan.1945 Kl.19.3O. Der staar bl.a. i Indbydelsen: “Mere end nogensinde
trænger vi alle til at styrkes i Troen paa, at det lyse og sunde tilsidst
vil sejre over Mørkets onde Magt. I Fælleskab vil vi gennem vor Solhvervs
fest styrke vor Tillid til at Socialismens Sol efter denne Krigs Afslut
ning vil bryde igennem for Alvor og skabe Lyd og Varme, aandeligt og ma
terielt. Vor Solhvervsfest vil overgaa enhver af vore tidligere Fester.
Gennem spændende Optrin paa Scenen vil vi følge det unge nye Aars Kamp
mod Fristelser og Ondskab. Lysets og Mørkets Magter vil udkæmpe symbolske
Kampe. Skøn Musik vil fylde Rummet. Mærkelige Skikkelser vil myldre frem
fra Højen, som løfter sig paa gloende Pæle: Kort sagt, Programmet er
straalende og byder paa Overraskelser, som vi ikke forude skal røbe. For
en Aftens Skyld vil vi glemme Hverdagens Bekymringer og i Fællesskab hil
se det nye Aar Velkommen i Haab om, at det vil bringe en lykkelig Vending
til det bedre for os alle. Vel mødt i Koncertpalæet den 2.Januar til en
folkelig socialistisk Solhvervsfest i nordisk Aand.
Social Arbejder Oplysning
Social Raadgivning
Med socialistisk Hilsen
P.F.V.
Johannes Larsen.”
Der er sikkert ikke mange, der kender Johannes Larsen, men da Festtalen
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Det vides, at Dr.Best i ret stor Udstrækning har sendt “Julegaver” til
forskellige Funktionærer i Virksomheder, som i det daglige er tvunget til
et vist Samarbejde med Tyskerne. Hans kvindelige Sekretær var i Forvejen
inde og faa Navnene paa de paagældende. I de fleste Tilfælde bestod Gaven
i en Flaske Snaps (dansk). Nogen større Glæde vakte Dr.Bests Opmærksomhe—
der ikke hos Modtagerne.
SLUT

221

