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Side 1. INFORMATION Nr.433. 14.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.398.
En k~ipemæssig Luftindsats, en Nedtromling af de tyske Industribyer i
Ruhromraadet, en Bomber-Offensiv mod alle Tilførseisveje og Trafikknude—
punkter paa Rhinens østbred udgør Indledningen til den næste Fase af Sla
get om Tyskland. Rehmagen-Brohovedet udvides fortsat, efter at det tyske
Artilleri er trykket tilbage, og Opmarchen af nye Troppemængder og nye
uoverskuelige Tilførsler af Materiel fra Niimegen i Nord til Koblenz i
Syd har naaet sin Kulmination, beretter engelske Krigskorrespondenter.
Alt synes rede til det næste Slag.
Ogsaa i øst kan næste Fase indledes, naar som helst. Fra KUstrin, der
trods alle tyske Dementier
forlængst er faldet i Russernes Hænder, forberedes Marchen mod Berlin. Russiske Tropper k~per midt i Danzig, hele
østersøkysten fra Gdynia til Stettiner Haff er paa russiske Hænder, og
selve Stettin kan meget hurtigt som en moden Frugt falde i Marskal Rokos
sovskis Haand.
-

-

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

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskerne henretter endnu syv dänske Patrioter.
Passende Optakt til den intensiverede
tyske Medl i denheds kampagne.
Samtidig med at Tyskerne vidt ôg bredt taler om Lempelser i Forholdene
for de danske Fanger i Koncentrationslejrene i Tyskland, og samtidig med
at Best, Pancke og Lindemann søger at overbevise den danske Befolkning
om, at man nu vil slaa ind paa en mildere Kurs
alt for at faa udvirket
en gunstigere Modtagelse af de Titusinder af udbombede Folkefæller
er
de tyske Henrettelses-Peletoneri flittig Virksomhed paa Skydebanerne bag
Ingeniørkasernen.
(fortsættes Side 2)
-

—

________________
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Syv nye Dødsdomme er blevet eksekveret, og som ved de tidligere 15 Hen
rettelser er der heller ikke i dette Tilfælde, trods alle Tyskernes Løf
ter om en mildere Kurs o.s.v., givet de dødsdømte danske Patrioter Mulig
hed for at søge om Benaadning. Den tyske Krigsrets Dom er endelig.
Henrettelserne af de syv danske Patrioter, af hvilke den ældste er 35
Aar, mens den yngste er 19, fandt Sted Lørdag Eftermiddag. Paa det Tids
punkt kørte store tyske Trambusser ind paa Fodboldbanen ved Ryparken
fuldt læssede med udbombede tyske Kvinder og Børn, der foreløbig skulde
indlogeres i Badminton-Hallen. Denne Indkvartering skete til Akkompagne
ment af de tyske Henrettelses-Peletoners Geværsalver. I Sandhed en rys
tende Understregning af den danske Hjemmefronts Advarsel mod Medliden
hedskampagnen og et Bevis for, at end ikke hele østprøjsens Elendighed
eller nok saa mange saakaldte gamle Berliner-Danskeres “Venlighed” kan
faa os til at ligge under for den Goebbelske Propagandamaskines Klageraab
for de udbombede Folkefæller.
Vi skal i Morgen bringe Navnene paa de syv Patrioter, der gav deres Liv
i Kampen for Danmark.

Flygtningene kun opholder sig i Danmark “paa Gennemrejse”. Man maa have
Lov til at spørge, hvor de 35.000, der er paa March mod den danske Græn
se, agter sig hen. Til østprøjsen maaske? Eller direkte til Rusland?

-

35.000 tyske Flygtninge
paa Vej til Danmark til Fods.
Indtil Tirsdag Middag
er der ankommet 26.000 til København.
Til Frihavnens Midtermole
Kajen, hvor i sin Tid de store Amerikabaade
lagde ind
ankom i Gaar Formiddags yderligere tre Skibe med tyske Flygt
ninge. Det ene, en graamalet Damper, viste sig at være identisk med Det
Forenedes Aarhusdamper, “Aarhus”, der forlængst er blevet stjaalet af
Tyskerne, det andet havde Navnet “Renata”, men kunde let identificeres
som samme Selskabs Damper “A.P.Bernstorff”, der i sin Tid gik i Rutefart
mellem Esbjerg-Antwerpen og Dunkerque. Den tredie Baad er endnu ikke i—
denti fi ceret.
Alle tre Skibe kom fra Gdynia og var fuldt lastet med Flygtninge i alle
Aldre og med alle mulige Sygdomme. Indtil i Gaar var der til København
ankommet godt 26.000 tyske Flygtninge, der anbragtes rundt om i 9 beslag
lagte Skoler.
Blandt Flygtningene er allerede konstateret de to første Tilfælde af Pa
ratyfus samt flere Tilfælde af Difteritis.
Fra Sønderjylland meddeles, at et Flygtningetog paa 35.000 Mennesker skal
være paa Vej mod den danske Grænse. I øjeblikket befinder Folkemassen sig
mellem Berlin og Hamburg. Det gaar langsomt fremad, da de 35.000 bevæger
sig til Fods og kun naar en halv Snes Kilometer frem om Dagen.
Til Aalborg er der ankommet ca.1500 Flygtninge, der er fordelt i Barak
ker, i Frimurerlogen og Kandidat Jacobsens Skole. Ti af Flygtningene
maatte straks anbringes paa Hospital, lidende af Difteritis. Ialt skal
der komme ca. 10.000 Flygtninge til Aalborg.”Fremtiden”s Kontorbygning
er beslaglagt til Lazaret. Der er fra tysk Side stillet Krav om, at Aal
borgs Folkekøkken hver Dag foreløbig i 14 Dage skal uddele 500 Portioner
varm Mad til Flygtningene. Senere mener man, at tysk Feltkøkken kan over
tage Bespisningen.
Der er fra officiel tysk Side overfor de danske Myndigheder udtalt, at
-

-
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Den tyske Morderbande vilde myrde
fhv. Socialminister Laurits Hansen.
Maskinpistolbevæbnede Folk, der er identificeret som tilhørende Mord- og
Terrorgruppen i Shellhuset, har søgt at trænge ind i tidligere Socialmi
nister Laur.Hansens Villa i Utterslev. Kun et lykkeligt Tilfælde har
frelst Laur.Hansen fra at falde som Offer for Mordernes Kugler.
Klokken var godt 1 Natten til Tirsdag, da der blev ringet paa Entredøren
til Laur.Hansens Villa, og da han indefra spurgte, hvem det var, blev der
svaret, at det var Vagtværnet, der ønskede at tale med Ministeren. Laur.
Hansen bad de foregivne Vagtværnsmænd vente et øjeblik, og han skyndte
sig derefter til Telefonen og alarmerede det virkelige Vagtværn fra den
nærliggende Station i Brønshøj.
Kort efter kom Vagtværnsfolkene til Stede i en Bil, men der var paa det
Tidspunkt ingen Mennesker at se paa Vejçn, og efter en Konference med
Laur.Hansen besluttede de at køre hjem. For en Sikkerheds Skyld gik et
Par af dem en Tur ind gennem Villaens Have, mens et Par andre gik hen ad
Vejen, hvor Villaen ligger. Denne Tur afslørede adskillige højst usædvan
lige Begivenheder.
De to Vagtværnsfolk, der var gaaet gennem Haven, hørte pludselig et Par
Mænd tale sammen. Den ene af dem sagde: “Der var sgu’ nogle Vagtværnsfolk
nede i den Ende af Haven”, og i det samme bragede en Maskinpistolsalve i
den Retning, hvor de to Vagtværnsmænd et øjeblik før havde opholdt sig.
Til alt Held blev de ikke ramt, og Maskinpistolskytten og hans Kolle9a
forsvandt skyndsomst ud af Haven, umiddelbart efter Skydningen.
Mens dette foregik, var de to Vagtværnsfolk, som afpatruljerede Vejene
i Kvarteret, naaet frem til Hjørnet af Storkebakken og Nebbegaardsbakken,
og her saa de en lille graa Bil holde. De satte den uvilkaarlig i Forbin
delse med Begivenhederne ved Laur.Hansens Villa, og de tog ikke Fejl.
Netop som de passerede Vognen, blev flere Maskinpistoler stukket ud gen
nem Vinduerne, og Vagtværnsmændene søgte omgaaende Dækning p~aa den mod
satte Side af Vejen, hvor de i Ly af Mørket slap væk.
Under de Forhold tilkaldte man Forstærkning. En Del Vagtværnsfolk kom til
Stede i Biler, og efter at man havde sat Laur.Hansen og hans Hustru ind
i Situationen, invilgede Ægteparret i at forlade Villaen. Idet Laur.Han
sen satte sig tilrette i Bilen, bemærkede han: “Ja, de skyde mig nok en
Dag”. Han havde næppe sagt det, før Projektilerne fløjtede om Vognen, og
flere Strejfskud ramte Siden og skrællede Lakken af. Baade Laur.Hansen og
hans Hustru naaede imidlertid i Sikkerhed.
Danskere myrdet paa Gaden
efter Stormen paa “Dan”.
Som omtalt i INF fandt der Søndag Morgen en Række dramatiske Begivenheder
Sted paa Nørrebro i København, hvor Frihedsk~iipere stormede og ødelagde
den tysk-bevogtede og tysk—kontrollerede Motorfabrik “Dan”, der udeluk
kende arbejdede for Værnemagten. En Snes tyske Soldater blev dræbt eller
saaret, samtidig med at to Hipo-Folk blev dræbt, mens to andre blev
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haardt saaret. Under den paafølgende “Gengældelsesaktion”, hvor Tyskerne
skød i Blinde, blev ialt en halv Snes Mennesker i Kvarteret skudt ned. Vi
skal her bringe Navnene paa de Folk, der som ukendte maatte bringes paa
Hospitalerne: Den 22-aarige Pølsemager Erik Martinus Oscar Knudsen, Ma
gistervej 33, han kom intetanende gaaende ad Nørrebrogade, da en Hipo
mand pludselig affyrede en Maskinpistolsalve imod ham. Han døde kort ef
ter Indlæggelsen paa Hospitalet. Videre blev den 22-aarige Kontorassi
stent Jørgen Jensen, Aaboulevarden 60, og den 50-aarige Maskinsætter Knud
Anbek, Borups Alle 12, ramt af Maskinpistolkugler i Benene paa Hjørnet
af Nørrebrogade og Farumgade, og paa Hjørnet af Stefansgade og Jul.Bloms—
gade blev en Mand ved Navn Otto Klingbein ramt af Hipo-Mændenes Kugler.
Sammen med Klingbein blev endnu en Mand, som foreløbig er ukendt, ramt af
Projektilerne, og de blev begge bragt til Feltiazarettet. Endelig blev
den 31-aarige Hans Bergmann Kyhn, St. Kongensgade 67 skudt ned af en Hi
po-Mand, da han ved 2O.Tiden Søndag Aften passerede Bragesgade. Han blev
ramt i Hovedet og var dødeligt saaret.

ninger i Havneterrænet, og Varmen var saa voldsom, at Godsbanesporene
flere Steder blev rødglødende.
Ogsaa i Odense er der som nævnt rettet svære Angreb paa Tankanlæg. Paa et
Par Døgn er der saaledes gaaet op imod 3 Millioner Liter Benzin og Olie
tabt for Herrefolket, der i stadig større Udstrækning gør Brug af Prærie
vognene. Ogsaa Hipo vil faa mindre Rationer til deres vanvittige og for
andre Mennesker livsfarlige Ekspeditioner gennem Byens Gader.

Hipo aflagde Visit
hos Folketingsmand Axel Møller.
Fire maskinpistolbevæbnede Mænd indfandt sig Natten mellem Torsdag og
Fredag i Folketingsmand Axel Møllers Hjem. Folketingsmanden var ikke
hjemme, og Husassistenten der opholdt sig alene i Lejligheden sammen med
en Veninde, turde ikke lukke op. Mændene sprængte derpaa Køkkendøren med
en Haandgranat, og sprængte ogsaa Døren ind til de unge Pigers Værelse,
der var blevet laaset af. De unge Piger kunde imidlertid ikke give Oplys
ning om, hvor Folketingsmanden opholdt sig, og de fire Revolverbanditter
fortsatte derefter Turneen til Axel Møllers gamle Forældre. Heller ikke
disse kunde give Oplysning om Folketingsmandens Opholdssted.
Det har senere vist sig, at der fra Axel Møllers Lejlighed er stjaalet
bl.a. et Radioapparat og flere Sæt Undertøj. Alt tyder saaledes paa, at
det tyske Politis Hjælpere, Hipo, der aflagde Besøg.

I FM LINIER (INDLAND):

Frihedskæmpernes Angreb
paa Benzin- og Olielagrene.
Danske Frihedskæmpere har i det sidste Par Døgn rettet en Række alvorlige
Angreb mod de relativt store Beholdninger af Benzin og Solarolie, som
stod til Raadighed for de tyske Tropper her i Landet. Beholdningerne ud
gjorde den Reserve, som for Pancke og Lindemann betød, at de endnu i no
gen Tid kunde holde Materiellet rullende.
Vel fik Danskerne en beskeden Ration, men man var blevet gjort bekendt
med, at en Beslaglæggelse af samtlige Depoter var nært forestaaende, og
danske Frihedskæmpere besluttede derftor at handle omgaaende.
Søndag Eftermiddag sprængtes DDPA’s store Tankanlæg i Holbæl Havn, hvor
nær ved 1 Million Liter Benzin og Solarolie brændte. Som kort omtalt i
Gaar eksploderede 6—7 kraftige Bomber i Tankanlæggene i Hellerup Havn og
ødelagde 4-500.000 Liter, og sent Mandag Aften gik Frihedskæmperne til
Angreb paa meget store og moderne Tankanlæg og Brændstoflagre i Næstved
Havn. Et øjeblik efter at der var hørt 3-4 voldsomme Eksplosioner, udbrød
der en Kæmpebrand, og en tyk Flod af over en halv Million Liter brændende
Olie bredte sig med rivende Hast over Havneomraadet, hvor Brandvæsenet
bekæmpede Ilden med Skumsprøjter.. Der skete nogen Skade paa et Par Byg-
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Pelving er blevet til Petersen.
Den berygtede Gestapo-Dansker og Stikker, tidligere Kriminalbetjent Pre
ben Max Hugo Pelving, bor nu Kastrupvej 75 tilhøjre. Forinden han flyt
tede til sit nye Opholdssted, sørgede han for at faa Overpræsidiets Til—
ladelse til at bære Navnet Preben Max Hugo Petersen. Det vil næppe yde
ham den tilsigtede Beskyttelse.

Reservepolitibetjent Henning Christenser~, Slangerup, der gjorde Tjeneste
i Hundested, er død i tysk Koncentrationsleir. Han blev 28 Aar gammel og
efterlader sig Hustru og et Barn paa to Aar.
Paa Skanderborg Station anrettedes Mandag Aften omfattende Skader i Kom—
mandoposten efter Eksplosion. Trafiken kunde derefter kun med yderste Be
svær føres gennem Stationen. Paa Lerbjerg Station skete der syv Spræng
ninger, paa Troldhede Station ødelagdes et Sporskifte. Ved Laurbjerg ske
te der tre Sprængninger. Trafiken Valby-Glostrup indstilledes Mandag Af
ten paa Grund af formodet Sabotage.
Der er i de sidste Dage foretaget flere Anholdelser i Stationsbyen Trold
hede. Aarsagen er en Episode forleden Dag, da en Faldskærm med en Vaaben
sending dalede ned lige udenfor Stationen. To Togfunktionærer, der lukke
de Kassen op, blev overrasket af tyske Soldater.
I Vermlandsgade paa Amager sprængte Sabotører ved 17-Tiden i Gaar en Ak—
kumulatorfabrik i Luften. Skaden var meget omfattende, og e~ Par af Virk
somhedens Bygninger blev lagt i Ruiner. Der kom ingen Merine≤ker til Ska
de.
En af Tyskernes store Busser blev i Gaar ved 20-Tiden fuldkommen ødelagt
ved to-tre Bombeeksplosioner, mens den holdt paa Tagensvej ved Lygten.
Vognen var tom.
Mandag Aften kastedes der en Haandgranat mod Nationalbankens nye Bygning
paa G1.Torv i Aalborg. Der knustes en Del Ruder i Omegnen.

Specielt til 546. Det er komplet umuligt for Tiden.
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Norske Quisling-Film til Danmark.
At vore Biografer, saalænge Danmark er besat, er tvunget til at spille
Dr.Goebbels Propagandafilm, kan desværre ikke undgaas, selv om det er en
Skandale, at Folk virkelig gaar til tyske Film
en Kendsgerning, man ik
ke kan komme udenom, og som ikke kan bedømmes haardt nok
men det gaar
for vidt, naar vi ogsaa skal lyksaliggøres med norske Quisling-Film. De
er ikke paatvunget hverken Filmsudlejerne eller Biografdirektørerne.
Forleden saa man den første Quisling-Film i København. Bag den uskyldige
Kriminaltitel “I Mordets Skygge” skjulte sig en fæl Propaganda for Nazis
mens “Blut und Scholle”-Politik
det eneste, der mangler i Filmen, er
at Skurken, som pønser paa at bygge en Storbondes Gaard om til Turistho
tel, fremstilles som Jøde, men han faar da i hvert Fald sagt, at han er
“rodløs”. Ideologien er altsaa i bedste Orden. Filmens diletantiske Skue
spillere og Instruktør er lutter i Norge kendte Quislinge. Det forbavser
ikke nogen, at Filmen er købt for Danmark af ASA, som i sin Tid, da
Krigslykken tilsmilede Hitler f.Eks. erhvervede sig Monopol paa alle ita
lienske Film, og hvis tidligere saa nazi-venlige Direktør, Henning Karmark, nu i Lighed med sin Fælle, Sagas Direktør, John Olsen, søger at
redde Pelsen ved at spille god Dansker og “bestille” en Uges Ophold i
Vestre Fængsel. Men uforstaaeligt og i højeste Grad uforklarligt er det,
at Fru Bodil Ipsen som “Odeon”s nye Bevillingshaver stiller sin Biograf
til Raadighed til Opførelse af Film, der er optaget af norske Landsfor
rædere og hylder Nazisternes Program, mens hendes ærlige norske Skuespil
lerkolleger k~iper og dør under Tyskernes Voldsherredømme.

DANSKE LANDMÆND maa ikke frivilligt under nogen Form indlade sig med
Tyskerne eller gøre dem Tjenester.

-

-

-

ENHVER DANSK, der gaar med til sligt, sætter en Plet paa sin Stand og
svigter sit Folk.
Den der ikker er med i den aabne Kamp, bør bære sit Ansvar og finde sin
Opgave paa Hjemmefronten.
Hjemmefronten er HER og NU~

-

Fregatten “Jylland” skulde sættes i Brand.
Muligvis ud fra den Betragtning, at Fregatten “Jylland” er et nationalt
Symbol har nogle Mænd, der efter alt at dømme tilhører Shellhusets Mordog Terrorgruppe, i Søndags forsøgt at brænde Skibet. Ved 21.Tiden trængte
tre pistolbevæbnede Mænd op ad Landgangsbroen, og mens en af dem holdt
Vagtmandskabet op, hældte de andre tre Dunke Benzin
ialt 75 Liter
ud
over Dækket. Derefter satte de Ild til og forsvandt fra Stedet i Bil.
Vagtmanden havde imidlertid tilkaldt Brandvæsenet, men da Sprøjterne an
kom var Ilden allerede slukket
trods den megen Benzin var den gaaet ud
af sig selv.
-

-

—

TIL

DET

DANSKE

FOLK.

Under Krigens sidste Fase er vort Land ført ud i Tilstande, der fremkal
der stærk og retfærdig Harme, og som volder stor Smerte og dyb Sorg.
Mordbrand, Drab, Mishandlinger rammer uskyldige Landsmænd. Og samtidig
gør danske Borgere sig medskyldige i disse Forbrydelser ved direkte Sam
arbejde med Fjenden. Vendt mod Fremtiden rækker vi Haand til dem, der med
deres Liv som Indsats kæmper for Danmarks Frihed: Enhver af os kan være
med til at trække Linjen skarpt op mellem dansk og tysk og saaledes staa
bag vore Frihedskæmpere.
DANSKE ARBEJDERE maa ikke uden haardeste Tvang arbejde for Tyskerne.
DANSKE HAANDVÆRKERE
HANDLENDE
VOGNMÆND
INDUSTRIFOLK maa ikke fri
villigt være med til at styrke Tyskernes Kampevne.
-

-

-
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Afbryd derfor enhver Forbindelse med dem, der frivilligt arbejder, kører
for, handler med eller har Samkvem med Tyskerne~
VI SKAL IKKE LADE DE FRYGTELIGE ULYKKER, TYSKERNE NU SLIPPER LØS OVER
VORT FOLK, KALDE OS FREM TIL KAMP I UTIDE, MEN DET, AT DANSKE MENNESKER
LIDER OG DØR, FORPLIGTER OS TIL UBØNHØRLIGT AT SÆTTE SKEL MELLEM DANSK
OG TYSK.
Dette Opraab er i Dag slaaet op over hele Danmark.
NU

KALDER

DANMARK

PAA DIG.

En Kreds af Danske har udsendt ovenstaaende Plakat til Opsætning over he
le Landet. Den er trykt i et Antal af 20.000 og sendt ud til hvert eneste
Sogn. Samtidig med Plakaten er der udsendt følgende Brev:
Det Brev, De nu holder i Haanden, er sendt Dem af en Kreds af Menne
sker, som tror, at de, der modtager det, vilde lytte til vort Ord, om vi
kunde skrive vore Navne under. Bliver det nødvendigt engang, skal vi og—
saa med vore Navne staa inde for det, vi her sætter igang. De ved ikke,
hvem vi er, men De kender os, og vi kender Dem og ved, hvem De er, og har
Tillid til Dem, at de ikke vil sige Nej til et Medarbejders~ab med os om
en beskeden, men vigtig Opgave. Vi hører ligesom De til paa~Landet og fø
ler, at der er en Fælles Forpligtelse for os paa Landet i Dag.
Forpligtelsen og Opgaven, som vi nu i Fælleskab bør tage op, er denne:
at rense ethvert dansk Sogn, saaledes at Grænsen mellem dansk og tysk
bliver trukket skarpt op. Tyskerne og deres Haandlangere har i de sidste
Uger gennem en ny Bølge af Forbrydelser søgt at kue det danske Folk og
svække dets Modstandsvilje. Det skal ikke lykkes for dem. De skal i Ste
det for faa en ny Kamp paa en Front og et Tidspunkt, som vi bestemmer.
Denne Front hedder deres Arbejdsforbindelser i hvert dansk Sogn, og Tids
punktet er nu. De har selv givet Signalet til, at der nu i hvert eneste
dansk Sogn maa dannes en klar og uforsonlig Kløft mellem dansk og tysk.
Vi ved, at Landsognets Særpræg overfor Byen er Fælleskabet, og at det er
smerteligt at bryde dette Fælleskab. Men nu skal Fælleskabet mellem dan
ske Mænd og de Mænd, der frivilligt tjener Penge ved at arbejde for Dan
marks Fjender, brydes.
-
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Den, der ved Tyskerhandel, Tyskerarbejde, eller Tyskervenlighed er med
til at styrke Tyskiands Kampevne, gør sig medskyldig i Tyskeernes Forbry
delser overfor uskyldige Landsmænd, og den, der ikke bryder med disse
Medskyldige, sætter sig udenfor det sande Sognefælleskab
Fællesskabet
om de danske Værdier.
Vi har udvalgt Dem til vor Medarbejder i Deres Sogn. Vi ved, at Opgaven
ligger forskelligt i de forskellige Sogne, og derfor overlader vi paa
mange Punkter dens Udformning til Deres eget skøn. Der er Brug for Deres
Ideer og Dømmeevne., men vi vil gerne give Dem nogle Forslag og bede Dem
om en ganske bestemt Indsats, som kan og bør gennemføres i ethvert dansk
Sogn.
Allerførst vil vi nu bede Dém om overalt hvor der kan skabes en Lejlighed
til det, at sætte Samtaler igang om det eneste Emne, som det er værd at
drøfte for øjeblikket: Forhöldet mellem dansk og tysk, Ret og Uret, Sand
hed og~Løgn. Men De skal drøfte det med særligt Henblik paa Deres eget
Sogn. De kan blot tage Deres Udgangspunkt i det, som for Tiden sker i
Danmarks Byer. Det er muligt, at dette Forhold ikke giver sig noget sær
ligt grelt Udtryk i Deres Sogn, fordi der maaske hverken er Belægning el
ler Tyskerarbejde
men der er en Opgave alligevel: at faa Deres Sogn til
at forstaa, at Modsætningen er der, trods det, at I ikke selv har den saa
tæt inde paa Livet, og at hver den, for hvem denne Modsætning ikke er den
første Tanke om Morgenen og den sidste om Aftenen, ikke rigtig ved, hvad
det er at være et sandt dansk Menneske.
Er der Tyskerarbejde, utilstedeligt Salg af Levnedsmidler til Tyskerne
eller lign. paa Deres Egn, gaar Opgaven videre til at faa skabt en Stem
ning i Sognet, som utvetydigt siger, at danske Mennesker nu ikke længere
vil beskæftige eller omgaas de Sogneboere
nu og efte~’Krigen
som gør
sig medskyldige i Gestapos Forbrydelser ved at yder frivillig Hjælp til
den Værnemagt, der opretholder Gestapo.
Sæt Debatten igang. Skab denne Stemning. Interesser Deres Venner for det.
Det er vor Opgave til Dem i Dag. De vil høre fra os igen.

Man skal være forsigtig nu om Stunder
To Aalborgensere passerede i Forgaars Aftes i dyb Samtale Sabotagevagten
ved Motorcentralen. Den ene Aalborgenser sagde til den anden: “Nej, Bøn
derne forærer ikke deres Kartofler væk-”. Vagten troede, der var blevet
sagt “Forræder”. De to Mænd blev øjeblikkelig anholdt og ført til Højsko
lehotellet, hvor den tyske Vagt har til Huse. Vagtieder Johnsen fra Vagt
værnet maatte bruge lang Tid til at forklare Forskellen paa Gloserne
“forære” og “Forræder”.

-

-

-

-

Med venlig Hilsen
EN KREDS AF LANDSM~END.
Ti stille...
ogsaa med det, du ved.
Tyskerne har et helt Stikkerkorps, der opererer i Kyst— og Nordbanetoget.
Næsten daglig bliver Rejsende, som ikke har lagt Skjul paa Deres Opfat
telse af Hitlers Tusindaarsrige, arresteret paa Jernbanestationen i Hel
singør og ført til det berygtede “Visborg” til Afhøring.
Dette Udslag af Arbejdsomhed fra Gestapos Side er hverken udsprunget af
Pligttroskab mod Partiet eller af andre ædle Motiver, men er simpelthen
dikteret af Angst for at blive overflødig. Gestapo er klar over, at den
Dag, dê ikke har flere “Sager” at behandle, gaar Vejen tilbage til Ri
get,... til Sult, Død eller Lemlæstelse.
Navnlig Gestapo i Helsingør er kendt for at være særlig opfindsomme med
Hensyn til Sager, derkræver meget Rapportskriveri.
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At være Tysker
er at være Kriger.
Paa Flagstangen ved Garderhusarkasernen paa Østerbro er der opsat følgen
de Sentens: “Deutsch sein heiss Kämpfer sein”
at være Tysker er at være
Kriger.
Tyskerne er jo et typisk “Slagords-Folk”. Lad os blot huske ovenstaaende
Slagord, naar de himler op om deres Kultur, deres Kulturniindesmærkers
ødelæggelse ved Luftangreb
lad os først og fremmest huske det, naar de
kommer her og trygler om Medlidenhed me~I deres i alle Henseender smudsige
Flygtninge.
-

-

-

Der frie danske Presse.
“Kirkens Front” skriver om Emnet “Dødsstraf!” Bl.a.:
Under er Periode med udpræget Lovløshed og overhaandtagende Vold mod
sagesløse er det forstaaeligt, at ønsket om Dødsstraffens Genindførelse
kan vokse til at blive et virkeligt Problem. Naar slette Elementer udnyt
ter den politiske Situation til hidtil ukendte og utænkelige Forbrydelser
mod andres Liv, maa der for Alvor spørges, om ikke Samfundet maa reagere
paa en kraftigere Maade end hidtil. Ja, Stemningen er i vide Kredse saa
ledes, at hvis ikke Offentligheden kan være forvisset om, at de groveste
Forbrydelser faar Samfundets haardeste Straf, undgaar vi næppe alvorlige
Uroligheder og grelle Tilfælde af Selvtægt.
Hvad har nu Kirken at sige til Spørgsmaalet om Dødsstraffens Genindførel
se? Kirken har en primær Interesse i Opretholdelsen af Retsbrdenen, saa
Folkets Liv betrygges, og Menneskers Liv og Mulighed for A~6ejde sikres.
Kirken ser i Statsmagten det vigtigste Organ til Opretholdelse af denne
Retsorden, og den anerkender Statens Ret til at bruge Magt for at løse
sin Opgave, om fornødent ogsaa Anvendelse af Dødsstraf.
Dette bekræftende Svar begrundes dels udfra Bibelens Opfattelse, dels fra
Kirkens Bekendelse, dels fra Kristendommens Syn paa Retten og paa Menne
sket og Livet i Almindelighed.
En af Grundene til, at Kirken anerkender Statens Magt og sætter saa
vide Grænser for den, er Bevidstheden om, at hvor Staten ikke vil eller
kan bruge sin Magt til at hævde Retten, vil der opstaa et Kaos, hvor en
hver vil tage sig selv tilrette. Men en saadan Tilstand bliver Syndens
Kulmination, hvor alle Djævelens Magter slippes løs. For at forhindre en
saadan Tilstand kræver Kirken af Staten, at den bruger al sin Magt, om
fornødent under de strengeste Former, og vil støtte Staten i det og stil
le sit Ord ved Siden af Statens Magt for at hjælpe til Retsordenens Gen
oprettel se.
-
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

stændigt indstillet paa Grund af Raavaremangel.

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:

Luftangreb: Et nyt Trafikknudepunkt Wupperthal-Barmen er nu lagt i Rui
ner. Store Mængder Materiel til Fronten er gaaet tabt, deriblandt et Tog
med 37 Panservogne, bestemt til Kampene ved Rehmagen. Befolkningen lider
frygteligt, navnlig sjæleligt, idet Partiet har forbudt den at grave ef
ter Familiemedlemmer, der ligger saarede under Ruinerne. De tvinges i
Stedet for til at være med til at gøre Gader og Jernbaner klare for Tra
fik. I Nat havde Berlin sit 2l.Luftangreb i Træk.

Man mener imidlertid i Berlin, at der i London endnu findes et i godt og
ondt sammensluttet “Nødfællesskab” paa over 6 Millioner Mennesker, som
ængstes for deres Liv og alt, hvad de ejer. Men ogsaa disse Mennesker
rystes ved den tyske Krigsmaskines Virkninger.
l7.Oktober 1940.
Den svenske Avis “Arbetet” har under Overskriften “Frihedens Martyrer”
bragt en Leder om den danske Frihedskamp. Bladet fremhæver, at den ubøje
lige Frihedsfølelse i det danske Folk vil sejre over den raa Styrke. Hver
Dag giver straalende Eksempler paa det. Danskerne skriver i denne Tid 11gesom Nordmændene deres Histories mest straalende Sider. Samtidig
til
føjer Bladet
kan man ikke undgaa at ængstes over den Terrorbølge, som
med stigende Styrke skyller hen over Sveriges Nabolande. Den vækker og
saa Undren, thi det kan ikke være den tyske Okkupationsmagt ubekendt, at
den fortsatte Udvikling ad denne Vej fører til et Punkt, hvor Situationen
i Norden kan ændres radikalt med eet Slag.
-

-

Vestfronten: I Rehmagen-Brohovedet trænger Amerikanerne nu mod Nord og
er gaaet ud over Honnef, idet Autostradaen Køln-Hannover er Maalet. Der
er taget vigtige Højdestillinger, men endnu er der ikke Tale om nogen
Storoffensiv. Forstærkninger strømmer stadig over Rhinbroerne, og paa den
venstre Rhinbred samler der sig talrige Divisioner parat til Angreb. Si
tuationen er yderst vanskelig for Tyskerne, idet Manglen paa kampstærke
Reserver øges af Luftangrebenes ødelæggelser. Paa et Døgn er kun et Tog
naaet frem til Kamplinjen med Materiel. Det maatte tilbagelægge en 600 km
lang Omvej, omdisponere Ruten fem Gange og blev angrebet fra Luften 25
Gange under Rejsen. Folkestormsafdelingerne bliver narret ud af Partifol
kene, og de har meget store Tab. Paa Rhinbredden fra Koblenz til Emmerich
træffes store Forberedelser til Offensiven. Det sidste Brohoved over Mc
sel indsnævres, og der er kun smaa Rester tilbage af den store tyske Hær
i Eifel-Bjergene.
østfronten: Granater og Bomber hagler ned over alle Veje fra Berlin ud
til Kamplinjen, men Russerne har endnu ikke sat Storangrebet ind. De svæ
reste Kampe finder Sted ved Danzig, der er skudt i Brand, men Tyskerne
har paa Grund af Granatregnen ingen Mulighed for at slukke Brandene. 0veralt er Folkestormen kommanderet ud med de mest antikverede Vaaben. Om
kring Stettin er Museernes Pragtstykker af indtil 100 Aar gamle Rifler
blevet taget i Brug. Evakueringen af Kvinder og Børn fra Danzig-Omraadet
er blevet opgivet, idet russiske Torpedoflyvere har sænket tre Skibe i
Danzig-Bugten i Gaar.

5 I D 5 T E: Aarhus har igen i Nat været Genstand for en ondartet Hipo
tage, der ikke alene har forvoldt stor materiel Skade, men ogsaa krævet
Menneskeliv og Saarede. Det var denne Gang Aarhus ny Raadhus, der var
Genstand for et Bombeattentat. ødelæggelserne var af betydelig større Om
fang end efter Eksplosionen ved samme Bygning for nogen Tid siden. Aarhus
Kommunes Hovedkasse og Skattevæsenets Indbetalingslokaler er helt øde
lagt, og Raadhusets Varmeanlæg er sprængt i Stykker. Eksplosionen indtraf
ved godt 3.Tiden. Den var saa voldsom, ~at tykke Betonpiller blev revet
over. Bomben var anbragt i Raadhusparken paa Hjørnet af Fløjen mod Parkalle. Der er endvidere anrettet store ødelæggelser i den sydlige Ende af
Raadhusets Midtergang, I Raadhusets nederste Etage og i Aarhus Turistbu
reaus Lokaler. De fleste af de flere Tusinde Ruder er knust. Skaderne ved
Bombeattentatet er saa omfattende, at det er sandsynligt, at Raadhuset
maa lukkes foreløbig. Man regner med, at Skaden løber op til 1/2 Mill.
Kr.
Det forlyder til Formiddag, at et Menneske er blevet dræbt og 15
.saarede ved Eksplosionen.
-

0

Et af Vendsyssels største Privatmejerier, Agersted Mejeri, tilhørende
Mejeriejer Chr.Sletten, er i Aftes totalt ødelagt ved Eksplosion. Skaden
andrager flere Hundrede Tusind Kroner.
0

Kl. 23.15 i Aftes, da Personmotortoget Aarhus-Grenaa passerede Riisskov,
eksploderede en Bombe under den forreste Vogn, der kom i Brand og blev
fuldstændig ødelagt. Fru Snedkermester Wendelboe-Christensen, Billesvej
2, Riisskov, blev dræbt paa Stedet, og hendes Mand og Datt~ dødeligt
kvæstede. Yderligere 15 Mennesker blev alvorligt saaret ved denne Hipo
tage og 10 blev lettere saaret.
0

Jernbanesabotagerne i de sidste Dage: Natten mellem Søndag og Mandag gik
det i høj Grad ud over Strækningen Herning-Viborg, hvor der blev foreta
get et stort Antal Sprængninger, bl.a. paa Sunds At. Om Aftenen ved 21.
Tiden “erobrede” Sabotører en Rangermaskine paa Herning St. og kørte med
1 Hjælpevogn ud i Retning af Viborg. Ved Sunds St. lod de Maskine og
Hjælpevogn tørne mod en afsporet Kørekran og en Personvogn. Hjælpevognen
blev afsporet med alle fire Hjul.
Mandag Aften ved 23.Tiden sprængtes
Kommandoposten paa Skanderborg St. Centralapparatet blev ødelagt, og der
skete nogen Skade paa Stationsbygningen. Ved l.Tiden skete der Sprængning
i et Kabelhus paa Stationspladsen. Ved Lerbjerg St. Syd for Langaa
sprængtes Kl.23 begge Spor ved 7 Eksplosioner, og der maatte indtil Tirs
dag Formiddag foretages Udveksling af Post og Passagerer paa Stedet. Iøvrigt er der Enkeltsporkørsel paa 6-7 jyske Strækninger.
Mellem Gedser
og Warnemünde sejles der nu kun med tysk Færge og’kun een enkelt Tur dag-

Produktionskrisen: Med Tabet af Vaabensmedierne i Essen, Dortmund og
Düsseldorf er den tyske Vaabenproduktion berøvet yderligere 35 Procent
af sin Kapacitet, og af det vigtige Ruhrdistrikt er tre Fjerdedele alle
rede sat ud af Produktionen. Den samme Nedsættelse har fundet Sted af
Vaabenproduktionen i Berlin. I Forhold til i Fjor er Produktionen nu kun
en Trediedel, mens Produltionen af Luftværnsammunition nu er næsten fuld-

12
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lig, altsaa WarnemUnde-Gedser den ene Dag og Gedser-Warnemünde den næste.
Natten mellem Tirsdag og Onsdag er der foretaget en halv Snes Spræng
ninger paa jyske Strækninger nærmest grupperet omkring Midtjylland.
Endelig kan nævnes fra de sidste Dage: I Søndags blev 3 Telegraf- og
Blokledninger skaaret over mellem Taastrup og Vridsløse, saa Blokappara
tet mellem Taastrup og Glostrup blev sat ud af Funktion.
Det virkede
meget generende, at Telegraf og Telefonledninger blev beskadiget ved
Sprængningerne paa Fyn Natten mellem Lørdag og Søndag.
I Løbet af Søn
dagen skete der ikke saa faa Sprængninger paa Stationer og Strækninger,
saaledes i Tiden frall til 12 mellem Hinnerup og Mundelstrup, der resul
terede i et større Skinneudvekslingsarbejde. Det var beregnet, at Arbej
det kunde gøres færdigt til Kl.19, men K}.18 skete der nye Sprængninger,
saa Reparationsarbejdet maatte udsættes til om Mandagen. Trafikken kom
først igang igen ad det ene Spor i Løbet af Mandag Formiddag.
Mellem
Lystrup og Grenaa-Vej ved Aarhus foretoges der 17 Sprængninger, der kræ
vede Udveksling af 16 Skinner og Sveller og mellem Rørbæk og Nørager paa
Strækningen Hobro-Aalestrup maatte der udveksles ikke mindre end 41 Skin
ner, det varede til Mandag Middag.
Paa Strækningerne Esbjerg—Ringkøbing
og Bramminge- Grindsted er det i den sidste Tid særlig gaaet ud over
Sporskifter paa Guldager og Krogager Stationer. Det har bevirket, at der
antagelig i en Uge ikke kan modtages Vognladningsgods til disse to For
sendelser. Tyskerne disponerer bl.a. over et Sidespor ved Guldager Sta
tion.

Den allierede Opmarch ved Nedre Rhin fortsætter uden Ophør og uder For
styrrelse fra tysk Side. Medens Artillereiet holder al tysk Aktivitet paa
den anden Flodbred nede, og bombemaskiner pulveriserer Opmarchveje og
Trafikknudepunkter i Baglandet, hobes nye Troppemængder og nye Mængder
Materiel op fra Nijmegen og Syd paa. Rehmagen-Brohovedet udvides fortsat,
efter at det tyske Artilleri er sat ud af Spillet
nye Forsyninger naar
frem over den snart legendariske ikke-sprængte Bro og General Hodges nye
interimistiske Bro lidt nordligere. I Saar og Pfalz er de amerikanske,
engelske og franske Tropper gaaet til Storangreb for at likvidere de sid
ste tyske Tropper paa den vestlige Side af Rhinen.
Samme Trang til at “gøre rent Bord” før den store Kraftanstrengelse synes
at herske i de russiske Linjer. Et stort Antal er sat ind mod Königsberg
for endeligt at gøre op med denne tyske Bastion. Kampene i Danzig og u
middelbart udenfor Gdynia fortsættes, og i Mellemtiden marcherer nye rus
siske Styrker op paa Berlinfronten ved Küstrin.
De samordnede russiske og angelsaksiske Operationer synes at skulle slip—
pes løs, naar ganske bestemte Forudsætninger er til Stede og specielle
strategiske Udgangspositioner er naaet.

SLUT.

Tyskerne fortsætter nu
de “officielle” Henrettelser.
Syv danske Patrioter sendt i Døden.
Som allerede omtalt i Gaar har General Lindemanns Henrettelses-Peletoner
atter sendt syv danske Patrioter i Døden. Det skete i Lørdags, samtidig
med at Generalens “medynkvækkende” Folkefæller holdt deres Indtog i Kø
(fortsættes Side 2)
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benhavn, og en Hoben østprøjsiske Børn tumlede sig i Leg paa Markerne,
hvor de danske Frihedskæmpere led Døden for de tyske Kugler.
De syv Mænd, som faldt i Kampen er:
Læge Johan Jørgen Teilmann, 36 Aar, Over Jersdal.
Politifuldmægtig Poul Lassen, 33 Aar, Aalborg.
Møbelpolstrer Erik Pedersen, 27 Aar, Vejle.
Politibetjent Henrik Wessel Platou, 27 Aar, Aarhus.
Kommis Hans Sillads Nielsen, 27 Aar, Tjæreby.
Stud.polyt. Jens Thue Jensen, 23 Aar, Bramminge.
Stud.jur. Helge Broch Iversen, 21 Aar, Bramminge.

og trak sig tilbage bag nogle Jernbanevogne, samtidig med, at den anden
Frihedskæmper fik aabnet Skydedøren til Jernbanevognen og kastet Brandbomberne ind. Under denne Aktion fortsatte Tyskerne en voldsom Skydning
mod de to Mænd, men det lykkedes dem ikke at ramme nogen af dem. De fik
anbragt deres Brandbomber, og stadig skydende med deres almindelige Pi
stoler trak de sig tilbage, uden saa meget som et Strejfskud. Faa Minut
ter efter lød der flere Eksplosioner, og store Flammer stod ud fra Jern
banevognen, der blev fuldstændig ødelagt sammen med Ladningen.

De tror, at det er en
tysk Provins.
Det ser ud til, at General zu Fuss, Lindemanns Landsmænd fra østprøjsen
er af deri samme fejlagtige Opfattelse som Generalen selv
nemlig at den
danske Befolkning med aabne Arme modtager “de udbombede” Folkefæller. En
Række Eksempler fra Indkvarteringsstederne i København i de sidste Dage
giver et tydeligt Indtryk af denne Indstilling.
Saaledes udtalte en gammel, snavset og pjaltet Kone fra østprøjsen
der
som bekendt er den Landsdel, der efter Nazisternes Paastand har fostret
de ypperste Tyskere
at hun vel var ked af at skulde forlade sin Hjemegn, men hun vidste, at det var nødvendigt for den endelige Sejr, og hun
var glad ved at komme til et Sted, hvor hun var velkommen. Andre Flygt
ninge delte fuldt ud hendes Anskuelser, og den almindelige Mening var,
at Danmark var en nordtysk Provins, og at Hovedbyen var København.
De Danskere, som nødvendigvis maa komme paa de Steder, hvor Tyskerne er
indkvarteret, bliver ofte bestormet af uappetitlige Børn, der tigger. Et
enkelt Eksempel kan anføres: Dan en Mand fornylig kom ud paa en af Sko
lerne, blev han omringet af en Del af de indkvarterede østprøjsere og
mødt med Raabet “ Onkel, giv os Bon-Bon”.
Der kunde siges meget andet om disse “stakkels” udbonibede, og vi skal se
nere vende tilbage til den Medlidenhedskampagne, som Tyskerne har iværk
sat i Forbindelse med disse Folk.
Vi skal iøvrigt slutte med at meddele, at. der til Sheilhuset i Tirsdags
blev leveret tre Ligkister!

Køb ikke Sterling i Danmark
Der er i den senere Tid blevet udbudt betydelige Sterlingbeløb her i Lan
det. Vi advarer hermed alvorligt imod at købe saadanne Pengesedler. Selv
om de eventuelt ikke er falske, stammer de i de fleste Tilfælde fra tyske
Røverier~i andre besatte Lande, og man vil kunde forvente, at de bliver
erklæret ugyldige efter Krigen.

-

København. den 15.Marts 1945
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

-

-

Jernbanevogn med V 1-Dele ødelagt.
To Frihedskæmperes dristige Aktion paa Godsbanegaarden.
To danske Frihedskærnpere gik i Tirsdags til Angreb mod en tysk Jernbanevogn paa Godsbanegaarden i København, der var læsset med Haleplaner til
V 1-Bomber, og til Trods for, at Vognen var bevogtet af fire tyske Solda—
ter, lykkedes det dem at ødelægge hele Ladningen ved Brandbomber.
Jernbanevognen var netop blevet indladet og skulde samme Eftermiddag af
sendes til Tyskland, og fire tyske Soldater var blevet sat paa Vagt for
at beskytte Ladningen. To Frihedskæmpere, der havde paataget sig at øde
lægge Vognen, naaede uset af Vagtposterne helt hen til Skydedøren, men
netop som de vilde aabne den for at kaste Brandbomberne, opdagede den ene
Soldat dem. Han afgav straks Ild, men den ene af Frihedskæmperne svarede
omgaaende ved at affyre sin Pistol. Tyskerne blev fuldstændig overrumplet
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Mordbrænderen fra Lynge
er paa nazistisk Førerskole.
Som det vil erindres, blev en af Landsbyen Lynges kendte Gaardejere for
nylig fundet myrdet, samtidig med at hans Gaard var blevet brændt af. Det
viser sig nu, at der samme Aften blev observeret en benzindreven Bil i
Landsbyen, og Føreren af denne Bil var en tidligere Tjenestekarl hos den
myrdedes Broder
en Mand, der nu er paa den nazistiske Førerskole i Hol
te.
Efter de Oplysninger, der foreligger, er Tjenestekarlen for nogle Maane
der siden indskrevet paa Skolen. Indtil det Tidspunkt arbejdede han for
den myrdedes Broder paa Nabogaarden. Den Aften Mordbranden fandt Sted gar
Folk i Landsbyen bemærket Bilen, og ved Siden af den tidligere Tjeneste
karl sad en anden Mand, der sandsynligvis er en anden Alumne fra den saa
kaldte Førerskole i Holte.
For Egnens Folk kommer denne Opdagelse ikke overraskende
at dømme efter
den tidligere Tjenestekarls aandelige Habitus. Man maa gaa ud fra, at
Sagens videre Opklaring maa bero til efter Krigens Afslutning, idet de
to sigtede staar under Triumviratet Best-Pancke og Lindemanns Beskyttel
se.
-

-

Stelsig gaar til Kontrol.
Nudisten fra Farum, Chr.Stelsig, Profet og Fører, søgte som meddelt i
INF for nogen Tid siden Audiens hos Dr.Best~ Han blev dog ikke modtaget,
og man maa nu regne med, at Stelsig er gaaet til Frits Clausens Brigade.
Han har dog ikke været saa forudseende som Fritsemand, der nu fabrikerer
Fliser i Vejle til at skjule Skriften paa Væggen. Han gaar derimod til
Arbejdsiøshedskontrol.
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Farlig Stikker likvideret.
Som tidligere omtalt blev den 25-aarige Filmstekniker Preben Edemann,
Strandvej 98, skudt ned af to Mænd udfor Strandvej 161. Det viser sig nu,
at Edemann var en meget farlig Stikker, han var tilsluttet en af Shellhusets Mord- og Terrorgrupper. Blandt andet kan det nævnes, at han var
medskyldig i Mordet paa Amtsraadsmedlem, Købmand Wald.Jensen, Strandvej
98.

I Mandags kom der 1500 Flygtninge fra Østtyskland til Aalborg, hovedsage
lig ældre Kvinder og Børn.

I FAA LINJER (Indland):

Det er iøvrigt et helt Puslespil
en Regneopgave med flere ubekendte
at rejse rundt i Jylland~i Øjeblikket. Man kan risikere, at man kommer
til at foretage Turen fra Aarhus til Aalborg~med saa forskellige Beford
ringsmidler, og lige saa mange Afbrydelser, som Bil, Lastbil, Rutebil
(hvor man ligger i Lag)
og et Eksprestog, som man pludselig falder over
og som har været saa længe undervejs, at det er blevet til et gement Per—
sontog
og saa skal der endda Dispensation til for at komme med Toget
til sit Bestemmelsessted paa en togløs Dag. Der skal Opfindsomhed og
Taalmodighed til for at komme omkring
let er det ikke, naar Skinnerne
ryger i Luften de tre Dage, man har Lov til at køre, for at blive lavet
i Stand paa de Dage, da der ikke maa køres.
Der er dog stadig Bevægelse i Troppemasserne. Til Hobro er der kommet
flere Hundrede Russere
de kan ikke tale Tysk og forstaar næsten ikke
et Ord af det, men de bærer tysk Uniform og Pistol i Bæltet. Det er Folk
fra Georgien og fra Kaukasus. Der er ogsaa Folk fra Tjekoslovakiet, og
en hel Del Ungarere og Franskmænd
allesammen “frivillige”.

0

I Aarhus er Børnene rasende over, at deres Skoler skal udleveres til Ty
skerne, og i mange Tilfælde har de ødelagt forskellige elektriske Instal
lationer og lignende i Skolelokalerne, før Tyskerne overtog dem. Tyskerne
er meget opbragte og har ladet de danske Myndigheder vide, at hvis Ska
derne ikke udbedres straks, vil det blive betragtet som Sabotage og
straffet.
0
-

I Morges eksploderede en Række Bomber paa Syrefabrikken Kastrup. Det var
et større Lager af Benzol, Frihedskæmperne sprængte i Luften.
0

5

Fru Dr.Lefevre, Vesterled 1, København, blev i Nat arresteret af Gestapo.
I Morges arresteredes Inspektør H.Kaalund, Ejendomsselskabet “Vennelyst”,
Vermlandsgade 16, og Direktør Kurt Christensen, Vermlandsgade 6 af Gesta
po.
0

Forleden foretog Gestapo en Razzia hos F.L.Smith i Vestergade 33, hvor
de vilde have fat i en Portner ved Navn Larsen. Portneren bad om at maat
ta hente sin Overfrakke i Garderoben. Det fik han Lov til, men en af Ty
skerne fulgte med. Da Partneren fik fat i Overfrakken, smed han den imid
lertid i Hovedet paa Tyskeren og slap bort efter noget Skyderi. Det menes
iøvrigt, at Tyskerne har villet have fat i Larsen, fordi han muligvis har
snydt dem i Sort-Børs-Handel.
0

Ved godt l5.Tiden i Gaar Eftermiddags blev Svend Aage Petersen, Gers
dorffsgade 8, Odense, skudt ned, da han kom gaaende i Vestergade udfor
Nr.82. Det var en Cyklist, der affyrede Skuddet. Petersen var død ved An
komsten til Hospitalet.
0

Ved Bombeattentatet i Gaar mod Motortoget i Riisskov saaredes Kontorassi
stent Kirsten Jensen, Rolighedsvej 21, Riisskov. Hun døde i Løbet af Da
gen i Gaar.
0

Cementfabrikken Elva i Sofienborg ved Nyborg nedbrændte i Aftes ved 21.
Tiden. Samtidig brændte en Lastbil. Det menes, at Ilden skyldes en Brandbombe.
0

Slagteriarbejder Rønfeldts Hustru, Mary Rønfeldt, Hammel, blev forleden
raabt an af en tysk Vagtpost. Da hun ikke reagerede hurtig nok, affyrede
Vagtposten et Skud, der ramte hende i Brystet. Hun er nu død paa Hammel
Sygehus.
0

Den 54-aarige Overportør Andreasen, Mosegaardsvej 41, Odense, blev i Gaar
saaret af et Skud, der ramte ham i Underli”et, da han befandt sig ved Ba
negaardsposthuset. Den 2O-aarige Radiotekniker Carlo Hviid, Astrupvej 21,
blev saaret ved Skud i højre Ben under Skyderiet i Aftes paa Fasanvej i
Odense.
0
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De gjorde deti den ~bedste Mening”.
Knud Bach beviser selv, at han er Landsforræder.
Det er af og til blevet paastaaet, at Knud Bach var en “god dansk Mand”
han var maaske lidt for naiv, sagde man, men det var forkert at be
skylde ham og hans Kolleger indenfor LS og Bondepartiet for at være
Landsforrædere. De gjorde deres Arbejde i den bedste Mening.
Det frie danske Blad “1944” har i sit Martsnummer bragt et Brev, som en
Gang for alle leverer Sandheden om Knud Bach og hans Kunipane~. Bedre Be
vis for disse Kapitulanters og Overløberes forvirrede Tankegâng og kry
bende Underdanighed overfor Herrefolket kan ikke præsteres. Brevet, der
sikkert er affattet “i den bedste Mening”, har følgende Ordlyd:
Til Chefen for det tyske Sikkerhedspoliti i Danmark.
-

Den l3.Juli 1944 blev Landmand Karl Knude, Vinding ved Holstebro, hentet
af det tyske Sikkerhedspoliti. Aarsagen var følgende:
Karl Knude traf en Dag en bekendt i Holstebro. Vedkommende var Forret
ningsfører for en større Forretning, der handlede med elektriske Artik
ler, han kendte tillige Herr Knude meget godt, idet han tillige havde le
jet hans Jagt. Forretningsføreren spurgte, om han maatte sætte nogle Kas
ser ud i Knudes Lade, da han for Tiden havde overfyldt Lager. Karl Knude,
der fra alle Sider opgives som en meget tjenstvillig og godtroende Bonde
gav straks sit Samtykke til dette, og nogle Dage efter kom en Bil og læs
sede fire Kasser af i hàns Lade, ligesom der samme Aften indfandt sig to
Mænd paa hans Bopæl, og forklarede at de var sendt til Manden i Holste
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bro, og skulde omlade Kassernes Indhold Dagen efter. Knude fandt ikke no
get mærkeligt i dette. Men næste Morgen, han kom ned i sin Lade, saa han
fik sin store Forfærdelse, at det var Sabotører, han havde huset, idet
disse var travlt beskæftiget med at omlade Vaaben og Ammunition, først
da det gik op for Karl Knude, at Vennen i Holstebro. havde misbrugt hans
landlige Gæstfrihed paa en skammelig Maade, og rodet ham ind i noget, der
var ham og hans Familie meget fjern. Af Frygt for at blive skudt af Sabo
tørerne, blev Knude og hans Kone enige om ikke at omtale det passerede
til et eneste Menneske, ikke engang til hans gamle Far og Mor, der kun
bor 1 km fra hans Ejendom. Sabotørerne forsvandt straks efter, at de hav
de udført deres Gerning, ligesom ogsaa Kasserne blev afhentet Dagen ef
ter. Tre Maaneder efter blev den ene af omtalte Sabotører arresteret af
det tyske Sikkerhedspoliti og oplyste straks til disse, at omtalte Kasser
var blevet omladet i Karl Knudes Lade.
Derved blev en godtroende Bonde arresteret og berøvet sin Frihed.
Da Familien Knude af alle indenfor Sognet opgives som hæderlige Menne
sker, der altid har været loyale overfor Tyskland, henvendte jeg mig
straks til det tyske Sikkerhedspoliti om Bistand for at faa Manden fri,
ligesom jeg bad Frk.Poulsen, der arbejdede ved det tyske Sikkerhedspoli
ti i Tyskland forelægge denne triste Sag paa rette Sted, det glædede mig
senere at høre, at Herr ObersturmbannfUhrer, von Løw, som jeg kender som
en udmærket Mand, havde lovet at tage sig af Sagen.
(fortsættes Side 10)
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Sønderjysk Kronik.
“Og de troede, at Hjertebaand kan bri
ste, og de troede, at glemmes kan vor
Ret. De skal vide, de aldrig ser de
sidste, de skal vide, at ingen bliver
træt.”
I en Tid, hvor mangen ung og gammel Sønderjyde med en tro Gerning for sit
Land og Folk bag sig, maa friste Livet spærret inde i en af de tyske Kon
centrationslejre, har Ottesens gamle Kampsang faaet en ny stærk Glans, og
den synges ved vore Sammenkomster og Møder mere end nogensinde, fordi den
kalder paa baade Haab og Tro samtidig med, at den giver Udtryk for Vished
om Retfærdighedens Sejr paany, ligesom den har gjort detenGang før. Vel
kan Ventetiden falde lang. Vi har dog kunnet bie før. Den Gang i 56 lange
Aar. Vi kom igennem dem, fordi v~ baade havde Vilje og Tro. Det har vi
ogsaa nu. Og denne Gang skal vi ikke vente saa længe. Mon ikke Ventetiden
snart er omme?
Selvom vi ogsaa skulde vente lidt endnu,.saa gør det ikke saa meget, for
di vi kender Ordene: “Det har ingen Hast for dem, som tror.” Troen har
alle Danske i Nordslesvig.~ Selv da det i 1940 saa allermest mørkt ud, og
Mindretallets Medlemmer rejste Flagstænger i Haabet om snarlig “An
schluss”, var alle som besjælet af Troen paa de demokratiske Magters Sejr
til sidst, den Sejr, som nu er i Sigte.
Hvilken Udvikling er der ikke sket siden disse spændende Dage i Sommeren
1940? Vi kan næsten aflæse den ved at studere Hjemmetyskeres Holdning. I
Krigens første Aar larmede, hoverede med Tramp rundt om i Gaderne, mens
der flød med Gift og Galde over Danmark, som ikke erkendte sin Besøgel
sestid til at finde ind til Germanernes “Herligheder”. Lad os citere,
hvad den ledende Redaktør af “Nordschleswigsche Zeitung”, Harboe Kardel,
skrev den 10. Januar 1941:
“Vi erkender allerede nu klart, at der ved Slutningen af denne
Krig overhovedet ikke findes nogen Grænsetyskhed og ingen Uden
landstyskhed i Gammel Forstand. “De Folkeledere, der~ i Fremtiden
forbliver udenfor Rigsgrænsen, men dog indenfor Aks~ns økonomis
ke og kulturelle Livsrum”, skrev Walter Kappe for ko~’t Tid siden
i en bemærkelsesværdig Artikel udsendt fra det tyske Udlandsin
stitut i Stuttgart, “er afført deres hidtidige Mindretalsklæde
bon, idet de fra nu af staar under det stortyske Riges direkte
Beskyttelse”. Dermed er denne Krig, der afgørende vil sikre det
tyske Livsrum, samtidig blevet til en Skæbneændring for alle ud—
landstyske Forposter. Harboe Kardel omtaler derefter Førerens
Krav om at samle alle Tyskere i “Det stortyske Rige” og Fortsæt
ter: “Vi havde ikke troet, at dette Kravs Virkeliggørelse skulde
rykke saa nær saa kort Tid efter Magtovertagelsen~ Allerede nu
staar det dog Haandgribeligt for os 100 Millioner Tyskere i Mel
lemeuropa. Artiklen slutter med at slaa fast, “at de fornyende
Kræfter er i Gang overalt, baade i Norge, i Danmark, I Holland,
i Flanderen med Udspring i det stortyske Rige”.
Det var den Gang, man havde stemt Tonen højt i det tyske Mindretal. Hver
Dag blev ledende danske Personligheder æreskældt i Zeitungs “Unsere Stim—
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me”, og man teede sig som Herrer i Landet. Danske Love og Bestemmelser
blev overtraadt, naar “Schleswigsche Kammaradschaft’,’ uniformeret demon
strerde i Gaderne og holdt øvelser af krigsniæssig Karakter, ligesom man
tillod sig at lade haant om Mødeforbud o.l. Med korte Mellemrum blev Min—
dretallets Ledere samlet til Førerting, hvor man fortrinsvis talte om alt
det, der krævedes af baade unge og ældre Tyskere, naar den store Time var
inde. Særlig S.K. gjorde sig bemærket den Gang. Hvad Meningen var
og
vel stadig er
med denne Organisation fik man Besked om gennem Oplysnin
ger fra et Kredsstormførermøde i Aabenraa den 2.August 1941, hvorfra det
meddeltes, “at Udrustningen var tilvejebragt, de tyske Militærniyndigheder
underrettede og Andragender var indsendt om Tilladelse til at benytte
Skydebaner. S.K.-Lederne var ansvarlige for, at Skydningen ikke blev til
fældigt Skyderi, men at Brugen af Geværet blev drevet efter samme Regler
som Militæret.” Den tyske Avis sluttede med at skrive: S.K. er ved at gø
re sig gældende overalt i Nordslesvig. Vore Mænd synes at have forstaaet
Tidens Tegn. Der gives intet tilbage mere, og ingen vil svigte.. .VOLK ANS
GEWEHR.
Der var ingen Mangel paa Kræfter den Gang. Nu er Tonen stemt ned. Efter
haanden som de allierede Hære har trængt Tyskerne tilbage paa alle Fron
ter og nu staar foran “det stortyskeRiges” Hjerte, ~r Mindretallets Hold
ning undergaaet en meget væsentlig Ændring. Sel~”N~drschleswigsche Zeit
ung” er blevet saa stilfærdig i Tonen, at den næppe kendes igen fra “Mag
tens” Dage i de første Krigsaar. Danmark er nu blevet en Stat, man skal
agte. Vi tager er Citat fra “Unsere Stimme” i Februar 1945:
“Vor Bekendelse til det germanske Fælleskab er
selvfølgelig en Bekendelse til det germanske
Broderfolks Ret til at leve deres eget Selvstæn
dige Liv. Vi ved imidlertid meget vel, at et
Folk ikke kan leve uden Stat. Vor Loyalitetser
klæring overfor den danske Stat er derfor ikke
et Spørgsmaal om politisk Taktik, men vokser na
turnødvendigt ud af vor politiske Holdning og
Maalsætning. (Vore Fremhævelser).
Artiklen slutter med at slaa fast, at Bekendelsen til det germanske Fæl
lesskab betyder en positiv Indstilling til de germanske Stater. Det er en
noget baade vag og vævet Forklaring, men den er dog Udtryk for Anerken
delse af den danske Stat og dermed et glimrende Bevis paa Omslaget i Min
dretallets Holdning. Det er forstaaeligt hvis Humøret er ved at være gaa
et fløjten. I Dag er Mindretallets Hjem halvtvungne til at aabne Dørene
for de mange Flygtninge, som strømmer over Grænsen paa Flugt for de Alli
eredes sejrende Vaaben. Den Udvikling var ikke “indkalkuleret”, da de
svulmende Muskiers Politik ved Krigens Begyndelse sad til Højbords. De
unge ivrige Partifanatikere er blevet trængt i Baggrunden ved den skete
Udvikling, og Kræfter fra Tiden før 1933 vinder Terræn maaske i et for
fængeligt Haab om at redde Stumperne, naar det endelige Sammenbrud kommer
for det tyske Rige. Saaledes er fhv. Folketingsmand Johs.Schmidt nu en
jævnlig Gæst i “Nordschleswigsche Zeitungs” Spalter, hvor han med filoso
fiske Artikler forsøger at knytte Forbindelsen mellem danske og tyske In
teresser ved at fastholde og fremholde Skæbnefælleskabet.

De Kræfter er spildt. Vi Sønderjyder gav sammen med det danske Folk vort
Mindretal en meget udstrakt Frihed til at pleje eget politisk Liv og
egen Kultur, ja, ofte føltes det, som om Mindretallet havde mere Frihed,
end vi Danske selv havde. Men Takken herfor blev ikke en loyal Holdning
overfor Herbergstaten, som man havde Lov til at vente det, hvis der skul
de være Mening i Tingene,. Man valgte fra Mindretallet den stik modsatte
Vej og placerede derved sig selv. Gamle prøvede Kræfter fra Mindretallet
kan ikke ændre det tegnede Billede nu i Krigens tolvte Time...
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Tyskerne har ikke regnet med den danske Taalmodighed.
Det svenske Blad “Trots allt” skriver i en Arti
kel med Overskriften “Provokationer”:
Den sidste Tids Terrorhandlinger mod danske Byer, Sprængningerne af Ga
der, Mordbrande og Mord rundt om i Landet maa ikke opfattes alene som en
Terror for Terrorens egen Skyld.
Mange af de Midler, hvormed Tyskerne har søgt at lokke de bevæbnede un
derjordiske Patriotstyrker frem paa et for tidligt Tidspunkt og dermed
tilintetgøre dem. Intet Middel har været for nedrigt. Tyskerne har før
forsøgt sig med lignende Terrorhandlinger, men aldrig i det Omfang som
nu. Den som har “Æren” for denne Kursændring er den nyankomne General Lin
demann,.. der først og fremmest udmærker sig ved at være en daarligere Psy
kolog end alle tidligere Generaler i Danmark tilsammen. Han har udarbej
det en Plan, en storstilet og djærv Plan, og hans egne Handlinger i For
ening med den kluntede tyske Propaganda i Radio og i den tyskkontrollere
de danske Presse har for længe siden røbet, hvad Planen gaar ud paa og
dermed sikret dens Fiasko.
Hr.Lindemann sidder i sit Hovedkvarter i Silkeborg, mens hans Terrorgrup
per jager Landet rundt i Bil og forsøger at ødelægge de danske Byer Gade
efter Gade og Hus efter Hus for at provokere Patrioterne frem. Men han
har glemt at regne med en dansk Egenskab, som hedder Taalmodighed, den
samme Egenskab, der bevirkede, at det varede saa længe, før den danske
Modstand for Alvor brød frem. Denne Egenskab var indtil den 29.August til
Fordel for baade Danskere og Tyskere, i Dag er der alene til~;Fordel for
Danskerne.
Den nuværende Fase af Krigen er den sværeste at komme igennem for Danske
re og Nordmænd. Befrielsens Time nærmer sig, men ingen ved hvornaar.
Nordmændene lider under Mangel paa Levnedsmidler, og i Danmark truer
Manglen paa Brændsel med at lamme Forsyningerne. Men naturligvis sørger
Tyskerne for at faa deres Behov dækket.
Det er et stort Krav, der er stillet den danske Modstandsbevægelse, det
te i Ro at være Vidne til, hvorledes ødelæggelserne gaar hærgende over
Danmark og saa endda ikke lade sig provokere frem. Men Patrioterne er
veldisciplinerede og venter, til deres Time kommer, og den er maaske end
da slet ikke saa fjern.
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INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:

Senere skete dette sørgelige, at de Mænd af det tyske Sikkerhedspoliti i
Danmark, der førte Sagen, forulykkede ved ødelæggelserne Af Universitetet
i Aarhus, som Følge heraf kom Sagen ikke videre.
Nu har Karl Knude siddet i tysk Fangenskab i otte Maaneder, og hans Ejen
doms Drift lider meget under hans Fraværelse, ligesom hans Paarørende
haardt savner en Forsørger.
Det vilde derfor glæde mig meget, om det tyske Sikkerhedspoliti vilde
tage min Henstilling til Følge og lade Karl Knude komme hjem.
Nu hvor Kampen mod Bolschevismen er mere aktuel end nogensinde, maa en
loyal Medk~per jo ogsaa fra et tysk Synspunkt, være mere værd, end en
Fange i Frøslevlejren.

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
“Blandt de beskadigede Bygninger er flere Ambassadebygninger.
British Museums Gaar, “Evening Standard’s og “Daily Herald”s store Blad—
huse, Guild Hall, Lambeth Place, Queen Mary Sygehuset i Quickham, West
minster Abbey.
2O.Oktober 1940.

Røngegaard, pr.Ulstrup, den 1. Marts 1945.
underskrevet Knud Bach.
En slagen Hær drager Forbi.
De tyske Ambulancertog, som i disse Dage ruller fra danske Havne mod
Tyskland og videre mod Syd, er en levende Bekræftelse paa Tysklands Ne
derlag. Det er en slagen Hærs Saarede, som man behandler paa den Maade.
Forbindingerne er gennemvædet med Blod, Bandagerne sidder skævt eller
hænger i Laser, Uniformerne er pjaltede, og Mændene graa, triste, gusten
blege og snavsede. Det er Lidelsens og Elendighedens Tog, der i disse Da
ge drager igennem Danmark, Medlidenhedskampagnens Lydillustrationer og
levende Billeder.
Laboremus.. Laboremus~
Carlsberg-Bryggerierne er det eneste Bryggeri, der leverer stærkt øl til
Tyskerne, oplyses det. Alle de tyske Bryggerier har indstillet Fabrika
tionen af stærkt øl, og samtidig er Rationerne meget stærkt nedskaaret.
Carlsbergs Leverancer gaar udelukkende til Sydtyskland, hvor øllet skal
oplagres, indtil Nazisterne skal drikke det under den sidste Modstand.
Selv i Tyskland har disse ølleverancer vakt stor Opsigt.
Men Laboremus er glad for det

.

..“

Sveriges Beredskab.
Under en Debat i den svenske Rigsdag om Indkøb af 50 amerikanske Jagermaskiner forsvarede Forsvarsminister Skjöld Købet med at sige: “Hvis jeg
vidste, at vort Flyvevæsen var stærkt ni~k til at løse de Opgaver, ser vil
blive stillet det under Forudsætning af, at vi ikke faar en rolig Sommer,
vilde vi ikke foretage dette Indkøb. Vort Beredskab maa imidlertid opret
holde~ og eventuelt kunne Magte Deltagelsen i mulige voldsomme Begivenhe
der, der maaske kan opstaa i vore Nabolande. De første Maskiner vil komme
i Løbet af et Par Dage, og om et Par Maaneder vil alle Maskinerne være i
Brug, saa vi er forberedte til at møde Krigen i dens Slutfase.”
Kampen mod Vejrmøllerne.
De to kendte tyske Filrnsskuespillere Karl Ludwig Diehl og Paul Hörbiger
er blevet dømt til Døden for Defaitisme og for Forbindelse med de i At
tentataffæren arresterede Generaler. Der er indgivet Benaadningsansøgning
for Paul Hörbiger af hans Broder, Filmsskuespilleren, Attils Hörbiger og
hans Hustru Paula Wessely.

.

Specielt.
1944: Det indstregede er sendt videre.
378: Meget forsinket. Henvend Dem til lokale Folk.
461: Tak for Brevet. Vi skal se, hvad vi kan gøré.
Til Abonnenterne: Alle Meddelelser og Eksemplarer af Bladet bedes ude
lukkende sendt til de engang opgivne Adresser og ikke til andre Adresser
eller Personer.

24

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: De tre sidste kampdygti%~e tyske Panserarmeér er nu blevet
koncentreret omkring det amerikanske Brohoved ved Rehmagen i et Forsøg
paa at stabilisere Forholdene for Tyskerne der. Der er allerede Panserkampe igang, men de har ikke ført til nogen Bedring, tværtimod har Ameri
kanerne kunnet fortsætte Fremgangen og har udvidet Brohovede~ yderligere.
En for Tyskerne meget uheldig Udvikling heraf er, at hele Strækningen paa
venste Rhinbred fra Bonn og op til Nord for DUsseldorf er helt uden Pan—
serafdelinger, og man har intet Materiel til at hindre det store Gennembrud, som Amerikanerne ganske øjensynligt arbejder paa. Den højre Rhin
bred er nu ligeledes spællet med allierede Forstærkninger helt op til Em
merich. Den sidste Del af det tyske Brohoved Nord for Mosel er blevet li
kvideret, og kun Sydøst for Trier raser der haardere Kampe endnu. Ameri
kanerne er gaaet over Ruwer-Floden, og der gøres ganske aabnlyst et nyt
amerikansk Forsøg paa at foretage en Omringning af meget store tyske
Styrker her.
østfronten: Langsomt deler Russerne de tyske Styrker i østprøjsen i min
dre Dele. Nu er Königsberg-Tropperne blevet skilt fra Braunsberg ved en
ny Kile, og en Evakuering af Tropperne er ikke længere mulig. Russerne
trænger ogsaa ind mellem Danzig og Gdynia, de er næsten naaet til Zoppot.
Luftangreb: I Gaar anvendte Englænderne for første Gang 10 Tons Bomber
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i Angreb paa tyske Banelinjer. De har en forfærdende Virkning. I Gaar
blev ødelagt: 4 Panserværker, 6 vigtige Rangerbanegaarde, 6 Benzolfabrikker og 4 vigtige specielle Jernbanemaal. Tyskerne har udsat et Ridderkors
som Belønning for den Flyver, der kan træffe Rehmagen-Jernbanebroen, men
det er for lille en Belønning, Jernkorsets Ridderkors er ikke i Kurs, da
et Hundrede Flyvere allerede er blevet skudt ned under Angrebene.
Skibsforlis: Den 22.000 Tons store HAPAG-Damper “Deutschland~ er sunket
foran WarnemUnde efter at være gaaet paa en Mine. Den var paa Vej til
Kurland med Levnedsmidler og Ammunition.

og Lakfabrikker i Skalborg Syd for Aalborg
Art. Der menes ødelagt for Millionværdier.
5 L U T

SIDSTE: Med øjeblikkelig Virkning har Statsbanerne maattet aflyse al
Ekspedition af Gods, baade Stykgods og Vognladningsgods, der skal passere
Storebælt. Eneste Undtagelser er letfordærvelige Varer og Ekspresgods.
Dette maa ses paa Baggrund af de sidste Dages store Antal Transporter be
staaende af Lazarettog pg Flygtningetog. Pladsen paa Færgerne optages saa
godt som helt af disse Vogne, og der er som bekendt kun en Færgekonvoj
til Raadighed. I flere Tilfælde vandrer Flygtningeskarerne direkte ombord
og placerer sig i Færgens Saloner- hyggelige Udsigter, naar det betænkes,
at Desinfektion og andre sanitære Foranstaltninger kræver Tid, som slet
ikke er til Raadighed.
Jernbanesabotager: Onsdag Morgen brændte en af Statsbanernes Hjælpevogne
paa Brande St.
Paa Grund af formodet Sabotage var Toggangen indstillet
mellem Valby og Vanløse Onsdag mellem Kl.9.3O og 11.
Virkningerne af
Sabotagen begynder nu at manifestere sig i langvarige Kørsler paa Enkeltspor paa flere jyske Strækninger. Paa 8.Døgn er der Enkeltsporskørsel paa
større eller mindre Afsnit af Strækningerne Esbjerg-Bramminge, Lunder
skov-Brørup, Aalborg-Svendstrup og Aarhus-Hinnerup.
Natten mellem Ons
dag og Torsdag blev der foretaget Sprængninger flere Steder i Jylland,
navnlig omkring Silkeborg.
-

-

-

Kl. 5.15 i Morges eksploderede en Bombe i Sidebygningen til Østergade 10.
Randers, der ejes af “Socialdemokraten for Randers”. Bygningen blev lagt
i Ruiner og formentlig er alle Maskiner ødelagt. En toetagers Bagbygning
styrtede ogsaa sammen. Der boede seksMennesker. Fem af dem blev reddet
i kvæstet Tilstand. Den sjette var dræbt. Den 2l.aarige Typograflærling
Jørgen Christiansen fra Borup var mødt tidligt for at fyre op og havde
derefter lagt sig til at sove i Trykkeriet. Han blev begravet under Rui
nerne, men var kommet i Læ af en Maskine og blev reddet med en kvæstet
Arm. Endvidere blev Toldbetjent Henry Sendrup, der boede i Sidebygningen,
fundet død under Ruinerne. Redaktør Stegenborgs Privatlejlighed i Forhu
set blev ødelagt, og en Gavl væltede ind over Bagbygningen til Østergade
8, hvor “Randers Dagblad” havde Sætteri og Trykkeri. Samtlige Sættemaski
ner blev mer eller mindre ødelagt. Ogsaa “Randers Amtstidende”s Trykkeri
i Slotsgade 15 tog nogen Skade. Ved 5.Tiden saas en Taxa uden Nummer i
Gaden, 5 Mand sprang ud, og mens de to holdt Vagtmændene op, gik de andre
ind og lagde Bomber.
I Aalborg skete der ved halvtre Tiden i Nat to eksplosioner i “Kilden”,
hvor Muren til Køkkenet styrtede sammen, en stor Del af Restaurationslo
kalet blev ødelagt, og Instrumenter og andet til en Værdi af 7000 Kr.
blev tilintetgjort.
Desuden skete der Bombeekspiosioner i Hygæa, Farve
-
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
De tyske.Fronter er stadig præget af Opmarchen. Ved Nedre Rhin dynges nye
allierede Masser af Mennesker og Materiel op paa Vestbredden
i øst sy
nes en uhyggelig Tilstand paa Stettin— og KUstrin-Fronterne at varsle nye
Begi venheder.
I Danzig, i Kolberg, i Breslau og ved Königsberg kæmper de tyske Besæt
ninger den sidste Kamp
langs Autostradaen til Køln kæmper Remagen-Trop
perne sig ind i de tyske Stillinger øst i~or Rhinen.
Den ny engelske lO-Tons-Luftbombe har spredt Død og ødelæggelse i Ruhr
distriktet og gør sit til. at berede Vejen for de Tropper, der forbereder
sig paa det store Angreb.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Patrioter ødelægger tysk
Luftskytsanlæg.
Vagtposternes Haandvaaben blev taget med.
Syv Frihedskæmpere trængte Onsdag Middag ind i den tyske Vagtstue, der
findes i “Stærekassen”s øverste Etage. Vagtmandskabet, der har til Opga
ve at passe Lyskasteren og Luftskytset paa “Stærekassen”s Tag, blev om
gaaende overmandet, og mens nogle Frihedskæmpere bagbandt samtlige Solda
ter, gik andre op paa Taget, hvor de ødelagde hele Anlægget. Derefter
fyldte Frihedskæmperne to Sække med Vaaben, Ammunition og Udrustningsgen
stande, der tilhørte Tyskerne, og det hele blev baaret ned i en Bil, som
holdt I Heibergsgade. Derefter forsvandt Frihedskæmperne, og først da Afløsningen kom, blev de “nedkæmpede” Vagter befriet for de snærende Baand.

INDHOLDSFORTEGNEKSE:
Situationen
Tysk Luftskytsanlæg
ødelagt
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Atter en kvindelig Stikker likvideret.

de forestillet sig blot for nogle Maaneder siden.
De Titusinde af Flygtninge, hvoraf Størsteparten kun har det Tøj, de kom
mer i, og de Tusinder af nye Soldater, som sendes herop
allesammen paa
Vej tilbage til Riget, hævdes det
vil i Løbet af kort Tid have raseret
Forretningerne for de sparsomme Lagre af Tekstilvarer, vi har tilbage.
Mange Forretninger ser i Dag ud, som havde en Græshoppesværm hjemsøgt
dem.
Tyskerne skyldte pr. l.Marts Danmark 7.5 Milliarder Kroner i rede Penge.
Det viser de to Konti i Nationalbanken. Hertil kommer saa, hvad de har
stjaalet, røvet og ødelagt. Men det skal ikke betales, hævdes det
i
Følge Folkeretten. Men de 7,5 Milliarder er rigtige nok
og de skal til
bagebetales Størstedelen af dette Beløb er udbetalt til Værnemagere og
lignende.
Man frygter for, at Tysklands Gæld til Danmark forøges med Kæmpebeløb ef
ter de sidste Ugers Invasion, men endnu har man ikke kunnet foretage mere
end en skønsmæssig Opgørelse. General Lindemanns storstilede Planer til
yderlfgere Sikring af vore Grænser, som blev omtalt forleden, vil blive
en uhyre kostbar Foranstaltning
hvis ban naar det! Sagkyndige militære
karakteriserer Planen som “Hul i Hovedet”. Da der ingen Cement er, kan
det kun blive Pallisader!
Paa et Omraade frembyder Udviklingen et lille Lyspunkt. Takket være Jern
banesabotagen, Mineringen af Farvandene og ødelæggelse af Skibe i Havne—
ne er Eksporten af Landbrugsvarer til Tyskland halveret for Smør og
Flæsks Vedkommende i den forløbne Del af 1945. For Kødets Vedkommende er
den eksporterede Mængde gaaet ned med en Trediedel.
Totalmængden ar de eksporterede Varer ligger langt under de Krav, Tysker
ne har fremsat under Forhandlingerne om disse Problemer. Importen fra
Tyskland er fuldstændig stoppet. Af og til kommer der en Jernbanevogn med
Varer frem, men det er nærmest et Tilfælde.
Medens Danmark hidtil har været ualmindelig velforsynet med Kunstgødning
Tyskerne har anvendt den Betragtning, at det danske Landbrug fik mere
ud af Gødningen end andre besatte Lande og ogsaa mere end de tyske Land
mænd
er dette nu ogsaa slut. Vi har et Lager for Tiden paa 30.000 Tons
Salpeter, som er kommet fra Norge. Det skulde have været for~ielt til
Landmændene, men nu har Tyskerne beslaglagt de 20.000 Tons. Halvdelen
skal føres videre til Tyskland, og Halvdelen blive liggende foreløbig.
Der føres daglig en Række Forhandlinger om Ordningen af Flygtningeproble
merne. Foreløbig skal Værnemagten foretage Bespisningen, og de Kvanta,
der bruges, fradrages de udskrevne Eksportmængder. Det kan dog ikke gælde
de Varer, der ikke eksporteres, f.Eks. Brød.

Frihedskæmpere har Tirsdag Formiddag likvideret den 55-aarige Fru Betty
Vilhelmine Poulsen, gift med Handelsgartner Poulsen, Buddingevej 237.
Fru Poulsen var overbevist Nazist og Stikker. Hun blev afsløret, da nogle
Frihedsk~pere fornylig opsnappede en Del Post til Dagmarhus og Shellhu
set. Blandt Brevene var ogsaa et fra Fru Poulsen. Hun havde stilet det
til Gestapo, og hun omtalte heri en Frihedskæmper, hvis Dækadresse hun
samtidig oplyste. Brevet naaede
som nævnt
aldrig frem, men Fru Poul
sen maatte bøde med sit Liv for det. Fem Frihedsk~npere trængte ind i
Lejligheden paa Buddingevej og skød Fru Poulsen ned.
—

-

-

-

-

-

Aktionen mod “Morgenbiadet”.
Hipo stormede forleden “Handelshusets Papirlager” paa Mariendaisvej 52.
Hipo—Mændene bortførte flere Kasser Papir og et Par Duplikatorer. Samti
dig sprængte Hipofolk Døren til Trævareforretningen og Legetøjsforretnin
gen Hostrups Have 60, hvor de ligeledes fjernede en Del Papir og nogle
Duplikatorer. Man mener, at Aktionen staar i Forbindelse med den tidlige
re Aktion mod “Morgenbladet”.
“Her er en til”.
Urmageren var Stikker.
Det viser sig nu, at Drabet paa Urmager Wiboe var en Stikkerlikvidering.
Wiboe havde gennem nogen Tid søgt Kontakt med Modstandsbevægelsen, og det
var lykkedes ham at komme ind med nogle Patrioter, der oprettede et Vaa
bendepot i hans Kælder under Forretningen i Skindergade. Da han havde
samlet tilstrækkelig mange “Fisk” i Nettet, lod han Fælden klappe. En Dag
da Patrioterne skulde samles der, lod han dem som sædvanlig gaa ind i
Baglokalet
men ledsagede dem med en Bemærkning om, at “her er en til”.
I Lokalet opholdt sig Hipo- og Gestapofolk, som “tog sig kærligt af” de
forbavsede Patrioter. En enkelt Forsikringsmand blev ogsaa taget med i
Købet, men dog senere løsladt. Da alle var gaaet i Fælden, førtes de i
Bil til Politigaarden. Undervejs da Vognen standsede ved Tietgensgade
Krydset lykkedes det en af Patrioterne at slippe ud af Vognen og springe
paa en Sporvogn og slap bort. Men de øvrige
8
10 Patrioter
blev
kørt til Politigaarden.
-

-

-

-

-

Underkvartermester død i Neuengamme.
Den 24-aarige Knud Møller, født i Haslev, er i Følge Meddelelse til Fami
lien død i Neuengamme den l3.Februar. Dødsaarsagen er opgivet som Lunge
tuberkulose. Knud Møller blev arresteret i København den 20.Maj sidste
Aar og~tilbragte hele Sommeren i Enecelle i Vestre-Fængsel, hvorefter han
blev sendt med det første Hold til Koncentrationslejren. Han var Under
kvartermester i Marinen og vil blive husket som en usædvanlig god Kammerat.
Græshopperne hjemsøger Danmark.
Tyskernes tyverier af Levnedsmidler
gaaet ned paa Grund af “Transportvanskeligheder”.
Krigens afsluttende Fase bliver for Danmarks Vedkommende paa mange Omraa
der anderledes, end man fra Administrationens og Myndighedernes Side hav-
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-

-

-

ObersturmbannfUhrer K. B.Martinsen
eftersøges som Desertør.
Obersturmbannführer K.B.Martinsen med Adjudant opholder sig for Tiden paa
Fyn, idet de begge er deserteret fra østfronten. De har henvendt sig til
en Landmand paa Østfyn og bedt om Hjælp. Samtidig udtalte de Ønske om at
blive sat i Forbindelse med Modstandsbevægelsen. De tilbød at give alle
tænkelige Oplysninger, hvis blot man vilde hjælpe dem. Siden Begyndelsen
af sidste Uge har der været stationeret tre civile Hipofolk i Nyborg. De
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undersøger alle Vogne og Færger, og har røbet, at de leder efter to højt
staaende danske Desertører.

han blev arresteret. Han var en Overgang en af dem, der trak det største
Læs indenfor Modstandsbevægelsen, og han efterlader sig mange Venner, der
altid vil mindes ham med Taknemlighed.

Dyrlæge Møller blev ængstelig
for sin Søn.
Dyrlæge Møller
den tyske Partifører i Sønderjylland
er kendt for at
have en meget fremragende Evne til at hytte sig og sine. Forleden var han
kommet ud for den pinlige Situation, at hans egen Søn havde efterfulgt
den af “Partiføreren” udstedet Opfordring til Ungdommen om at melde sig
til Fronttjeneste. Den unge Møller gaar i ældste Klasse paa det tyske
Gymnasium i Aabenraa, og da Opfordringen kom, meldte hele Klassen sig en
bbc. Skolen erklærede, at de kunde ordne de unge Menneskers Forhold paa
den Maade, at de ligesom i Tyskland fik en “Nødeksamen”. Dyrlæge Møller
var imidlertid pludselig ængstelig for denne lovende Ungdom, der vilde
have saa uvurderlig Betydning for Mindretallets Fremtid. Han erklærede,
at man ikke kunde forvente, at Danmark efter Krigen vilde godkende en
saadan Nødeksamen, og resolverede, at de unge Mennesker skulde fortsætte
deres Læsning til Skoleaarets Slutning og tage en normal Eksamen
og saa
kunde de jo melde sig som Frivillige. Dermed var Møller junior reddet for
de første fem Maaneder, og hvem ved, om der er Brug for Frivillige til
den Tid. De tyske Forældre, der har maattet sende deres Sønner til Fron
ten, er meget bitre til Partiføreren.
-

-

-

L.S.erne fjernes
fra Tillidsposterne.
Udrensningen af L.S.erne indenfor Landbrugets Organisationer fortsættes.
Næsten daglig kommer der Meddelelse om, at L.S.Mænd er blevet stemt ud af
Bestyrelser og Udvalg.
Den Saltvandsindsprøjtning, som L.S.’ Hovedbestyrelse fik for nogle Uger
siden, ved at de mest kompromitterende Landsforrædere blev sat paa Døren,
har dog ikke hjulpet synderligt. Den nye Landsformand, Proprietær Jul.
Egsgaard, Thyregod, blev som meddelt forleden stemt ud af Bestyrelsen for
Vejle Andels Svineslagteri. Ikke mange Dage efter maatte han udsende Med
delelse om, at han “trak sig tilbage” som Formand for de jyske Kartoffelsektioner. Kendsgerningen er den ganske enkle, at de andre Bestyrelses
medlemmer nægtede at arbejde sammen med ham mere, efter at han var blevet
Formand for L.S.’ Hovedbestyrelse.
Jul.Egsgaard har endnu nogle Tillidsposter tilbage, men inden mange Uger
kan han udelukkende hellige sig L.S., for hans Kolleger indenfor Landbru
get vil ikke kendes ved ham. Han gaar iøvrigt for at være klog paa Fidu
ser, men mon han alligevel har været klog nok?
Mi ndeord:
Vi har modtaget:
En af Frihedsbevægelsens bedste unge Kræfter, stud.jur Kjeld Frederik
sen er død af Lungehindebetændelse i Neuengamme i Tyskland. Hans Dødsfald
indtraadte den 22.Februar
syv Dage efter at han blev frigivet fra Lej
ren, men han naaede aldrig udenfor Lejrens Mure. Paa hans Venner virker
Meddelelsen om dette Dødsfald ganske meningsløs og urimelig. Han gjorde
et stort og energisk Arbejde for Frihedsbevægelsen indtil Juni 1944, da
-

-
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De hjælper selv til.
Tirsdag Morgen ved 9.Tiden blev fem tyske Soldater, der var belagt med
Haandjern, af en Afdeling Marinesoldater ført ud i Klitterne Nord for Ba
det paa Fanø og skudt. Det er iøvrigt ikke sjældent, der finder saadanne
Eksekutioner Sted paa Fanø.
I FAA LINIER (Indland):
Overalt i Aarhus blev der i Onsdags flaget paa halv Stang efter de sidste
Terrorhandlinger mod Byen. I~ Biograferne aflyste Forestillingerne, og
i Restauranterne var der hverken Musik eller Optræden. Store Dele af det
nye Raadhus maa rives ned efter ødelæggelserne.
Mandag Eftermiddag kom nogle engelske Jagere ind over Haderslev, hvor de
kom i Kamp med tre tyske Jagere, ført af Pibotelever fra Skolen i Skryd
strup. De tre tyske Jagere blev skudt ned i Løbet af eet Minut, og ingen
af Besætningerne kunde redde sig i Faldskærm, da Højden var for ringe.
Den 28-aarige Grænsegendarm, Otto Chr.Bergmann, Højer, er død i tysk Kon—
centrationslejr. Han efterlader sig Hustru og en lille Søn.
Ved Kjelstrup Strand i Sønderjylland er alle Badepensionaterne nu beslag
lagt til tyske Flygtninge. Meget tyder paa, at Tyskerne ogsaa har i Sinde
at inddrage Sommerhusene.
Onsdag Aften saaredes ved Skyderei i Odenses Gader Overportør Andreasen,
Mosegaardsvej 41, og Radiotekniker Carlo Hviid, Astrupsvej 21.
Som meddeist af den højere Pancke i Dagbladene tvangsindlagte Artikler
blev den 24-aarige Grosserer Ole Bihesen fundet skudt i sin Lejlighed i
Dronningens Tværgade 25. Han var dræbt paa Stedet. Pancke glemte imidler
tid at gøre opmærksom paa, at Bihesen ikke alene var forsynet~ed Pistol
og tysk Vaabentilladelse. Han havde ogsaa tysk Ausweis.
En af de største Værnemagtsvognmænd, “International Turisttrafik”, fik
forleden en Bus ødelagt. Den var under Prøvekørsel efter Reparation, da
Frihedskænipere holdt Mekanikerne op paa Hjørnet af Tagensvej og Lygten
paa Nørrebro i København. Derefter anbragte de Bomber i Vognen, som blev
sprængt.
Frihedskæmpere trængte i Gaar Formiddags ind paa Firmaet “Kemisk Indu
stri”s Plads paa Amager Strandvej, hvor de bortførte 1400 Liter Benzin.
Derefter udlagde de Bomber ved to Tanke med Benzol, og ved Ekspbosioneri
brændte Tankenes Indhold fuldstændigt.
I Gaar Formiddags sprængte Vulkaniseringsanstalten “Jyden” i Kochsgade
i Odense i Luften.
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Gestapo foretog sidste Nat Razziaer flere Steder i Byen. Kl.l knuste Ty
skerne Ruderne i Indgangsdøren til Dr.Lefevres Villa-Lejlighed i Strand
vænget, huserede voldsomt i Lejligheden, hvorefter de fjernede sig, idet
de tog Fru Lefevre med. Det menes, at Dr. Lefevre ikke er blevet taget.
Omtrent samtidig brød Tyskerne ind hos Overlæge Collin, som bor i en Vil
la paa Humletoftevej i Gentofte. Overlægen blev ført med i den ventende
Bil.

Abels Kuikran i Aalborg, som anvendes ved de tyske Flytninger af danske
Brændseisreserver, blev 9.Marts ødelagt ved en Bombeeksplosion.

Takket være en Stikkers Virksomhed har Gestapo i Løbet af de sidste Par
Dage arresteret Slagter Arthur William Sørensen, Asger Ryesgade.2, Flem
ming Jeppesen, Skjalm Hvidesgade 3, og desuden søgte man endnu en ung
Mand. Han blev dog ikke fundet. Endelig vilde man arrestere en af Kvar
terets Handlende, en Dame, men mærkværdigvis tog Tyskerne hende ikke med,
fordi hun var alvorlig syg og laa i Sengen.
Syv maskinpistolbevæbnede Mænd brød i Gaar Nat ind i Folketingsmand,
Landsretssagfører Poul Hjerminds Hjem, men Folketingsmanden var ikke til
Stede. Noget senere blev hans Fuldmægtig, Jarding, anholdt.
T Tyskerne har i København anholdt cand.polit. Flemming MUller, Ingeniør
Bradram og Bogholder Lisdorf, Titan, er blevet arresteret af det tyske
Politi. Det samme er Tilfældet med stud, jur. Preben Rasmussen, Østerbro
gade 104.
I Aftes ved 20—Tiden blev Knippelsbro og Langebro i København besat af
tyske Politisoldater, der visiterede alle Biler, der kørte over Broerne.
Mandag Formiddag henvendte en tysk Sanitetssoldat sig i Frands Thygesens
Restaurant i Stormgade i Esbjerg og Forlangte at tale med en af Køkkenpi
gerne, som han kendte Navnet paa. Med en Revolver i Ryggen blev hun ført
ud til en ventende Bil. Hun havde smittet 21 tyske Soldater med Kønssyg
domme.
Fru Installatør Emil Knudsen, Dianalund ved Sorø, korn i Tirsdags ind i
Vestre Fængsel for at besøge sin Mand. Hun fik den Besked, at han Dagen
før var død af Lungebetændelse. Knudsen blev arresteret midt i Februar i
Forbindelse med Razziaen paa Slagelse- og Sorø-Egnen. Han blev omkring
50 Aar gammel.

Fredericias Teater, der sidste Aar blev bygget om, blev i Nat sprængt i
Luften af Hipofolk og fuldstændig ødelagt.
~Wittrups Tæppefabriki Grejsdalen ved Vejle blev i Nat bombesprængt. Der
udbrød Ild, og hele Virksomheden med Undtagelse af den ældste Fløj blev
ødelagt. Der er sket Skade for halvanden Million Kroner. Ved Branden blev
det elektriske Kabel afbrudt, og bl.a. Vejle Sygehus er uden Strøm.
Fregatten “Jylland”, der forleden blev søgt sat i Brand, er blevet be
slaglagt af Tyskerne til Flygtningebolig. Baade Knippelsbro og Langebro
var iøvrigt endnu i Morges under stærk Bevogtning, formentlig af Hensyn
til Transporterne.
I Aftes, i Nat og i Morges har der været en hel Del Skyderi i Ejendomme
ne omkring Sheilhuset. Det drejer sig formentlig om Razziaer.
Ved 23.Tiden i Aftes eksploderede flere Bomber paa Frederikssundsbanen
ved Islev. Trafikken kom først igang i Morges ved 7.Tiden.
I Gaar og i Forgaars har der været store Razziaer i Nyborg. Byen var aFspærret, og store Styrker Politisoldater med civile Gestapofolk foretog
Arrestationer og Ransagninger. De fleste af de Folk, de søgte, var dog
ikke hjemme. Der fandtes et mindre Vaabenlager, og følgende blev anholdt:
Bent Christensen, LB Henning Andersen, Bent Stentoft, Hennein Nielsen,
Politibetjent Erik Petersen samt endnu 5-6 andre, hvis Navne ikke kendes.

Ach du lieber
“Fædrelandet”s Propagandanummer September 1940:
Fru Elna ørnberg:
I årevishar menneskene tumlet forvirret omkring, efterhånden er kaos
det eneste rette ord for verdenstilstanden, ingen, ingen er tilfreds, og
ingen har godt
ånd og hjerte tællet knapt. Så peger vorherre på en mand
i folket og giver ham evne og styrke, og så rejser han en flodbølge over
jorden, alt rykkes op med rode, “manden”s mission er begyndt
-

-

Stikkeren Svend Petersen, kaldet Svend Lyn, som før han været forsøgt li
kvideret, er blevet dræbt paa Vestergade i Odense. Han var tidligere SSMand og arbejdede nu i den tyske Efterretningstjeneste.
Skipper H.Berg-Sonne og Styrmand Pindrup fra Motorsejleren “Clythia” af
Køge er blevet arresteret i Horsens Havn.
I Hylke ved Skanderborg er Førstelærer Hess Larsen blevet arresteret, og
i Odder har Gestapo anholdt Cykleforhandler Leo Christensen, Skanderborg.
En stor Lyskaster-Dynamo, der var opstillet i Organisation Todts “Lejr
omraade” paa Sauers Plads i Aalborg er blevet ødelagt af Frihedskæmpere.
Vagten bemærkede ikke, at Sabotørerne anbragte Sprængladningerne.
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Mens Tyskerne nervøst venter den store allierede Overgang
over Rhinen, og slaar allierede Rekognosceringspatrul jer paa østbredden
op til afslaaede Offensiver, har den allierede Overkommando givet von Mo
del en Overraskelse. En pludselig Overgang over Mosel umiddelbart Vest
for Koblenz kom bag paa Tyskerne, og de Allierede rykkede paa 24 Timer
6-7 km frem og erobrede 30 Byer og Landsbyer. Samtidig er der sat et
Storangreb ind i Pfalz mod Vest og i Omraadet SaargemUnd-Hagenau med
Nord. Hensigten er øjensynlig at kaste Tyskerne over Rhinen ogsaa her.
Under denne nye Offensiv har de Allierede taget et nyt Vaaben i Brug. Det
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er Flyverbomber med en speciel Forsatstænding. I Remagen-Brohovedet er
Stillingen blevet yderligere forværret for Tyskerne. Ved Fremstødet i
nordøstlig Retning er Byerne Homburg og Höbel blevet indtaget, og Ameri
kanerne har nu Autostradaen Køln-Frankfurt under Maskingeværild. Der
staar nu over 10 allierede Divisioner i Brohovedet. Feltmarskal Model har
rekvireret en Række Trykkerier i Vesttyskland, oplyses det. De beskæfti
ger sig kun med at trykke Flyveblade, som ustandselig uddeles til Trop
perne for at bek~pe Krigstrætheden.

I de sidste 24 Timer har der været foretaget ca. 50 Bombesprængninger
mellem Aarhus og Aalborg. Et kombineret Troppetransport- og Flygtningetog
har paa Grund af Spærringerne været tre Døgn paa Vej op gennem Jylland,
og de sidste 8 km til Aalborg maatte Passagererne tilbagelægge til Fods.
Mellem Randers og Hobro er der foretaget en halv Snes Sprængninger, og
Tyskerne har sat Ekstravagtposter langs hele Linjen.
SL UT

østfronten:
I Kolberg gaar Modstanden nu mod Afslutningen. De sidste tyske Modstands
reder i Gaderne nedkænipes, og alle Forsøg fra den tyske uFlaade~Is Side
paa at gribe ind i Kampen slaas tilbage af Russernes Flyvere. Tyskerne
opretholder endnu Forbindelsen mellem Gdynia og Danzig, men det er kun
et Spørgsmaal om kort Tid, før den er afbrudt. Ringen om Königsberg træk
kes ubønhørligt sammen.
Luftkrigen: Hele den tyske Overkommando med Guderian i Spidsen maatte i
Gaar i Beskyttelsesrum, da allierede Bombere angreb Zossen Syd for Ber
Hn, hvor Overkommandoen har Kvarter. Ingen af de højere Officerer kom
noget til, men der anrettedes meget stor materiel Skade. Saaledes er hele
Overkomandoens Fjernskriversystem og Telefon— og Telegrafforbindelser
afbrudt, saa den øverste Ledelse er helt afskaaret fra Forbindelse med
Tropperne. Endvidere blev fem Fabrikker til Fremstilling af syntetisk
Benzin og Jernbaneknudepunktet Uranienburg angrebet. Berlin havde sit 24.
Luftangreb i Løbet af 24 Dage.
10 Tons-Bomberne: Luftwaffe har nu nedsat en særlig Kommission, som skal
undersøge Virkningerne af de nye allierede 10 Tons- Bomber. Det er alle
rede fastslaaet, at de nye Bombers Virkninger er ti Gange saa voldsomme
som Virkningerne af Vl og V2. Ved Angrebet paa Biefeld blev Ruder knust
i en Omkreds af 8 km ved det voldsomme Luftangreb.
Ny Form for Tuberkulose: Højfjeldssanatorierne i Svejts er i de sidste
Dage blevet overbelagt af høje tyske Partifolk, der ser kernesunde ud,
men som lider af Partituberkulose.
Udlandet i Noter:
Tyske Beregninger gaar ud paa, at der til Dato er ført 590.000 Flygtninge
tilbage fra de rømmede tyske Omraader i øst. Evakueringen ad Søvejen har
været vanskelig og 44.000 Flygtninge er omkommet under Søtransporterne.

SIDSTE: Et tysk Flygtningetog er i Morges mellem Kl. 3 og 4 blevet bom
besprængt ved Sønderskov i Nærheden af Hjørring. Saavidt det i øjeblikket
vides, drejer det sig om en omfattende Katastrofe. Der er sendt Ambulan
cetog fra Hjørring til Hjælp.
Toget bestod af 24 Vogne med 20 Passagerer i hver Vogn. 10 Vogne blev af
sporet, og de fire af dem væltede. Det er foreløbig opgjort, at der er en
dræbt, seks haardt saaret og en Snes lettere saaret.
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Eftertryk med Kildeangi

Politiinspektør Mellerup og 7 Medfanger
velse forbüd~.
fra Frøslev sendt til Tyskland.
Samtidig med at det ene Flygtningetræk efter det andet ruller ind over
Landet, viger Tyskerne ikke tilbage for stadig at deportere gode danske
Mænd til de berygtede Koncentrationslejre i selve Tyskland. Der forelig
ger nu Melding om, at ialt 8 af Frøslevlejrens Fanger er sendt sydpaa.
Det er: Politiinspektør Mellerup, København, Oberstløjtnant Jonsted Møl
ler, Fredericia, Formanden for det unge Grænseværn, Lærer Peder Marcus
sen, kst. Politimester Chr. E.Ellegaard, Fredericia, Premierløjtnarit Carl
Engholm, Civilingeniør, Folketingsmand Ove Hoegh Guldberg Hoff, Dansk
Samling, Politikommissær Aage Jæger, Randers og Stabslæge Gregers Løbger,
København.
At Tyskerne samtidig har løsladt nogle af vore Grænsegendarmer fra Frøs
1ev, vtser blot deres sædvanlige Taktik. Det kan tilføjes., at Tyskernes
Undskyldning for at deportere de 8 gode danske Mænd er den, at de har
ført politisk Agitation i Lejren
og det skal jo nok være rigtigt.
-

To Kvinder skudt ned
af Hipofolk paa Nørrebro.
Hipo-Folkene var i Gaar Eftermiddags paa Razzia paa Nørrebrogade, og som
sædvanlig skød de vildt omkring sig af Frygt for, at de skulde blive an
grebet. Det lykkedes dem under dette Skyderi at ramme en ung Mor, der kom
gaaende med sit lille Barn paa Armen. Det var Fru Kirketerp, Sjællands
gade 4, der blev alvorligt saaret i det ene Ben. Endvidere blev en ukendt
Kvinde noget senere saaret paa Hjørnet af Blaagaardsgade, hvor Hipo-Fol
kene paa det Tidspunkt optraadte.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Politiinspektør Mellerup
sendt til Tyskland
Tre rystende Helte
Grosserer Ole Bihesen
skudt ned af sine egne

..

Hipo myrder
Mordbrænderen dræbt
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Tre rystende Helte
i Badeværelset.
Nazipræsten forsvandt, men Frihedskæmperne
afvæbnede Kjeld Helweg Larsen og ørnberg.
En Række højst usædvanlige Begivenheder udspilledes forleden i det idyl
liske Fredensborg, hvor en lille Afdeling Frihedskæmpere eftersøgte den
“underjordiske” Nazipræst, Pastor Strøbech. Ham fandt de ikke, men i Ste
det overrumplede de paa Fredensborg Jernbanehotel den nazistiske Spring
tullemand Leif ørnberg og hans gode Ven, Fædrelands-Journalisten Kjeld
Helweg-Larsen, der rystende af Skræk og Rædsel blev trukket ud fra et Ba
deværelse, hvor de havde søgt at barrikadere sig.
Frihedskæmperne havde et og andet at tale med Pastor Strøbech om, og da
de havde bragt i Erfaring, at han boede i et Pensionat i Fredensborg
under paataget Navn og med falske Papirer
besluttede de at aflægge ham
et Besøg. Præsten var imidlertid væk, da Frihedskæmperne kom, men da han
lige var flyttet, besluttede de unge Mænd at gennemsøge Byens Hoteller
uden at bryde sig om eventuelle tyske Gæster.
Paa denne Færd naaede Frihedskæmperne ogsaa til Jernbanehotellet, hvis
Vært har været berygtet for sine nazistiske Tendenser. Under Besøget blev
han til Overmaal afsløret. Han var indledningsvis meget overlegen, og
nægtede at svare paa Frihedskæmpernes Spørgsmaal, men da han pludselig
fik en Maskinpistol i Maven, blev han ovenud føjelig
saa føjelig, at
han uden videre Vrøvl lod sig kropsvisitere. Resultatet blev en Pistol,
som Frihedskæmperne sikrede sig, for at Værten ikke skulde lave Ulykker
med den.
Derefter foretog Mændene en Undersøgelse paa Hotelværelserne, og paa 1.
Sal kom de til den Dør, der var aflaaset. Nøglen sad indvendig, saa der
var ingen Tvivl om, at Gæsterne var hjemme. Efter nogle forgæves Forsøg
paa at faa dem til at lukke op, blev en Haandgranat anbragt paa Dørhaand
taget, og i næste øjeblik sprang Døren
i bogstaveligste Forstand
op,
og Frihedskæniperne løb ind i Værelset. Pludselig hørtes en Lyd fra Bade
værelset, Mændene rev Døren op, og inde paa Stengulvet stod tre Mænd og
trippede. De var dødblege, de rystede over hele Kroppen, og da Maskin
pistolerne blev rettet imod dem, opførte de en fuldkommen vanvittig “Pas
de trois” over Stengulvet mod Badekarret. Manden i Midten gjorde det mest
formfuldendt, han havde Hænderne højt i Vejret og stod best paa Tæer. Det
var ikke saa underligt, for det var Helten fra Kongens Nytorv, der for
14 Dage siden truede Skuespillere og Direktør paa Livet, kort sagt Leif
ørnberg. Manden ved hans Side, var Kjeld Helweg-Larsen, Manden fra “Fæd
relandet”. Han var askegraa i Ansigtet af Rædsel. Endelig den tredie i
Ensemblet, en ukendt Mand, muligvis en Stikker.
Mændene blev nu kommanderet ud fra Badeværelset, de blev stillet op midt
paa Gulvet og Kropsvisiteret. De havde alle tre Pistoler paa sig
natur
ligvis
og desuden havde de tyske Waffenschein og Ausweis. Naturligvis
blev Pistolerne taget fra dem, og Frihedskæmpernes Leder sagde dem et Par
venlige Ord. De mundede ud i, at man intet agtede at foretage sig over
for dem.

Storkonkurrence indenfor Hipo
om Judaspengene.
For nogle Dage siden blev der ringet paa Entreklokken til Kontorassistent
H.A.Jørgensens Lejlighed paa Haudrupvej 8. Jørgensen lukkede op, og uden
for paa Trappen stod to maskinpistolbevæbnede Mænd. De sagde, at de kom
fra Frihedsfronten. De havde faaet at vide, at Jørgensen var eftersøgt
af Gestapo, og at det tyske Politi netop var paa Vej til Jørgensens Bo
pæl. De vilde nu redde ham og køre ham et sikkert Sted hen i en Bil, de
havde holdende nedenfor paa Gaden. Men det skulde gaa stærkt. Gestapo
kunde være der hvert øjeblik.

-

-

-

Jørgensen blev selvsagt glad over al denne Venlighed for hans Skyld, og
selv om han ikke kunde tænke sig, hvad Gestapo vilde ham, ønskede han ik
ke at tage Chancen for en Arrestation. Han løb derfor med Mændene ned til
Bilen, som kort efter forsvandt.
En Times Tid senere blev der atter ringet paa. Jørgensens Kone lukkede
op, og denne Gang stod der ~ H~~uniformerede Hipo-Mænd ude paa Trappen.
Fru Jørgensen kunde imidlertid kbn oplyse, at Manden var kørt bort med
to Mænd, der var kommet for at hente ham. Hipo-Mændene var rasende. “De
Satans Sabotører”, udbrød den ene, da de atter buldrede ned ad Trappen.
Hipo-Manden kunde imidlertid med større Ret have sagt: “De Satans Stik
kere”. Det var nemlig dem, der havde hentet Jørgensen og aldeles ikke
Frihedskæmpere. Underderes Lakajtjeneste paa Politigaarden havde de to
Mænd hørt, at Jørgensen skulde arresteres, og i Haab om at tjene en ek
stra Dusør var de straks taget ud paa Jørgensens Bopæl for at komme de
andre Landsforrædere i Forkøbet. Det var lykkedes til Overmaal, men Re
sultatet blev i alle Tilfælde det samme for Jørgensen. Han er nu Fange i
Vestre Fængsels tyske Afdeling.

Derefter gik Frihedskæmperne og overlod de tre til deres egne sørgmodige
Betragtninger.

Grosserer Ole Bihesen skudt af sine egne
Meningsfæller som Hævn for Frafald.
Som omtalt blev Grosserer Ole Bihesen i Onsdags fundet dræbt i sin Lej
lighed i Dronningens Tværgade 25. Han var ramt af en Række Skud i Hoved
og Bryst.
Undersøgelserne har givet til Resultat, at Morderne efter a~t at dømme
skal søges indenfor DNSAP, som Bihesen indtil fornylig var Medlem af. Det
kan i denne Forbindelse tilføjes, at Faderen, Grosserer Poul Bihesen, St.
Kongensgade 55, stadig er meget ivrigt og aktivt Medlem af samme Parti,
og under Folkestrejken blev baadeFar og Søn forsynet med Ausweis, Waffen
schein og Pistoler af Tyskerne.
Imidlertid blev den unge Bihésen for nogle Maaneder siden alvorligt an
grebet af “kolde Fødder”. Han meldte sig ud af Partiet, og opgav tilsyne
ladende ogsaa Arbejdet for Tyskerne, og siden har han paa alle Maader væ
ret forfulgt af sine fordums Venner og Meningsfæller. For godt 14 Dage
siden trængte tre af dem ind til ham i hans Lejlighed og gennempryglede
ham med Gummiknipler, men midt under Afstraffelsen lykkedes det Bihesen
at rive sig løs, og han affyrede derefter sin Pistol mod “Vennerne, som
forsvandt. Den ene var blevet saaret.
Man kan trygt gaa ud fra, at disse tre “Venner” ved et og andet om det,
der nu er tilstødt unge Bihesen. Hipo-Opdagerne kan altsaa roligt arre
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stere dem oven i Købet med Udsigt til Sukces og
Indsats
Popularitet.

Mordbrænderen fra “Palladium”s Ejendom
skudt ned og dræbt.

-

i hvert Fald for denne

-

Ukendte Mænd retter deres Vaaben
mod en tysk Oberløjtnant og en Løjtnant.
Alt tyder paa Provokation.
Det kom i Gaar Eftermiddags til en dramatisk Begivenhed i Allegade, hvor
nogle Mænd affyrede en Række Skud mod en Mand, som kom sçadserende paa
Fortovet sammen med en Kvinde. Manden styrtede om, dødeligt saaret af et
Skud i Nakken, og Kvinden blev ude af sig selv. Hun rev en Pistol frem
og fyrede mod Mændene, som straks besvarede Ilden. Herved blev hun alvor
ligt saaret i Haanden. Saavidt vides er den nedskudte Mand identisk med
den berygtede tidligere Politibetjent Høst fra Nytorvs Politistation, der
nu indtager en ledende Stilling i Hipo-Korpset paa Politigaarden. Dette
er dog ikke endeligt fastslaaet.
Iøvrigt fandt der nogen Tid efter et Attentat Sted mod to tyske Militærpersoner lige i Nærheden. Ukendte Mænd beskød i Falkoneralle udfor Nr.
86 en Oberløjtnant og en Løjtnant. Den første blev dræbt, den anden
haardt saaret. Alt tyder paa, at der i dette Tilfælde foreligger Provoka
tion.
lidkamp mellem Frihedskæmpere og Tyskere
under Angreb paa Vestbanen.
Under et Angreb, som Frihedskæmperne i Gaar Formiddags rettede mod Hovedlinjen mellem Københavns Hovedbanegaard og Roskilde, kom det til en vold
som Ildkamp mellem Patrioterne og de tyske Vagtposter. Angrebet mod Lin
jen blev sat ind ved Brøndbyvestervejens Blokpbst, hvor Bomberne blev ud
lagt. De tyske Vagtposter opdagede Frihedskæmperne, mens disse endnu var
igang med Arbejdet. Det kom til en voldsom Ildkamp, og Tyskerne fik meget
hurtig Forstærkning. En civil Mand blev dræbt, og en anden livsfarligt
saaret, men om det muligvis drejer sig om tilfældige Mennesker, som har
opholdt sig i Nærheden, vides endnu ikke. Der blev meget hurtigt etable
ret en kraftig Afspærring, og to Lastbiler, som Frihedskæmperne var kom
met kørende i, blev taget af Tyskerne.
Hipo myrder en Mand
ved en Fejltagelse.
Den 30—aarige Blikkenslager Verner Marius Johannes Hansen kom i Onsdags
ved l9.Tiden gaaende gennem Farimagsgade ved Vesterbrogade, da nogle Hi
pofolk pludselig kom løbende og affyrede en Række Pistolskud imod ham.
Hansen var dræbt paa Stedet.
Det viste sig imidlertid, at der forelaa en Fejltagelse, men det konsta
terede Hipo-Folkene først, da de saa nærmere paa den myrdede. De havde
forvekslet ham med en anden.
Hansen boede paa et Hotel i Helgolandsgade, og han havde været paa Vej
hjem, da Hipo-Mændene myrdede ham.
-

Det er nu opklaret, at Stikkeren, Filmstekniker Preben Edemann, der i
Tirsdags blev dræbt ved Pistolskud paa Strandvejen, var en meget “betyde
lig” Mand indenfor Shelihusets specielle Mord- og Terrorgrupper. Han var
Leder af en Gruppe, og hans Folk var med ved Ødelæggelsen af “Hellerup
Flødeis” og Mordbranden paa “Palladium”s Ejendom paa Vestre Boulevard.
Som det vil erindres, blev Portnerens Søn det sidste Sted saa haardt
kvæstet, at han senere afgik ved Døden.
De brudte Løfters Række.
Som Erstatning for Træ Tyskerne havde “laant” af de danske Trælagre, fik
vi sidst paa Aaret 1944 leveret en Del svensk Træ, som Tyskerne havde
købt i Sverige. Svenskerne vilde imidlertid kun give Udførselstilladelse
for Træet, dersom det blev belagt med en Klausul om, at det kun maatte
bruges til rent danske Formaal. Denne Klausul lovede Tyskerne at respek
tere.
Men nu har de brudt dette Løfte, som de har brudt alle andre Løfter. I
Jylland har de beslaglagt Ca. 1000 m3 Træ fra klausulerede Lagre. Det er
klart, at denne Fremgangsmaade udsætter nye svenske Træleverancer for den
største Fare. Man kan næppe vente, at Løftebrudet vil forøge Svenskernes
Lyst til at sende mere Træ herover.
Lindemanns “Hul i Hovedet”.
Under den sidste Inspektion Feitmarskal Rommel foretog af Befæstningsvær
kerne paa Esbjerg-Egnen, var der ikke meget, der fandt Naade for hans Øj
ne. En Mængde svære Betonbunkers blev kasseret eller skulde gøres sværere
Rommel havde jo Erfaringen! Lufthavnen, der havde kostet i Snesevis
af Millioner, skulde helt væk, og efter Rommels Afrejse begyndte derfor
Demonteringen af Lufthavnen. I Hundredvis af Barakker blev brækket ned,
og de store Benzintanke blev gravet op. Startbanerne blev ødelagt, og
hvor der havde været Grønsvær blev der pløjet.
Nu i disse Dage er der kommet Kontraordre, idet Lufthavnen skal føres
tilbage til sin gamle Skikkelse, og en Mængde Arbejdere er~nu atter be
skæftiget derude.
-

Dagligt Liv i Norden:
I Hjørring har Byraadet faaet Besked om, at man med to Timers Varsel maa
være klar til at tage imod 1500 tyske Flygtninge. Naar de kommer, vil
Vestre Skole og Gymnasiet blive beslaglagt. Østre Skole er taget allere
de tidligere.
Forleden blev en ung Mand fra Hjørrings Opland saaret ved Skud fra en be
ruset tysk Underofficer i Jernbanegade i Hjørring. Underofficeren vilde
først sælge ham sin Revolver, men da han ikke var interesseret, tilbød
han Cigaretter. Den unge Mand svarede stadig Nej, og Underofficeren blev
saa irriteret, at han pludselig trak Revolveren og affyrede en to-tre
Skud mod Manden, der fik et Strejfsaar i Ansigtet.
Forleden foretog Tyskerne en Razzia i Sæby og hentede 30-40 unge Menne
sker til Afhøring. Grunden var v~istnok den, at en tysk Vagtpost var ble-
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vet skudt under Ildkamp, og at der i den nordlige Del af Byen var blevet
fundet en Sæk fyldt med Pistoler. Hovedparten af de afhørte blev frigi
vet, men fire unge Mænd og en ung Pige blev arresteret som mistænkt for
illegal Virksomhed. Det er: Den 23-aarige Mekaniker Knudsen, den 17-aarige Mekanikerlærling Svend Madsen, den 19-aarige Arbejdsmand Chr. Albæk
Petersen og Kontorist Svend Harald Jensen samt den 20-aarige Husassistent
Anna Olsen. Desuden arresteredes den 65-aarige Landinspektør Bonde.
Iøvrigt har Dagspressen i Sæby bragt en Henvendelse fra Borgmesteren, der
efter Henstilling fra den tyske Kommandant gør opmærksom paa, at Tyskerne
vil træffe drastiske Forholdsregler i Gentagelsestilfælde. Det bemærkes
ogsaa, at der muligvis vil blive skudt gennem ikke-mørklagte Vinduer.

Torsdag Aften blev deri 27-aarige Fængselsbetjent W.J. Glud, Brønshøjvej
11 i København, skudt ned og dræbt udenfor sin Gadedør. To Mænd havde i
nogen Tid gaaet frem og tilbage foran Opgangen, og han blev ramt af flere
Skud.

0

I Silkeborg er den 4O-aarige Maler J.N.Larsen, Drewsensvej 52, blevet
skudt ned af en forbipasserende Cyklist. Han døde kort efter. Larsen har
arbejdet for Tyskerne, og har haft Forbindelse med det tyske Politi, og
han er,en Gang tidligere blevet alvorligt saaret ved et Attentat.
0

•Paa Traktorvejen ved Fredericia paakørte en tysk Ambulance forleden et
rangerende Tog, der bestod af ti Vogne. Den tyske Chauffør ~blev dræbt, og
syv af de saarede i Ambulancen samt en Ledsager blev kvæstet, dog ikke
livsfarligt.
0

Til Sønderjylland er der ankommet endnu et Tog med ca. 2000 Flygtninge,
der indkvarteres i beslaglagte Bygninger i Tønder, Bredebro, Løgumklos
ter og Nørreløgum.
I det store nye og smukke danske Hotel og Forsamlingsbygning “Tønderhus”
skal der indrettes Lazaret med 350 Senge, og i Byens Ungdomshjem er der
indrettet Stabskontor. Tyskerne har desuden beslaglagt Hotelværelserne i
Byen og Amtmandsboligen. I Emmerlev Kommune er Strandhotellet, Skolens
Gymnastiksal, Invalidehjemmet og Sommerhusene ved Stranden overtaget af
de tyske Myndigheder.
Ved alle disse Beslaglæggelser gør Tyskerne opmærksom paa, at det kun vil
dreje sig om kortere Tid
de er altsaa klar over, hvordan Landet ligger.
I denne Forbindelse kan det nævnes, at i Midt- og Vestjylland retter Ty
skerne de voldsomste Angreb mod de danske Naaleplantager. Den ene efter
den anden af Plantagerne hugges om for at anvendes til ganske værdiløse
Pansergrave i Tyskernes Nordvoldsbefæstninger. Slægtleds dygtige og sam
fundsgavnlige Arbejde lægges øde, og denSkade Nedhugningen af de Hundredtusinder af Naaletræer forvolder er ganske uoverskuelig.
o
(fortsættes Side 10)
-

I FAA LINIER (Indland):
Snedkermester Andersen faar for Tiden opført en Villa paa Englandsvej i
København. Torsdag Formiddag blev Villaen, Englandsvej 254, imidlertid
sprængt i Luften. Andersen er ivrig Tyskerven og anses for at være Stik
ker. Der har tidligere været forøvet Sabo~age mod hans Virksomhed.
Tyskerne har i Løbet af Ugen fjernet samtlige Fjernskriverapparater paa
Politigaarden i København. Apparaterne blev fjernet et efter et, og
Transporten foregik pr. Hestekøretøj.
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Tyskerne i Vesterport i København indbetalte i Torsdags en Check paa
17,000 Kr. til Belysningsvæsenets Kassererkontor. Checken var Betaling
for Forbrug af Elektriciteti de tyske Kontorer i Vesterport i det forløb
ne Kvartal. Der er ingen smalle Steder.
I Vestjylland har flere Bønder faaet høje Bøder af Tyskerne, fordi deres
Hunde er løbet ind i Landminefelterne. Der staar tydeligt, at man ikke
maa gaa ind i Minefelterne, og herefter haver Hundene sig at rette.
I Odense kom det Onsdag Aften til Ildkamp paa Baneterrænet, idet Jernba
nesabotører angreb nogle Jernbanevogne lastet med tysk Materiel. Den ty
ske Vagt skød voldsomt til alle Sider, og herunder blev Overportør An
dreasen saaret. En af de tyske Vagter blev saaret.
En stor Omnibus, der bruges til at køre de højere Officerer og Embeds
mænd til og fra Flyvepladsen ved Lunde, sprængtes forleden Dag af Sabotø
rer i Kochsgade i Odense.
Ved Fjeldsted paa Nordfyn blev flere Telefonmaster forleden Nat savet
over. Nogle Timere senere blev Jernbanelinjen mellem Ringe og Svendborg
afbrudt ved flere Sprængninger.
Lørdag den lO.Marts begyndte Tyskerne som omtalt nogle omfattende nord
gaaende Transporter paa Hobro-Løgstør og Viborg-Aalestrup Banerne, og
omtrent samtidig satte Jernbanesabotørerne ind med en voldsom Offensiv.
Time efter Time drønede Eksplosionerne, og fra Hobro udsendtes en Spræng
ningskommando for at demontere Bomber. Netop som to af Tyskerne var naaet
ud paa Linjen, lød der en ny Eksplosion, der dræbte Oberinspektør Wahle
og kvæstede hans Medhjælper dødeligt. Derefter sendte Tyskerne to Mand
fra Randers. De var ikke stort heldigere. Efter en halv Times Arbejde
mistede den ene to Fingre og den anden det ene øje. Saa fik. Bomberne Lov
til at eksplodere færdig, og først sent den l3.Marts blev ~et første Tog
sendt ud paa Strækningen.
Den tyske Værnemagti Ralflders har meddelt Randers Statsskole, at Skolen
skal være rømmet inden Mandag den 2O.Marts, da Tyskerne vil overtage den.
Den kommunale Mellem- og Realskole i Randers, Byens største Skole, har
faaet Meddelelse om, at Skolen skal være rømmet inden 24 Timer. Herefter
har Randers kun en af de kommunale Skoler tilbage, nemlig Byens mindste,
Nørrestrædes Skole. Tyskerne har beslaglagt alle de øvrige Skoler.
I Aabenraa har Tyskerne beslaglagt Missionshotellet og Resten af Grand
Hotel, hvor der i Forvejen var taget Værelser til Kontorer. I en Ejendom
lige overfor Grand Hotel er der beslaglagt en Etage i en stor Beboelses
ejendom.
Hjørring er blevet velsignet med store Mængder af’Ungarer. Nogle af dem
har baade Kone og Børn med.
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For et Par Dage siden kom der et stort Flygtningetog til Nordjylland og
Himmerland. Flygtningene skal anbringes i forskellige Stationsbyer med
fra 50 til 200 i hver af Byerne.

A.P. kan ikke ses.
Til 383: Manden har længe arbejdet i Tyskland og har senere optraadt som
Arbe,jdshverver her i Landet. Han modtager ofte større Beløb pr. Postan
visning uden Afsende. Har sin Dør sikret med svære Jernplader. Der kendes
intet til, at han kommer paa det anførte Sted, heller ikke hans Forbin
delse med Vaabenlageret kendes.

Man venter, at 700 tyske Soldater skal passere Holbæk til Hørve-Asnæs.
Arrestationer: Dr. med. Flemming Kiørboe, Falkoneralle 60, Overbetjent
Hans Krogh, Mylius Erichens Alle 10, Overbetjent Vilh. Andersen. De to
første blev arresteret i deres Hjem, den sidste blev arresteret i Ryes
gade. I København har Tyskerne endvidere arresteret Fuldmægtig Jan Aage
Casse, Arbejdsministeriet, stud, jur. Preben Ove Rasmussen, Landbygnin—
gernes Brandforsikring, Købmand J.Matthiesen, Storegade i Haderslev.
I Kolding er der foretaget en Snes Arrestationer. Blandt de arresterede
Koldingensere er Isenkramekspedient Børge Larsen, Lagerforvalter Hugo
Daugbjerg, Manufakturist Børge Damgaard Madsen, Kontorist Dagny Majland
og Værkfører Søderberg.
I Nyborg, hvor der for et Par Dage siden blev
foretaget en lang Række Arrestationer, forsøgte man at arrestere den
kendte Hækkeløber Mogens Nissen. Det lykkedes ham imidlertid at rive sig
løs og flygte.
I Odense er arresteret Erik Hansen, Egebækvej 14 og Lud
~2vig Jørgensen, Teisensvej 40.
I Nørresundby har Tyskerne arresteret
Ivan Roos, Sadelmager Martin Christiansen, begge Vestergade, samt Forman
den for Arbejdsmændenes Fagforening, Nørresundby Afdeling, Elias Peder
sen.
-

-

-

-

Kommandørkaptajn Foss, Luftværnschefen i Esbjerg, der forleden blev ar
resteret af Tyskerne, er ført direkte til Frøslevlejren. Bankdirektør
Hansen, Landmandsbanken i Esbejrg, der for nogen Tid siden blev anholdt
under dramatiske Omstændigheder, er fra Frøslevlejren ført til Tyskland.
I Tilknytning til den lange Arrestationsliste ovenfor kan vi yderligere
nævne, at Gestapo i Nykøbing Sjælland har anholdt Barbersvend Hansen,
Søn af Pensionatsejer Hansen. Desuden er der anholdt to Sønner af Vogn
mand Ole Olsen, Nyleds Bakke ved Nykøbing S.
Rettelse: Vi meddelte forleden, at Politifuidmægtig Aalling var blevet
sat under Tiltale for Uregelmæssigheder overfor Politikontoret i Aaben
raa. Den paagældende hedder ikke Aalling, men Olling, og han var ikke Po
litifuldmægtig, men Kontorfuldmægtig ved Politikontoret indtil i Efter
aaret. Derefter har han optraadt som Underentreprenør ved de tyske Be
fæstningsværker i Sønderjylland.
Han tilhører det tyske Mindretal og er Heimwehrmand. Da han sad paa Poli
tikontoret optraadte han som Spion.

Specielt:
Til 28: Vi skal prøve, men det er svært paa Baggrund af det foreliggende.
Til
for
Til
Til

172: Marinevægter indtil Sommeren 1944. Nu ansat paa Dagmarhus. Anses
at være særdeles aktiv.
223: Det er teknisk umuligt at efterkomme Deres Ønske.
317: Det menes, at Manden e~r Nazist, men om han er Medlem af D.N.S.
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING.
Vestfronten: Svære Slag har truffet Tyskerne paa begge Sider af Rhinen.
Brohovedet ved Remagen er blevet udvidet og er 20 km langt og 10 km dybt.
Autostradaen K’dln-Frankfurt er blevet overskaaret to Steder. Königswinter
er taget. Alt tyder paa, at Modstanden er ved at svækkes yderligere flere
Steder. I Trekanten Mosel-Rhin-Saar er Situationen endnu alvorligere, idet der her er ved at udvikle siget meget afgørende Slag. Den amerikanske
Kile over Moser rykker ind gennem Hunsr’dck-Bjergene, og det har endnu ik
ke været muligt for Tyskerne at holde den paa noget Sted. De allierede
Panservogne dukker pludselig op bag de tyske Kolonner overalt i Distrik
tet. Ved Trier og mellem Merzig og SaarbrUcken er Situationen endnu far
ligere. Man maa regne med, at hele Saar-Pfalz er ved at blive omgaaet,
og at Vestvoldens stærkeste Befæstninger bliver rullet op fra den ene En
de til den anden. Amerikanerne har samtidig sat en ny Offensiv ind mellem
SaarbrUcken og Hagenau, hvor de ti Steder er trængt ind i de tyske Lin
jer. Her er Hagenau og Bitsch blevet erobret. I den tyske Overkommando
Vest er man meget betænkelig ved Situationen, idet Grupperne er ved at
blive delt op, og mange Steder er Forbindelseslinjerne allerede blevet
taget. Alligevel har den tyske Fører givet Tropperne Ordre til at forbli
ve og kæmpe videre til sidste Mand.
Østfronten: Russerne har indledet en ny Offensiv mod Stettin. De er naa
et gennem de første Befæstninger. Selve Stettin staar i Flammer efter
heftig Artilleriild. I Danzig er der nu indesluttet 2 Millioner Menne
sker. Fra Königsberg evakuerer man Civilbefolkningen i Ubaade, men det
er selvfølgelig kun Partifæller, der slipper bort paa den Maade.
10 Tons-Bomberne: Man har nu faaet nærmere Oplysninger om dËnye engelske
10 Tons-Bomber. De er kun blevet brugt to Gange mod Viadukterne ved Bie—
feld og Armsberg. Begge Ganger Viadukterne styrtet sammen. Det er saa me
get mere bemærkelsesværdigt, som Viadukten ved Bielefeld ikke blev truf
fet. Bomben faldt 40 m fra den, men alligevel faldt den sammen. Det var
dog ikke alene Viadukten, der faldt. I en Omkreds af indtil 6 km er Huse
ne faldet sammen som Korthuse. Masser af Mennesker blive dræbt af Bombevirkningen, Lungerne sprænges simpelhen ved Lufttrykket. Det har endnu
ikke været muligt at indsætte de nye Bomber mod de tyske Overkommandoer,
idet Lancaster-Bomberne, der medfører dem, har en meget begrænset Ak
tionsradius. Der er ingen Tvivl om, at de vil være af enorm Virkning mod
Berchtesgaden, naar man kommer saa vidt, for selv ikke den dybeste Luft
beskyttelseskælder kan staa for Virkningerne.
Luftangreb: I Nat havde Berlin sit 25.Mosquito-Luftangreb i Træk. NUrn
berg og WUrzburg var udsat for meget svære Angreb i de tidlige Aftenti
mer af engelske Bombere. Hagen brænder endnu fra sidste Nats Angreb.
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(Fortsittise af “Dagligt Liv i Norden”):
Reservepolitibetjent Skjold Jensen, Skovshoved, der indtil 19.September
1944 gjorde Tjeneste paa Sorgenfri, er afgaaet ved Døden, antagelig den
24.Februar, da han blev afhentet i sit Hjem af Gestapo- og Hipofolk. Ind
til faa Dage i Forvejen havde han ikke boet hjemme. Inden han blev bragt
ned til den ventende “Prærievogn”, maatte han fortælle, hvor han opbeva
rede sin Uniform og sit øvrige Udstyr. Det laa i en Pakke hos hans Svi
germoder i Lyngby, og her blev det afhentet paa Vejen ind til Byen. Kort
efter at Skjold Jensen var ført ned til Prærievognen, lød der et Skud, og
der kunde om Morgenen ses en Blodpøl paa Vejbanen. Man gaar derfor ud
fra, at det er Skjold Jensen, der er blevet skudt ned med det samme. Hans
Kone, der om nogle faa Maaneder venter sin Nedkomst, henvendte sig nogle
Dage efter paa Politigaarden, hvor hun fik at vide, at Manden sad i Ves
tre Fængsel. Da hun forleden gik ned paa Røde Kors Kontorer, fik hun en
anden Besked. Manden var, blev det oplyst, forlængst død og begravet. Men
nogen Dødsattest har ikke kunnet udleveres.

Udenrigspolitiken maa bygges paa fly Grund og afgørende for vort Lands
Fremtid er Forholdet til Sovjetunionen. Dette er Grundproblemet for vor
udenrigspolitiske Status. Det finske Folk maa tænke derpaa og lære det
at kende, saa Sovjet kan faa en rigtig Opfattelse af os. Det finske Folk
kunde maaske tro, at med Opfyldelsen af Vaabenstilstandsbetingelserne er
alt gjort. Men saaledes forholder det sig ikke. En bogstavelig Opfyldel
se af Vaabenstilstandsbetingelserne er ikke nok. Der fordres andet. Vore
Relationer til Sovjetunionen maa, forbedres,
deraf afhænger Finlands
Frihed og Selvstændighed. Vort Venskab med Sovjet maa styrkes. Udenrigs
politiken maa aldrig i Fremtiden rettes mod Sovjetunionen, saaledes at
det maa lykkes os at overtyde Sovjet om vor gode Vilje. Den nye Politik
kræver nye Mænd, nye politiske Ledere. Forholdene maa ikke blot ses paa
vor Maade og fra vor Side, men ogsaa med Sovjetunionens og De Forenede
Nationers øjne. “Times”, som fra gammel Tid er kendt for sine saglige og
velovervejede Artikler, skriver, at Finlands Plads mellem Folkene vil af
hænge af det selv. Man kan ikke skyde tidligere politisk Ansvar til Side.
Hvad Finland vil bestemme sig for, vil framgaa af Valgene. Der maa nye
Kræfter ind i Rigsdagen i Stedet for de Mænd, der har ført Krigstidens
fejlagtige Politik. De Mænd, der skal komme, maa være fordomsfrie og kun
ne behandle Problemerne paa en ny Maade.~ Vi maa have et nyt Ansigt, men
dette betyder ikke en Omstyrtelse af indre økonomiske og sociale
En vigtig Omstændighed ved Valget er alles lige Valgret. Men dette for
udsætter tillige en moralsk Stemmepligt, som enhver nøje maa tænke over.
Den maa fuldt ud udnyttes af enhver vaigberettiget Mand og Kvinde, som
maa gaa til Valgurnerne og afgiver deres Stemmeseddel, saa Stemmetallet
kan blive saa højt som muligt. Det skal afspejle og modsvare det finske
Folks sande Vilje.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Højtidelighed i Westminster Abbey den 9.April
med Børn fra Danmark og Norge.
Den engelske Statskirke har med den engelske Konges Godkendelse beslut
tet at holde en Højtidelighed i Westminster Abbey den 9.April. Det bliver
en Eftermiddagsgudstjeneste eller Aftensang, som den kaldes, hvor der vil
blive bedt en Bøn for det danske og norske Folk. Det er første Gang efter
Besættelsen af Danmark, at en saadan Gudstjeneste holdes i Westminster
Abbey. Den vil blive overværet af fremtrædende Repræsentanter for den
britiske Verden samt Lederne af de noske og danske Kolonier i London.
De lærer det aldrig
Det svirrer stadig med Rygter om tyske Fredsfølere. Noget konkret fore
ligger ikke endnu, men der er mange Beviser paa, at vide Kredse i Tysk
land har søgt at kome paa Talefod med Repræsentanter for de allierede
Magter.
Det er saaledes en Kendsgerning, at der i Stockholm har fundet visse For
handlinger Sted, som, hvis de var lykkedes, vilde have faaet Tysklands
officielle Velsignelse. En tysk Repræsentant har forhandlet baade med den
britiske og den russiske Legation i Stockholm, og det forlyder, at det
er selve von Rjbbentrop, der har sendt Manden afsted. Grundlaget for Ty
skernes Forhandlingstilbud skal være en Plan, hvorefter Nazisterne skal
beholde Magten i Tyskland, da kun Hitler og Himmler har tilstrækkelig
Autoritet til at slutte Krigen~ Derefter skulde Tyskland og Vestmagterne
i Fælleskab gaa mod Sovjetrusland~
Og saa er der endnu nogle, der tvivler paa Tyskernes politiske Naivitet!
-

“Vort Venskab til Sovjet maa styrkes”.
I Dag og i Morgen, Søndag, gaar det finske Folk til Valg. Det er det før
ste Valg i et Land, som har været med i Krigen. Statsminister Paasikivi
har i en Radiotale til det finske Folk bl.a. udtalt:
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Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
“...Utallige Mennesker ligger begravet under Ruinerne af de ødelagte Byg
ninger i London”.
Oktober 1940.

5 I D 5 T E

“I

F a a

L I N J E R”.

“Svendborg Amtstidende” er i Morges K1.4.4O blevet sprængt i Luften af
Hipo-Folk. Bygningen ligger i Ruiner.
Paa Frederikssundsbanen mellem Aalekistevej og Jyllingevej blev i Aftes
anbragt flere Bomber paa Skinnelegemet, der blev revet op i 15 Meters
Længde. Endnu til Morgen kunde der ikke køres mellem Vanløse og Husum.
Det meddeles i Morgenbladene, at Tømrermester Carl Nielsen har overdra
get sin store Villa i Sølystparken til Veksellerer G.V.Bolm. Carl Nielsen
er en af vore største Værnemagere, som bl.a. har tjent sine Millioner paa
Bygningen af Frøslevlejren, hvis Barakker han er Mester for. V.G.Bolm er
hans økonomiske Raadgiver, saa Transaktionen er let gennemskuelig. Villa
en i Sølystparken har kostet 250.000 Kroner at bygge, saa Carl Nielsen,
der iøvrigt længe har været forsvundet, ikke har sparet noget.

49

til INFORMATION.

Side 12.INFORMATION Nr.436.. 17.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.401.
Fra de tyske Koncentrationslejre ankommer i Dag til Padborg 74 Grænsegen
darmer, 24 Civilpersoner og 75 Politibetjente. De er blevet frigivet af
Tyskerne. Hjemtransporten foregaar i Statsbanernes Rutebiler.

S L U T

Kroniker og Artikler.

A
17.Marts 1945.
Den russiske Industri
Det russiske Blad ‘Krasnaja Zvezda’ skriver i en lang ledende Artikel om
den russiske Industri bi.a.:
For 1 1/2 Aar siden sagde Stalin, at Sovjet—Unionen nu havde en Industri
og et Landbrug, der kunde klare alle Opgaverne, hvad angik Forsyningen
af Hæren og Befolkningen. I Tidsskriftet “Planøkonomien” offentliggøres
nogle Tal, der belyser Fremgangen i Metalindustrien i 1944 sammenlignet
med 1943. Tilvirkningén af Jern er steget med 31%, Staal med 29% og Val
sejern med 28%. Det er særligt de sydlige Dele af Ruslands Metaiproduk
tion, der maa lægges Mærke til. I 1941 blev disse Lande besat af Tysker9
ne, der ikke forstod at udnytte Omraadernes Rigdomme, og som ødelagde
alt, da de maatte trække sig tilbage. Da Sovjet fik dem tilbage, var de
res Værdi nærmest lig Nul, men det varede ikke længe, før Metalfabrikker
og Kulgruber begyndte at arbejde paa fuld Kraft, og i 1944 .var Produktio
nen steget med 33 ~ i Sammenligning med 1943. Især har Novo-Krematorsk
Omraadet udmærket sig, idet det har givet tre Gange saa meget som i 1943.
Samtidig har Landbruget naaet hidtil ukendte Højder og indfriet alle Løf
ter. Over 16 Millioner ha er blevet tilsaaet mere end før Krigen, Bom—
uldshøsten er steget med 60%, Antallet af Hornkvæg med 30% (20% mere end
før Krigen), Svinebestanden med 30% o.s.v. De kollektive og personlige
Køkkenhaver har leveret enorme Mængder af Kartofler og Grøntsager til de
res Ejere og saaledes sparet Staten for store Udgifter. Transporten er
ligeledes fulgt med, og Jernbaner og andre Transportmidler transporterer
22% mere Gods om Dagen end i 1943. Hvad Krigsindustrien angaar er det
vigtigt at lægge Mærke til, at Fabrikationen af Vaaben ikke alene kan op
vise en meget forøget Mængde, men ogsaa Kvaliteten er blevet forbedret.
De russiske Videnskabsmænd har fundet nye Metoder til at Fabrikere spe
cielle Staallegeringer, uden at det har været nødvendigt at forandre paa
Fabrikkerne.
Før Krigen plejede det at vare fra 1 til 3 Aar, før en ny Type Kanoner
kunde fremstilles, nu varer det ikke mere end fra 1 til 3 Maaneder, før
en ny Type kan sættes i Arbejde.
Under Jorden i denne Tids København:
“Den kørte forbi

-

Det danske Tidsskrift i Sverige
“Danskeren” bringer i sit sidste
Numer følgende Artikel af Forfat
terinden Karen Aabye:
Under Jorden i København: En Dag bliver det klart for En, at nu gaar den
ikke længere. Man maa forsvinde fra sit Arbejde, hvad der piner En mest
og man maa forsvinde fra dem, man holder af, hvad der selvfølgelig gi
ver et Hul i Ens Tilværelse, men som alligevel i første Omgang er til at
bære. Man er jo dog stadig i samme By, aander den samme Luft, selv om den
er underjordik, og har dog endnu de vante københavnske Omgivelser omkring
sig. Man pakker en Kuffert med det allernødvendigste, og saa begynder
Rejsen fra Familie til Familie, fra Ven til Ven, alle de, der er villige
til at huse En, og som i hvert Fald under den første akute Situation er
-
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parat til at stille en Seng og en Gang Mad til Dispbsition.
Jeg har selv kun været tre og en halv Maaned under Jorden i København.
Mange har været det i Aarevis og baaret det tappert og med en uforklar
lig Ro og Tilpassen sig efter Forholdene. Men forbandet er det.
Har man Nerver
og hvem har ikke det i vor Tids Danmark
betyder en Un
derjordisk Tilværelse for de allerfleste en haard Belastning af Følelser.
Man bliver nærtagende og vagtsom overfor de mindste Detaljer. Man ser U
tryghed, hvor der maaske ingen Utryghed er. Man bliver et omvandrende og
meget fintmærkende Barometer, der noterer alle Grader af Angst hos sig
selv og hos sine Omgivelser.
Aftnerne og Nætterne er de værste. Enhver fremmed Lyd naar En med pinlig
Præcision. Bor man i et stilfærdigt Strøg og kan opfange Lyden af forbi
kørende Biler, tier man uvilkaarligt fra det Sekund, Motorstøjen naar En
til det øjeblik, da Lyden atter har tabt sig. Man ser paa sine Værtsfolks
Ansigter og noterer til sin store Tilfredshed, at man endnu er ene om at
lytte. Der er heldigvis et meget stort Antal af Danskere, som har Vilje,
Mod og Taalmodighed til at huse en Underjordisk paa den helt rigtige Maade. Men indtræffer den Dag, Aften eller Nat, hvor Værtsfolkene tydeligt
viser, at de lytter som man selv lytter og uvilkaarligt, naar Motorstøj
en har fjernet sig, blot siger denne ene Sætning: D e n k ø r t e
f o r b i... ja, saa ved man, at det er paa Tide at finde sig et nyt Lo
gi. Paany pakker man sit Kluns i en Bunke og søger i sin Hukommelse efter
et nyt Navn, der engang lovede at ville stille en Seng til Disposition,
om det skulde blive nødvendigt.
Jeg vilde tro, at en Mand i de fleste Tilfælde mere robust kan staa en
underjordisk Tilværelse igennem. Selv om jeg egentlig nødig vil indrømme
det, saa er en Kvinde bundet af saa mange smaa Ting. Man maa slaa af paa
de mest elementære hygiejniske Krav, og navnlig da de strenge Gas- og
Lysrestriktioner satte ind, og man maatte gøre sig klart, at der kun kun
de blive vasket Undertøj omkring Familien og ikke Omkring den Fremmede,
saa gjorde man sig fortrolig med aldrig at faa sit Linned i Vaskebaljen.
Og selv en illegal bliver jo da snavset. Herregud, det er kun saadan en
lille bitte Ting, men Tilværelsen bestaar for Størstedelen af saadanne
smaa Ting, som det maaske er uvæsentligt at nævne, men som alligevel tæl
ler med.
I min underjordiske Periode i København boede jeg fjorten forskellige
Steder. Jeg har boet i et Karlekammer, hvor min Aande stod som hvide Dun
i Luften af bare Kulde. Jeg har boet i et Hjem med forfinet Elegance, og
jeg har boet hos Enlige og i meget smaa Kaar og hvor jeg egentlig havde
det bedst. Et Hjem med Husassistent er en farlig Foreteelse. Hvor har man
hende? Er hun rigtig nok? Etcetera
etcetera... Men det skal siges
og
kan ikke siges stærkt nok
at man som underjordisk i Danmark møder en
udstrakt Hjælpsomhed og kun forsvindende faa Tilfælde af Uforstand og af
svigtende Evne til at yde Gavn til den, der er tvunget ud af de vante
Folder. Man skaffede sig gennem disse Maaneder Venner for hele Livet.
Nægtes kan det til Gengæld ikke, at man kvitterede og slettede Mennesker
af sin Bevidsthed, som ikke turde være med i Legen, da det brændte paa
for En selv.
-

-

-

Tillæg til INFORMATION
l7.Marts 1945.

Kroniker og Artikler.

Engang vil man forh~abentlig blive istand til at sige Tak til alle dem,
der hjalp med, da det var svært derhjemme. Jeg husker to gamle Søstre,
de var nærved de halvfjerds, som modtog mig med Ordene: Vi er glade, at
De kommer til os, for saa er vi ogsaa med til at gøre vores lille omend
ubetydelige Indsats. Ingen af de to var bange for Bilerne, der kørte for
bi, og det var ikke,fordi Alderen havde svækket dem og gjort dem ufølsom
me overfor Tidens Begivenheder. I øjeblikkets Danmark er det ikke alene
de Unge, der er med. Og det er maaske det smukkeste ved denne Tid der
hjemme, at ingen er overflødig.
“Hold kjeft~”
Den frie norske Avis “Siste Nytt” for den l7.Februar kommer i sin Leder
(“Nå gjelder der å holde kjeft”) med en kraftig Appel til Læserne om at
vise øget Agtsomhed i den Tid, som endnu er tilbage. Mange tror maaske,
at Tyskerne i Dag har vigtigere Ting at tænke paa end at jage norske Pa
trioter. Men saadan en Tankegang er farlig for Hjemmefronten, skriver
Bladet. Forholdet er jo, at Tyskerne og særlig de nazistiske Organisatio
ner indenfor den tyske Krigsmaskine, SS og Gestapo, har krænket alle
skrevne og uskrevne Love for menneskelig Handlemaade i de Lande, de har
besat. De ved, at de er hadede og forbandet af Millioner af Mennesker,
og de ved, at intet kan ændre dette Forhold, ligegyldig hvad de foretager
sig. Saa langt fra at svække dem har Bevidstheden om Nederlagets Uund
gaaelighed gjort dem mere desperate end nogensinde. At falde i Hænderne
paa Gestapo er derfor i Dag farligere end nogensinde tidligere. De venter
ingen Naade, og derfor giver de heller ikke selv nogen Naade.
Det utrolige Letsind og den Aabenmundethed, som vi har været Vidne til i
den sidste Tid, har ført til en Række meningsløse Arrestationer. De som
ved Tankeløshed røber norske Patrioters Hemmeligheder, ligger oftest
trygge i deres Senge og sover Retfærdighedens Søvn,mens deres Ofre maaske
ligger blodige og mishandlede paa Victoria Terrasse. De aner ikke
og
faar maaske heller aldrig at vide
at de har været med til at føre Lands
mænd i Ulykke. Alle maa imidlertid være klar over, at de Forsigtigheds
regler, som mangfoldige Gange er blevet indskærpet baade fra London Ra
dio og fra Hjemmefrontens Ledelse, helt og holdent staar ved~Magt, og at
de vil fortsætte med at gøre det til Krigen er bragt til en definitiv Af
slutning.
-

-

-
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Side 1. INFORMATION Nr.437. 19.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.402.
Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Koblenz er faldet og paa Saar-Fronten skrider likvideringen af de sidste
tyske Armeer Vest for Rhinen hurtigt frem. Remagen-Broen er styrtet sam
men, men Mandskab og Forsyninger strømmer nu over General Hodges interi
mistiske Bro over til Brohovedet, der støt udvides, og nu har Kontrol med
en lang Strækning af Køln-Frankfurt—Autostradaen. Ved Nedre Rhin, navnlig
i Omegnen af Duisburg, synes et stort anlagt allieret Overgangsforsøg at
være umiddelbart forestaaende. General Montgomery har sagt, at tyve Bro
er over Rhinen er nødvendige for den endelige Sejr
meget tyder paa, at
hans Tropper vil søge at slaa disse Broer i de nærmeste Dage. Fra tysk
Side udtaler man, at en dramatisk Udvikling af Kampene øst for Rhinen maa
imødeses.
I øst fortsætter Russerne Udslettelsen af de sidste tyske Brohoveder og
Pindsvinestillinger blandt de tussiske Hære. Kampen om Stettins Udenvær
ker er ved at være afsluttet, og i Syd har Russerne efter mange haarde
Kampe sat Bom for den tyske Modoffensi v ved Balaton-Søen, hvilket bety
der, at Vejen til Wien har mistet sin Hovedforsvarslinje og Tyskerne det
sidste Haab om i hvert Fald paa denne Fr~ont at afværge den store Kata
strofe.
De pauseløse, gigantiske allierede Luftangreb over Tyskland, leverer Ak
kompagnementet til den store Opmarch.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskerne henvender sig til den frie Verden om Fred
over Kalundborg og København Radio.
INF kan i Dag meddele, at fremtrædende politiske Kredse i Tyskland som et
(fortsættes Side 2)
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Side 1
Esbjergs Borgmester m.fl.
arresteret
~ Side 6
Tysk Propaganda
i dansk Radio
“
1-2
Tyskerne og Hipo be
gaar overlagt Mord
~‘
6
Tyskerne vil forsvare
Sheilhuset
“
3
Stor Dødelighed blandt
Flygtningene
“
7
Danskerne mangler
Humanitet
siger
Jernbanesabotagen
“
7
Tyskerne
“
200 Danske til Frøslev “ 8-9-10
Dansk Presse og
I faa Linjer
“
10-11—12
Kapitulanterne
“
3-4
Specielt
“
12 og 14
Flygtninge- Furi er
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5
“Det sker ikke
i Danmark
“
12-13-14
“Det er blot en Stikker”. “
5-6
INF’s Radioaflytning.. “
14—15
-
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Led i Fredsforberedelserne
trods alle Dementier
har til Hensigt at
anvende den saakaldte danske Radio som Propagandainstrument med det gan
ske specielle Formaal at præparere Stemningen i England og Amerika og he
le den engelsktalende Verden. Tyskerne ønsker, gennem en hel Serie Propa
gandaudsendelser paa Engelsk, at oparbejde en Stemning for Fred med Vest
magterne mod til Gengæld at faa frie Hænder i Kampen mod Rusland. Naar
netop den “danske” Radio udvælges til dette Propagandaarbejde, maa Grun
den sandsyligvis søges deri, at Tyskerne stadig har søgt at opretholde
et Skær af Frihed over de danske Udsendelser. Man har ikke officielt o
vertaget Ledelsen, og adskillige Skuespillere og Kunstnere, som man ikke
kan mistænke for ligefrem at samarbejde med Nazisterne, optræder stadig
paa Underholdningsprogrammerne. At Radio Danmark alligevel overfor store
Dele af den frie Verden optræder som en tysk Propagandasender, skyldes
udelukkende det Oplysningsarbejde, som er gjort fra anden Side.
Dette har Tyskerne dog aabenbart set bort fra i deres Søgen efter en pas
sende “neutral” Radio og yderligere kan det oplyses, at en Stab paa 20
Propagandister om faa Dage kommer til København sammen med engelsktalen—
de Speakere. Derefter skal de rent tekniske Forberedelser til Udsendel
serne paabegyndes, og antagelig vil de første Udsendelser løbe af Stablen
i Begyndelsen af April. Et Forlydende vil vide, at det er selve Udenrigs
minister von Ribbentrops Ministerium, der staar bag Ideen til disse Pro
pagandaudsendel ser.

Fra Sverige vides det endog, at Henning Dalsgaard derovre som “Alibi”
skal have paaberaabt sig sit Bekendtskab og Samarbejde med “den danske
Socialminister”, uden at dette dog hindrede hans Indespærring i Lejren
for mistænkelige Flygtninge. De hjemlige Nazisterer selvfølgelig rasende
paa den frafaldne Henning Dalsgaard, og de forfølger alle, der er mis
tænkt for at sympatisere eller have Forbindelse med ham. Det er saaledes
ikke udelukket, at Skyderiet ved Laurits Hansens Villa skal ses i Forbin
delse med ovenstaaende Kendsgerninger, og at Laurits Hansen har været li
ge ved at blive et Offer i det indre Opgør, der foregaar blandt Henning
Dalsgaards tidligere Venner.
Sandheden om og den endelige Dom over Laurits Hansen kan og bør selvføl
gelig først afsiges, naar Krigen er forbi, og alle Aktstykker frit kan
fremlægges.

—

-

Hvem skød paa Vagtværnet
ved forhenværende Socialminister Laurits Hansens Villa?
Det viser sig, at der er flere mystiske Forhold i Forbindelse med Skydenet ved Laurits Hansens Villa forleden. Efter de nu foreliggende Oplys
ninger tyder alt paa, at det er andre Kredse end det officielle tyske Ge
stapo, som opsøgte Laurits Hansen i hans Hus paa Storkebakken i Brønshøj.
Det lød ogsaa helt usandsynligt, at Gestapo “ i en lille graa Bil, der
strutter af Maskinpistoler” skulde nøjes med at ringe paa en Villadør og
i Ca. 20 Minutter stilfærdigt afvente det danske Vagtværn og derpaa køre
bort med et Par Skræmmeskud efter Vagtværnet~ Det er aldrig før hørt, at
Panckes Morderbander gaar saa hensynsfuldt frem mod deres Ofre. Det lød
ogsaa usandsyligt, at de samme “officielle” Tyskere, som da Scavenius-Re
geringen i sin Tid skulde dannes, udtrykkelig stillede Krav om Laurits
Hansens Optagelse i Regeringen som Socialminister, nu skulde give Ordre
til at myrde ham. Da Scavenius dannede Regering, stod Laurits Hansens Ak
tier som bekendt meget højt i det tredie Rige, fordi man forud kendte ham
som den Fagforeningsmand, der paa daværende Legationsraad Meissners Ini
tiativ og tilskyndet af Scavenius var Hovedarrangør af de danske Arbej
dertillidsmands—Rejser i Tyskland
en nazistisk Spekulation i dansk Ar—
bejderbevægelse, der som bekendt kun gav et meget magert Resultat (Harald
Bergstedt, Niels Lindberg, Ernst Berg og enkelte andre). I denne Periode
samarbejdede Laurits Hansen i “Embeds Medfør” meget med den senere saa
sørgeligt berygtede cand.polit. Henning Dalsgaard, der nu sidder inter
neret i de mistænkeliges Lejr Sverige. Henning Dalsgaard optraadte som
Meissners Sekretær og havde vistnok den særlige Opgave a~~L bearbejde Fag
foreningsfolkene. Det pralede han i hvert Fald dengang med i alle Pressekredse. Imidlertid har Laurits Hansen
ukendt af hvilken Grund
ogsaa
i sin Ministerperiode o.pretholdt Kontakt med samme uappetitelige Henning
Dalsgaard, der som bekendt senere “flygtede” til Sverige i sin Lystyacht.
-

-
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—

Tyskerne forbereder et Forsvar
af Shellhuset.
I Tyskernes Motivering for at kræve alle Sporvejslinier, der passerer
Shellhuset, omlagt, er det blevet anført, at det kunde være Invasion,
som nødvendiggjorde en saadan Foranstaltning, men det kunde ogsaa være
indenrigske Forhold, som gjorde det nødvendigt at forsvare Shellhuset.
Som bekendt er Sporvejene i Øjeblikket i Færd med at forbinde de fornylig
lagte Spor ud for Absalons Gaard med de Spor, der fortsætter ned forbi
Raadhuset i Vestervoldgade. Der er endnu ikke fra tysk Side givet ordre
til at standse Sporvognstrafiken forbi Shellhuset, men man har forlangt,
at alt skal være i Orden til Omlægning med kortest muligt Varsel.
Tyskerne beklager Danskernes Mangel paa Humanitet~
Flygtningene stiller daglig Tyskerne i Danmark over for en Række nye Pro
blemer. Forleden blev der forlangt, at de københavnske Hospitaler skulde
tage mod 50 Spædbørn, som var med Flygtningeskibene fra Østprøjsen
en
Del blev født undervejs. Fra dansk Side blev der svaret, at man ikke øn
skede at medvirke til Gennemførelsen af en saadan Foranstaltning, saa
længe danske Statsborgere stadigvæk blev ført sydpaa til tyske Koncentra
tionslejre. Sagen endte med, at Tyskerne indlagde Spædbørnet~e paa deres
egne Lazaretter. De undlod dog ikke at fremkomme med Beklagélser over,
at Danskerne aabenbart manglede Humanitetsfølelse.
Det viser sig nu, at Tyskerne slet ikke var forberedt paa at tage mod de
Tusinder af Flygtninge og saarede, som i de sidste Uger er ankommet til
Københavns Havn. Efter den oprindelige Plan skulde Skibene sendes til jy
ske Havne, da der eksisterede en Ordre om, at ingen Folketyskere maatte
fjernes fra det europæiske Fastland~ Men paa Grund af den nye Type Miner,
som de Allierede har udlagt i Østersøen, og som Tyskerne endnu ikke har
lært at stryge, maatte Skibene dirigeres ad den kortest mulige Rute.
Tyskerne hævder, at alle Flygtningene i København efterhaanden skal sen
des til Jylland, som altsaa for Fremtiden regnes for en Del af det tyske
Fastland~
-

Den danske Presse og Kapitulanterne.
Den illegale Presse i Danmark har i de 5 Besættelsesaar bestræbt sig paa
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atfortælle den danske Offentlighed Sandheden om Forholdene her i Landet
og Sandheden om de danske Statsborgere, som af en eller anden Grund har
følt sig kaldet til at berede Vejen for Tyskernes Herrevælde i Europa.
En Del af disse Personer indtager fremtrædende Positioner i det danske
Samfund, of det har givet deres Ord og deres Færd en vis Autoritet og
Styrke.
Den danske Dagspresse har trods uhyre vanskelige Arbejdsforhold i det
store og hele holdt er ren Linie bortset fra den melankolske Undtagelse
i Store Kongensgade. Det sker dog desværre af og til, at enkelte Journa
lister, Redaktionssekretærer og Redaktører sætter Nyheden over Sagen og
paa den Maade skaber en vis Popularitet omkring fremtrædende Personer,
som hører hjemme i Kapitulanternes, Kolloboratørernes og Overløbernes
Rækker. Der er saaledes ingen fornuftig Forklaring paa, at Generaldirek
tør Knutzen, Ingeniør Højgaard og Direktør Chr, H. Olsen stadig inter
viewes og refereres med Billeder og alt, hvad der hører til et typogra—
fisk Udstyr for at vække det læsende Publikums Interesse. Knutzen har ved
sin Foredragsserie i Tyskland og senere ved sin famøse Pjece placeret sig
selv. Ingeniør Højgaard var en af Bagmændene i Ingeniørklikens Bestræbel
ser paa at danne en tysk Lydregering uden om Rigsdagen. Senere var han
Medlem af det herostratisk berømte østrumsudvalg. Direktør Chr. H. Olsen
er kompromitteret gennem sit Medarbejderskab ved det nazistiske Tids
skrift “Europa-Kabel” og ved Spiritusfabrikernes Avertering i “Fædrelan
det” endnu paa et Tidspunkt da man ikke vidste, hvor Vinden bar hen. Han
er ganske vist endnu Formand for “Dansk Arbejde”, men den Fejl, Forenin
gen har begaaet ved ikke at bede ham forsvinde, forpligter ikke Dagbla
dene til omhyggeligt at referere hans Guldkorn.

der om øjeblikkelig at forsvinde og truede derefter den tredie til at
følge med til det nærmeste offentlige Beskyttelsesrum. Hvis hun satte sig
til Modværge eller gjorde Anskrig, vilde hun snart blive skudt.
Den unge Kvinde havde intet Valg. Rystende af Skræk fulgte hun Hipomanden
ned i Kælderen, og under stadig Trusel om at hun øjeblikkelig vilde blive
skudt ned øvede han Vold imod hende. Derefterfulgte han hende atter op i
Farimagsgade, men inden han lod hende gaa, sagde han: “Forsvind saa øje
blikkelig, men hvis du omtaler det her til nogen, bliver du skudt. Husk,
jeg kender dig~” Derefter forsvandt Udyret i Mørket, mens den unge Kvinde
mere død end levende naaede hjem, hvor hendes Veninde i Angst havde ven
tet paa hende. Hun var saa medtaget, at hun straks maatte indlægges paa
Hospitalet.
Flygtninge-Furier gaar til direkte Aktion.
Forleden foranstaltede to af de saa.medynkvækkende, forjagede tyske kvin
delige Flygtninge et veritabelt Slagsmaal mod en Del danske Kunder i en
Viktualieforretning paa Trianglen. Aarsagen var her, som i saa mange Tifælde, at disse to Herrefolks—Repræsentanter i Pjalter og Laser ikke vil
de vente, til det var deres Tur til at.blive ekspederet.
Da de to Kvinder kom ind i Forretningen, var der 6-7 andre Kunder tilste
de
danske Husmødre paa Indkøb. Tyskerne trængte sig imidlertid straks
frem til Disken, begyndte højlydt at kræve ind, og da Ekspeditricen gjor
de opmærksom paa, at det gik efter Tur, begyndte de selv at tage af de
forskellige Varer. Dette kunde man naturligvis ikke tolerere, og støttet
af Kunderne gjorde Ekspeditricen Tyskerne opmærksom paa, at de ikke selv
maatte tage Varerne
de maatte vente, til Ekspeditionen naaede dem.
Men det var selvfølgelig for meget at forlange af Repræsentanter for et
Folk, der er igang med at erobre Verden. De to Kvinder blev fuldstændig
rasende, og i næst øjeblik gik de til direkte Aktion mod de danske Kun
der, der værgede for sig, saa godt de kunde. Det hele udartede snart til
et veritabelt Slagsmaal. Midt under dette skreg den ene af de tyske Kvin
der ud gennem Døren: “Hent Gestapo, saa skal vi nok vise dem, hvem der
bestemmer hvad vi maa gøre.” Derefter kastede hun sig atter ind i
Slagsmaalet, idet hun sammen med den anden “ynkværdige Flygtning” af al
Magt vilde hindre de danske Kunder i at forsvinde.
Hendes Raab var imidlertid hørt af nogle tyske Soldater, det tyske Politi
blev tilkaldt, og mens de to Flygtninge blev ført ud i Bilen, blev de
danske Kunder beordret op i den som anholdte. Spørgsmaalet er nu, hvilke
Repressalier de to Flygtninges Landsmænd finder paa for selvfølgelig har
Kvinderne Ret, de bestemmer
kort Tid endnu.
-

-

Netop i disse Dage er der kommet Oplysninger frem om, at Gestapo og Hipo
bruger alle Midler og Metoder i Forsøget paa at knække den danske Mod
standsbevægelse helt. Enkelthederne, der er kommet frem, er rystende for
færdelige. Meget tyder paa, at Tyskerne i Shellhuset helt har tabt Besin
delsen og igen er gaaet over til at bruge samme Behandling, som den dan
ske Præst Harald Sandbæk var Genstand for i Gestapos Hovedkvarter i Aar
hus. Selv om der nu snart er gaaet 5 Aar siden den 9. April, skal det al
deig glemmes, at de danske Statsborgere, som har rakt Tyskerne en hjæl
pende Haand i deres Arbejde paa aandelig, økonomisk og militært at underlægge sig Europa, hver paa sit Omraade har arbejdet for det samme System,
som nu praktiseres i Shelihusets Kælder. Det er blot en anden Side af
det.
Hipomand i fuld Uniform
øver Vold mod ung Kvinde.
En uhyggelig Begivenhed Fandt Sted sent Torsdag Aften i Farimagsgade i
Næeheden af Dronning Louises Børnehospital, hvor en Hipomand i fuld Uni
form holdt tre unge Kvinder op med Pistol og tvang den ene til at følge
sig til et offentligt Beskyttelsesrum, hvor han øverde Vold mod hende.
De tre unge Kvinder var sammen paa Vej hjem gennem Farimagsgade ved 22.
Tiden, da de umiddelbart efter Sølvtorvet blev standset af et Medlem af
Panckes saakaldte Hjælpepoliti. Hipomanden afkrævede dem først Legitima
tionskort, men pludselig trak han sin Pistol, bad de to af de unge Kvm—

58

-

“Det er blot en Stikker,
der er blevet likvideret”
Det tynder alvorligt ud i Rækkerne indenfor Hipofolkenes Ledelse. Blandt
de Hipomænd, der blev angrebet af Patrioterne i Baggesensgade, Todesgade
og senere ved Nørrebrogade-Bragesgade, blev flere berygtede Hipo-Befa
lingsmænd skudt ned. Videre blev den berygtede Hipo-Løjtnant Reholt for
nylig likvideret udfor Gentofte Amts Sygehus, og sidst har Patrioterne
Fredag Eftermiddag ved 13.Tiden skudt en ikke mindre berygtet Hipo-Lands
forræder ned i Allegade, den tidligere Politibetjent Erik Høst, der ind-
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til den l9.September “i Stilhed” gjorde tysk Rakkertjeneste, og som sene
re aabent bekendte Kulør og blev udnævnt til Løjtnant i Hipokorpset.
Som allerede kort omtalt i Lørdags var Høst, der har optraadt som Stikker
i stor Stil, kommet gaaende gennem Allegade sammen med sin Kone, Dagmar
Høst. Da IEgteparret var naaet udfor Sporvognsremisen og befandt sig alene
paa Fortovet, kørte en Bil op bag dem, tre Mænd sprang ud, og mens Bilen
fortsatte, affyrede de nogle Skud mod Høst. Han blev dog kun saaret, og
trak selv sin Pistol, hvis Magasin han tømte mod Mændene. Ingen af dem
blev ramt, men under Skydningen saarede Høst dels sig selv i Haanden,
dels sin Kone. Umiddelbart efter affyrede en af de tre Mænd paany sin Pi
stol, og denne Gang styrtede Høst om, ramt af et Skud i Panden. Han var
døende, da han blev indlagt paa Militærhospitalet.
Under Skydningen var Fru Høst raabende og skrigende løbet mod Allegade
Krydset, men ingen turde eller vilde komme til Hjælp. Mens man ventede
paa Ambulancen, gik en ældre, distingveret Herre hen til det Sted, hvor
fra de tre Mænd havde affyret deres Pistoler, samlede Patronhylstre op
fra Fortovet, saa et øjeblik i Bunden af det, og sagde derefter berolig
ende til de nærmeststaaende: “Jeg havde det paa Fornemmelsen
det er a
merikansk Ammunition. Det er altsaa blot en Stikker, der er blevet likvi
deret~’ Saa gik han videre med et Skuldertræk.

Stor Dødelighed
blandt de tyske Flygtninge.
Dødeligheden blandt de tyske Flygtninge er meget betydelig. Saaledes blev
der i Løbet af Torsdagen bragt ikke mindre end 70 Kister ud til Vestre
Kirkegaards søndre Kapel fra forskellige Indkvarteringssteder i Køben
havn, og i flere af disse Kister fandtes der fire til seks Børnelig. Fre
dag Formiddag kom der nye Kister til, raat sammentømrede Trækasser. Om
bord paa et Flygtningeskib, dernetop var løbet ind i Frihavnen, var 46
Mennesker døde under Overfarten, og ogsaa disse Lig blev bragt til Vestre
Kirkegaard.

-

Esbjergs Borgmester og Kommunaldirektør
og en Række andre Borgere arresteret.
Gestapo trængte tidlig Lørdag Morgen ind hos Borgmester L.Høyer Nielsen
i Esbjerg og arresterede ham. I Lommen havde Borgmesteren en Tilladelse
fra Tyskerne til at rejse til Sverige for at bese forskellige Elektrici
tetsforanstaltninger, og han skulde netop være afrejst. Videre blev
Borgmesterens Chauffør, Politibetjent Skafsgaard arresteret, og om For
middagen arresterede Gestapo yderligere følgende: Kommunaldirektør Hans
Nielsen, Kriminalbetjent Juhl Thomsen, Hotelejer Sand Jespersen, Politi
betjent Hyllested, Missionær Hans Munk, Overlæge Guldager og flere andre.
Grunden til Arrestationerne er ukendt.
Tyskerne og Hipo begaar overlagt Mord
paa den københavnske Civilbefolkning.
I Kvarteret omkring Aaboulevarden-Griffenfeldtsgade og Rantzausgade fandt
der i Lørdags en Række rystende Begivenheder Sted. Efter en Storm paaen
Forretning, hvor Hipofolkene aabenbart indledede en Aktion for at finde
Vaaben, blev der i det næste Par Timer foranstaltet en fuldstændig Menne
skejagt. Man oplevede at se saavel Hipomænd, som civile og uniformerede
Gestapofolk med fuldt Overlæg skyde ganske uskyldige Mennesker ned
blot
de viste sig paa Gaderne. Og der var i dette Tilfælde ikke Tale om til
fældige Nedskydninger under Forfølgelse af Sabotører eller illegale
Flygtninge. Morderne stillede sig ganske simpelt op ved et Gadehjørne,
fandt et Anlæg for Karabinen eller Maskinpistolen og tog omhyggeligt Sig
te, hver Gang et Menneske dukkede op. Paa den Maade gik det til, at 10
Mennesker blev alvorligt saaret, mens to blev dræbt “under Skyderi paa
Aaboulevarden”, som den højere Pancke udtrykte sig med omhyggelig Forti
else af Kendsgerningerne i de udsendte Tvangsreferater til Dagbladene.
-
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Dristigt Kup paa Næstved Jernbanestation.
Natten mellem Fredag og Lørdag udførte Frihedskæmpere et dristigt Kup paa
Næstved Jernbanestation, hvorved 40.000 1 Benzin bestemt for Værnemagten
i Aarhus blev ødelagt. Frihedskæmperne besatte Kommandoposten og Blokpos
ten Nord for Stationen og beordrede Rangerpersonalet til at afhente to
tyske Tankvogne lastet med Benzin. Med et Par Frihedskæmpere ved Siden
af sig kørte Lokomotivføreren de to Ben.zinvogne ud til Rislev Holdeplads,
den første Station i Retning mod Ringsted. Her lukkede Frihedskæmperne op
for Hanerne, og Benzinen flød ud af Tankvognene og blev antændt. Resten
ordnede Flammerne. Der blev anrettet saa stor Skade paa Banelegemet, at
Trafikken i lang Tid maatte indstilles.
Jernbanesabotage.
Reparationsarbejdet efter Sprængningen under det tomme tyske Lazarettog
mellem Bojstrup og Faarhus Natten til Torsdag blev først afsluttet Tors
dag Aften.
Torsdag Morgen Kl.5 skete der Sprængninger af en Jernbanebro lige ved
Grindsted St. Længdedragerne blev beskadiget, og det ret omfattende Re—
parationsarbejde blev først tilendebragt sent Lørdag.
Torsdag Formiddag ved lo.Tiden sprængtes Lasten paa en Vogn i et Tog, der
holdt paa Guldager St. Lasten, der bestod af to Skinnekrydsninger til
Guldager, blev fuldstændig ødelagt.
Natten til Fredag skete der Sprængninger paa Thyregod, Ulstrup og Fruens
Bøge Stationer. Endvidere Sprængning under et Tog mellem Hjørring og Søn
derskov. 11 Vogne blev afsporet, 5 væltede og tre kørte op i hinanden.
Maskinen
en tysk Maskine
blev afsporet, men kom paa Sporet igen ved
9.Tiden. Sprængningerne medførte et stort Udvekslingsarbejde af Skinner og
Sveller. Der er foreløbig meldt fire dræbte, fire haardtsaarede og 25-30
lettere saarede. Toget befordrede
efter hvad der oplyses
Mandskab til
Frederikshavn, men vistnok ogsaanogle Flygtninge.
Fredag Morgen ved 7.Tiden skete der Sprængninger mellem Højslev og Skive.
26 Skinner maatte udveksles.
-

-

-

-

Danske Læger indtager atter et korrekt Staqdpunkt.
Forhandlingerne mellem Alm.dansk Lægeforening og de tyske Myndigheder,
repræsenteret ved Dr.jur. Stahlmann angaaende danske Lægers Behandling
af de tyske Flygtninge har ført til et foreløbigt Resultat. Lægerne har
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forpligtet sig til atyde•Hjælp ved epidemiske Sygdomme, Fødsler og høja
kute Sygdomstilfælde, der ikke taaler Transport til tysk Lazaret. Betin
gelsen for at Lægerne gaar med hertil, er imidlertid, at bestemte Krav
med Hensyn til de danske Fanger i Tyskland opfyldes. Man kræver en væ
sentlig bedre Behandling af Danskerne i Koncentrationslejrene, at der
eventuelt med svensk Hjælp
indrettes en særlig Lejr for dem alle under
svensk Lægetilsyn, og at alle Politibetjente og Grænsegendarmer frigives
eller i hvert Fald føres til Frøslev. Er disse Krav ikke opfyldt inden
Søndag den 25.Marts, standses al dansk Lægehjælp til de tyske Flygtninge,
og disse er da henvist til den fuldstændig utilstrækkelige tyske Assi
stance.
Danske Læger har atter indtaget et korrekt Standpunkt baade overfor deres
Kald og den danske Befolkning.

benhavn, Hans Helge Hinrich, 21.6.03 i København, Niels Holm, 29.11.25 i
Ordrup, Gunnar Egens Holst, 15.3.20 i Aarhus, Hoeg von Holstein-Rathlou,
16.5.21 i Charlottenlund, Poul Hueffeldt, 28.1.22 i København, Svend Hæ
strup, 29.3.25 i København, Richar Vellesius Ibsen, 16.1.14 i Tikøb, Ja
cob Ole Jacobsen, 19.4.25 i København, Poul Flemnieing Jacobsen, 24.7.26
i Rudkøbing, Svend Henrik Jacobsen, 19.2.06 i København, Gottlieb Japsen,
1.10.08 i Aabenraa, Aage Jensen-Brunhøj, 3.6.14 i Ejstrupholm, Aage West
phal Jensen, 2.5.15 i Aalborg, Arne Buchtrup Jensen, 8.5.19 i København,
Bernhard Chr.Jensen, 22.9.1900 i København, David Børge Jensen, 7.12.07
i København, Hans Harry Jensen, 21.9.06 paa Thurø, Jens A.Jensen, 9.3.12
i København, Knud Chr.R.Jensen, 28.7.03 i København, Sofus Jensen, 14.12.
09 i ørslev, Charly Jørgensen, 6.3.20 i København, Jens Jørgensen, 3.9.
01 i Nejlinge, Jørgen Jørgensen, 1.10.24 i København, Kaj R.Jørgensen,
8.8.22 i København, Laur.Jørgensen 19.11.11 i Hornstrup, Mogens Holger
Jørgensen, 31.1.28 i København, Henning Leo Johansen, 5.4.22, Jennie Ag
nete Johansen, 13.10.23 i Padborg, Arne Jobiassen, 8.7.21 i Snekkersten,
Thyra Edith Jordan, 22.12.20 i Nysted, Erling Kærn, 19.8.16 i Fredericia,
Mogens Kjær, 15.11.25, British Malaya, Bent Aage Kjerulff, 13.2.26 i Kø
benhavn, Laur.Klok, 9.11.18 i Lyngby, Knud Peter Knudsen, 5.2.12 i Svend
borg, Erik Carl Kou, 22.4.22 i Rødding,~Egon Jul. Gerh.Kristensen, 19.9.
17 i Skelborg, Hugo Kristensen, 25.10.13 i København, Hans Larsen, 3.8.
25 i Ølstykke, Hans Conrad Larsen, 29.9.06 i København, Ole Larsen, 26.
8.31 i Ølstykke, Ole Chr.Larsen, 3.10.24 i København, Theodor Larsen, 2.
10.93 i Haslev, Bent Ernst Laugsand, 21.3.26 i København, Edvard Alexan
der Laumy-Scott, 7.10.14 i København, Knud Larsen-Bjerre, 29.3.26 i Vor
dingborg, Knud Chr.Laursen, 5.1.84 i København, Vasyn Lauststen, 15.11.23
i Tvis, Arne Lillegaard, 19.2.27 i København, Kaj Villy Lilia, 24.1.21
paa Frederiksberg, Niels Lilia, 11.5.19 paa Frederiksberg, Vilh.Chr.Lo
rentzen, 28.3.09 i København, Mary-Hansen lUtzen, 21.3.97 i København,
Oscar Lund, 21.8.28 i Aarhus, Palle Keldy h.Maisen, 17.9.26 i København,
Svend Aage Madsen, 23.8.21 i Klovborg, Ingemann-Carl Martinussen, 8.8.11
i Søllerød, Grete Herdi Martinussen, 30.3.19 i København, Regner Ørvid
Martinussen, 24.1.1.3 i Lyngby, Aage Emil Meilstrup, 13.3.98 i Nakskov,
Børge Mejborn, 27.11.15 i Nr.Alslev, Otto Vilh.Michelsen, 30.8.05 i Kø
benhavn, Ivar Jørgensen Mikkelsen, 2.7.27 i Taarnby, Erik Mobech, 3.6.24
i Gentofte, Knud Erik Møller, 15.3.22 i Aarhus, Niels Søren Møller, 24.1.
19 i Ørsted, Otto Møller, 19.10.22 i Vorup, Alfred Peter Mo~dau, 28.12.03
i Horsens, Frederik Mouville, 13.10.02 i København, Folmer Næsgaard, 26.
9.18 i Maaløv, Aage Bøye Nielsen, , 27.4.19 i Marstal, Børge Henning
Nielsen, 29.1020, i København, Henrik Vibe Nielsen, 25.6.16 i København,
Herluf Nielsen, 2.3.15 i Hellerup, Ib Leo Nielsen, 29.8.23 i København,
Jørgen Anker Nielsen, 19.6.23 i København, Kaj Nielsen, 24.7.13 i Køben
havn, Kaj Viktor Nielsen, 17.1.27 i København, Karl Børge Nielsen, 10.1.
14 i København, Palle Valdemar Nielsen, 2.4.22 i USA, Poul Anker Wiis
Nielsen, 3.2.25 paa Frederiksberg, Rasmus Johannes Nielsen, 2.11.1900,
Holmstrup, Jens Harald Nygaard, 14.10.10 paa Sundø, Johannes Nielsson,
3.10.24 i København, Aksel Obæk, 26.3.19 i Ørholm, Peter Alfred Olesen,
3.5.03 i Københavnni Freiberg Olsen, 13.1.19 i Ringsted, Aksel Poul Peder
sen, 10.2.08 i København, Jens Børge Bøgelund Pedersen, 19.3.22 i Køben
havn, Poul Erik Bonde Pedérsen, 4.11.23 i Sebz, Ein.Arnold Pedersen, 24.
4.04 i Taarby, Johan Harald Pedersen, 1.5.09, i Kolding, Hans Erik Karup
Pedersen, 4.9.25 i Kolding, Henning Lehde Pedersen’, 6.11.24 i København,
Henry Nikolaj Pedersen, 17.5.18 i Svendborg, Poul Theodor Pedersen, 24.

-

-

200 Danske ført fra Vestre Fængsel til Frøslev.
Tyskerne har foretaget en ny Fangetransport af danske Patrioter fra Vest
re Fængsel til Frøslev. Transporten foregik den 14.Marts, og ikke mindre
end 201 danske Patrioter var med i Transporten. Deres Navne er:
Aase Akselbo, f.8.8.14 i Roskilde, Per Albertsen, 4.4.24 i Peking, Thora
Alling, 21.1. 1900 i Herlufmagle, Agnes Christine A.Andersen, 1.8.12 i
København, Arne Bendt Andersen, 26.4.05 i Helsinge, Chr.Andersen-Trærup,
18.1.07 i København, Ejn.Laur. Andersen, 21.6.09 i Raageleje, Erik Ander
sen, 9.12.26 i København, Fritz Nicolaj Andersen, 18.9.14 i Grimstrup,
Hagbart Emanuel Andersen, 2.5.97 i Fredericia, Hans Andersen-Ingemann,
10.6.99 i Gunderød, Jørgen Carlo Andersen, 25.10.23 i Holte, Kaj Ander
sen-østergaard, 25.7.21 i København, Leo Andersen, 11.4.14 i Lille Bran
de, Ove Andersen, 5.6.18.i København, Poul Andersen, 1.3.23 i København,
Sofus Chr. Andersen, 17.12.07 i Raageleje, Svend Erik Andersen, 19.12.21
i Gentofte, Svend Erik Andersen-Rolsted, 27.5.22 i Hjørring, Torben An
dersen, 9.4.27 i København, Vagn Aage Andersen, 7.12.21 i København,
Charles Johann Andresen, 2.8.79 i Søllerød, Otto Jens Arndal, 7.12.21 i
København, Erik Basballe, 23.1.19 i Nyborg, Eiv.Bentzen, 8.5.20 i Køben
havn, Jørgen Bille-Hansen, 20.5.07 i Gentofte, Henning Siegfred Blom,
12.9.26 i København, Knud Brørup, 29.10.29 i Horsens, Carl Johan von
Buchwald, 18.1.21 i Aarhus, Hans Budding—Kjølsbæk, 7.1. .23 i København,
Erik Christiansen, 14.1.12 i Tersløse, Niels Thorbjørn Christiansen, 11.
8.23 i Kalundborg, Carsten Dahl, 2.10.25 i København, Leo Druendahl, 13.
12.18 i Drammen, Jørgen Dyrhauge-Høffding 25.11.14 i Hellerup, Ejvind
Ellekjær, 22.3.21 i Aarup, Jørgen Elsasss, .ll.02 i København, Jens Enged, 5.2.23 i Nykøbing Falster, Willy Flander-Bach, 21.3.19 i Flønderup,
Arne Frandsen, 28.11.24 i Slagelse, Orla Peter Freding, 14.9.11 i Køben
havn, Mogens With Glahn, 15.4.15 i København, Hans Edvard Gram, 20.12.12
paa Frederiksberg, Thor Gregersen, 27.3.14 paa Frederiksberg, Harald Gun
narson, 6.6.21 i København, Axel Oskar Gyldenkrone, 17.11.06 i København,
Aage Preben Hansen, 28.11.24 i København, Anna Hansen, 24.3.03 i Jels,
Birthe Hansen, 27.7.25 i København, Eigil Johannes Hansen, 4.6.25 i Kø
benhavn, Hans Albert Hansen, 21.9.18, København, Hans Jørgen Hansen, 8.1.
09 i Gyrstinge, Herman Johannes Hansen, 23.3.15 i Egernsund, Kaj Hansen—
Jokumsen, 16.2.02 i Fredericia, Karl Hansen-Toft, 16.1.18 i Skærum, Mar
tin Hansen, 24.6.91 i København, Ole Julius Hansen, 9.9.22 paa Bornholm,
Per Kofoed Hansen-Bremer, 8.5.27 i København. Hans Hay, 7.3.15 i Køben
havn, Viggo Hedegaard, 15.2.17 i Halling, Ib Hemmingsen, 21.12.23 i Kø
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3.02 i København, Vagn Alesius Pedersen, 25.3.20 i Thisted, Kjeld Asbjørn
Pener, 26.5.25 i København, Bengt Petersen, 13.9.17 i København, Ewald
Rasmus Petersen, 16.7.19 i Aarhus, Hans Erland Petersen, 14.4.12 i Saks
købing, Kaj Morten Petersen, 22.4.02 i Marstal, Niels Christian Petersen,
2.7.13 i Testrup, Robert Carl Petersen, 21.3.26 i København, Mogens Munk
Plum, 3.1.24 i København, Helge Poulsen, 28.2.24 paa Frederiksberg, Poul
Rasmussen, 19.12.21 paa Frederiksberg, Johan Carl Rømler, 22.2.18 i New
York, Georg Kristoffer Rosenmeier, 23.4.04 i Jylland, Per Larsen Rosen—
stand, 23.10.25 i København, Svend Ole Rydberg, 21.5.23 paa Frederiks
berg, Karl August Sansder, 1.2.03 i USA, Bjarne Sigurd Scheibelin, 26.11.
93 i København, Søren Alfred Skall, 21.11.19 i København, Helmer Lars Sø
rensen, 11.7.17 i Helsinge, Hans Chr.Storm, 12.2.17 i København, Aksel
Svendsen, 20.5.26 i København, Mogens Vilhelm Tarp, 4.4.20 i Maribo,

Tyskerne udsendte i Gaar et Dementi af, at man havde Planer om at indb
geretyske Flygtninge i Privathuse, det være sig i København eller Provin
sen. Manmaa derefter alvorligt befrygte, at noget saadant planlægges. Be
boerne i nogle af de store Ejendomskomplekser paa Islands Brygge har i
al Fald med forstaaelig IEngstelse set, hvorledes tyske Officerer og Sol
dater i de sidste Dage har foretaget Optælling af Lejligheder og oriente
ret sig om disses Typer.
Efter at Tyskerne for nogen Tid siden fandt en Del Vaaben paa Augusten
borg- Hospitalet, fandt de ud af, at der ogsaa maatte være skjulte Depo
ter paa Middelfart Sindssygehospital. Forleden blev der foretaget en
større Razzia. Ca. 400 tyskeSoldater under tedelse af Gestapofolk omrin
gede ved 5-Tiden Hospitalet og foretog Ransagninger i de forskellige Af
delinger. Tyskerne fandt ikke noget, men arresterede Afdelingslæge Sigurd
Petersen.

Niels Chr.Thind, 19.3.18 i København, Karl Johan Yde Thomassen, 22.10.80
i Randers, Ove Thomsen, 3.7.20 i København, Preben Asger Thorlacius, 20.
9.23 i Maribo, Frank Thyrsted, 13.6.11 i København, Hans Willy Timmer
mann, 23.10.24 i København, Thorstein Toft, 1.8.12 i København, Kaj Vej—
rum-Jensen, 5.8.13 i Kristrup, Knud Jørgensen Wils, 1.8.12 i København,
Børge Herman Wall, 28.1.19 i København, Robert Jens Wehage, 11.11.90 i
Middelfart, Holger Wehiast, 20-1-89 i Maribo, Egon Frantz Wehlast, 20.1.
89 i København, Per Weile, 22.11.21 ,København, Aksel Sylvester Wilhelm
sen, 6.10.06 i Svendborg, Erik Wismer, 7.7.24 i København, Ernst Peder
Wulff-Andersen, 14.7.09 i København, Henning Georg Zachariassen, 25.10.20
i Nærum, Helge Kaj Walther, 8.7.18 i Dragør, Svend Rudolf Wange, 22.4.13
i København, Egon Jensen, 30.5.21 i København.

Rødding Højskole skulde fra i Dag have været overtaget af Tyskerne til
Flygtninge. Skolen har nu faaet Udsættelse i otte Dage, saa Vinterskolen
kan gøres færdig. Det er det tyske Mindretals Wohlfartsdienst i Tinglev,
der skal disponere over Skolen, som skal~bruges til gamle og svagelige
Flygtninge. Ogsaa Hoptrup Højskole, der skal overtages af Tyskerne, har
faaet en kortere Udsættelse.
Medarbejder ved Københavns Amts Avis, Birger Schjøtt, er blevet arreste
ret af Gestapo.
Stenhugger Harald Hein., Aalborg, er død i tysk Koncentrationslejr. Han
efterlader sig Hustru og en Søn.

I FAA LINIER (Indland):
Trafikinspektør Hedegaard er rejst eller skal en af de nærmeste Dage rej
se til Malmø for at holde Foredrag. Han er blevet indbudt af en svensk
Forening. Svenskerne maa jo selv om, at de stadig giver Knutzen og Hede
gaard Indrejsetilladelse, men det kan være paa sin Plads at advare alle
danske Flygtninge i Malmø. Hedegaard er trod alle sine udtalte angelsak
siske Sympatier en farlig Herre.

Rygter om, at Tyskerne vil overtage Frederiksberg Hospital skyldes sik
kert, at der i de sidste Dage har været ualmindelig mange Indlæggelser
af Flygtninge og saarede Soldater. Fredag Morgen var der 370 Soldater og
Flygtninge paa Hospitalet, men inden Aften var dette Tal langt over 720.
I Lørdags trængte to Mænd ind i Viktualieforretningen Linde Alle 36 i
Vanløse. De affyrede flere Skud mod Indehaveren, Viktualiehandler Kaj
Larsen, der blev dræbt.
I

Natten til Fredag foretog Hipo en stort anlagt Razzia paa alle de mest
kendte Hoteller i Odense. Der blev foretaget flere Anholdelser. Razziaer
ne menes at være et Led i en Aktion, der antagelig ogsaa søges gennem
ført andre Steder i Landet og ikke mindst i København, idet man haaber
paa Hotellerne at finde efterlyste Personer eller Personer, der hjernehørende i den paagældende By, ikke kan gøre rede For, hvorfor de ikke
sover hjemme.

Fredag Aften blev en af Sønderjyllands største Værnemagere, Entreprenør
Fuchs Virksomhed ødelagt af 20 Bomber. Landsbyen Nr.Utterup, hvor Virk
somheden ligger, blev bogstavelig talt evakueret, idet alle Landsbyens
Beboere bleb beordret i Beskyttebsesrum.
I en Lyskasse i Gaarden til Ejendomskomplekset “Skjoldborg”, Vestergade
i Odense, fandt Viceværten Lørdag Morgen en Sæk med en halv Snes Bomber
i. Sprængsatsen havde været antændt uden at fænge. En Eksplosion havde
været ensbetydende med en frygtelig Katastrofe. Om Natten havde man set
en Benzinbil ved Ejendommen.

Folke-Feries Ferieby i Middelfart er blevet beslaglagt.
Paa alle Veje, der fører til Arbejdspladsen i Lund paa Fyn, var der i
sidste Uge opslaaet Plakater, der opfordrede Arbejderne til at nedlægge
Arbejdet Fredag Aften, da der ellers vilde finde en omfattende Sabotage
Sted mod Flyvepladsen. Et stort Antal. Arbejdere anmodede om deres Afreg
ning.

Arrestationer: I Aarhus er arresteret Civilingeniør R.Zoor, Aabyhøj,
Reservebetjent Poul Lysdal Hansen, Dr.med. Poul Astrup, Direktør E.Skou
hus, Forvalter Egon Nielsen, Arbejdsmand E.Nielsen,’Arrestationerne af
de tre sidste staar i Forbindelse med et Vaabenlager, som Tyskerne paa
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staar at have fundet.
I Gentofte har Tyskerne arresteret Lærer ved Gen
tofte Skolevæsen og Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerfore
ning, Holger Paaskesen og Adjunkt J.A.Bundgaard
i Kolding Dommerfuld
mægtig ved Kriminaldommerkontoret Frk.Krøyer og Civilingeniør Max Mor
tensen, Fællesforeningens Fabriker
i Holbæk bl.a. Slagtermester Knud
Christensen, Købmand Zacho og Overofficiant P.K.Larsen, der er Formand
for Ligningskommissionen.
I Haderslev er den katolske Præst var der
Stock blevet anholdt og Bogholder Gadeberg, der meldte sig selv til Ty
skerne efter at hans Hustru og Søn for nogle Dage siden var blevet arre
steret. Det var Sønnen, Tyskerne var ude efter. Endelig kan nævnes endnu
et Par Arrestationer fra Aarhus nemlig Bogholder Overgaard og Repræsen
tant Steffensen.

der tog dem med sig paa nær en. Denne ene forsynede de med en Sprænglad
ning, som bragtes til Eksplosion, naar nogen rørte Tronilen. Det var alt
saa Meningen, at de Folk, der skulde have hentet Sprængstoffet skulde
dræbes paa denne modbydelige Maade. Nu ramte den tyske Slyngelstreg alt
saa i Stedet for tre fredelige Mænd, som under deres Arbejde i Skoven
fandt den dødbringende Tromle.

-

-

-

-

Specielt: 5003

—

3

-

5302

-

6620

—

7789

-

K.Christiansen.

Hvorfor Tyskerne har besat Broerne til Amager.
Den ganske uventede tyske Besættelse af Knippelsbro og Langebro, der be
gyndte Torsdag Aften ved 19.30 Tiden, har en ganske speciel Aarsag. I Lø
bet af Natten gik tre store Køleskibe gennem Broerne ud til Sydhavnen,
hvor de nu fra Kølehuse skal indlade store Partier frosset Kød foruden
en Kullast. Alt tyder paa, at Brobesættelsen har foreløbig Karakter, idet det aabenbart kun er Hensigten at sikre disse Skibes Tilbagesejling.
Fra tysk Side frygter man altsaa Sabotage mod Broerne for at afskære Ski
bene. De store Skibe kan nemlig ikke komme mod Syd gennem Sluserne, men
kun gennem Broerne, naar Tyvekosterne skal føres bort.

Gestapo i Aarhus
og formodentlig ogsaa andre Steder
anvender nu i
stor Udstrækning Politihunde til deres Eftersøgning af Sabotører. F.Eks.
afpatrul jeres Jernbanelegemerne hver Nat med Hunde, og man ved positivt,
at det i et Tilfælde er lykkedes en Gestapohund at spore en Sabotør til
hans Hjem, hvor han blev anholdt. I denne Forbindelse kan det nævnes, at
hvis man omkring det Sted, hvor man har staaet, hælder en Smule Salmiak
spiritus, taber Politihundene Færten.
Iøvrigt anvendes nu SS-Folk som Vagtposter paa Banelegemerne i Midtjyl
land. Før var Vagtposterne helt grønne eller meget gamle tyske Soldater,
der i de~ fleste Tilfælde krøb rædselsslagne sammen i Smaaklynger, naar
Mørket faldt paa og Sabotørerne kunde ventes. Den skærpede Vagtsomhed vi
ser Jernbanesabotagens stigende Betydning.
-

-

En ung Mand paa 17 Aar kom forleden gaaende paa Niels Andersensvej i Hel
lerup, da han pludselig opdagede, at der ved Stakittet ind til en Villahave laa en Maskinpistol. Han stod et øjeblik og kiggede paa den, men
fandt det tilraadeligst at lade den ligge og gik videre. Ved et Vejkryds,
ca. 50 m længere fremme blev han holdt op af to Pistolbevæbnede Mænd, som
kropsvisiterede og forhørte ham, hvorefter han fik Lov at gaa. Han skynd
te sig hjem og kort efter gik hans Far med ham for at undersøge Sagen,
men nu var baade Maskinpistolen og de to Provokatører forsvundet.

Dristig Sabotage midt mellem tyske Vagtposter.
I Værkstedsbygningen paa Luftmarinestationeri paa Refshaleøen stod indtil
i Lørdags en lille Maskine
den eneste i Danmark af sin Art
der Ugen
igennem undtagen Lørdag Nat og Søndag skruede Gevind paa Bundstykker til
Luftværnsgranater.

Nazi-Ideologen, Manden bag Schalburgtagen, Popp-Madsen, der endnu har den
Dristighed at optræde paa Københavns Universitet, foranstaltede for tre
Uger siden nogle Opgaver for de juridisk-studerende. I Lørdags skulde
Popp-Madsen have gennemgaaet Opgaverne
men han kom ikke. Det havde og
saa været overflødigt
der var nemlig ikke et Menneske i Auditoriet.

Lørdag Aften ved l9.-20.Tiden blev denne Maskine ødelagt ved en Eksplo
sion, og Værkstedsbygningen faldt sammen. Paa hele Vejen ud til Værk
stedsbygningen har der i lang Tid været posteret tyske Vagtposter, og 10
m fra Indgangen til Værkstedet stod to tyske Soldater paa Vagt bag et
Brystværn. Alligevel er det altsaa lykkedes at gennemføre Aktionen, og
det nyttede ikke Spor, at Tyskerne en Times Tid efter Eksplosionen for
rundt imellem Buske og Bygninger og søgte og skød som rasende. De fandt
ingen Frihedskæmpere
og nu kan de ikke faa Gevind til Luftværnsgrana
terne~

Tyskerne har paabegyndt Mineringen af Havnen i Korsør. De lader russiske
Krigsfanger grave dybe Huller ved Kajvæggen med 15 m Mellemrum hele Hav
nen rundt. I Hullerne anbringes store Cementrør med Dæksler over, saa man
hurtigt kan fylde dem med Sprængstof.
Iøvrigt passerer store tyske Flygtningestrømme og Lazarettog med saarede
tyske Soldater i disse Dage Korsør. Statsbanerne har faaet at vide, at
ialt 40.000 Flygtninge skal passere paa Vej fra København, og det menes,
at de første 15.000 allerede er rejst over.

-

-

-

“Det sker ikke i Danmark”.
Den tragiske Begivenhed i Frijsenborg Skov ved Hammel forleden, hvor en
af Egnens mest afholdte Landmænd, Forpagter Bønnelycke, og to af hans
Folk blev dræbt ved en EksplQsion, skyldes efter alt at dømme en tysk
Gemenhed. Saavidt man har kunnet faa oplyst, var der et Par Nætter i for
vejen blevet nedkastet nogle Tromler Sprængstof paa Stedet. Tromlerne
var ikke blevet fjernet straks, og desværre blev de fundet af Tyskerne,
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-

Ved 23.Tiden Natten til Lørdag ankom en stor Militærtransport Syd fra til
Næstved. Toget medførte ialt 700 Mand, men de kunde ikke komme videre,
da hele Styrken maatte blive paa Banegaarden. Lørdag Morgen sendtes 200
Mand til Slagelse, og Lørdag Middag 500 Mand til Haslev.
Efter at Tyskerne er begyndt at opkøbe Halm i Sydsjælland hos Egnens
Landmænd, brænder Halmstakkene hver Nat paa Næstvedégnen. Værnemagtens
fornemste Opkøber af Furage og Halm er en fremtrædende LS-Mand, Gaardejer
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Erik Craemer, Julebæk pr. Herlufmagle. Efter at han er blevet Opkøber,
har han solgt sin Gaard i Julebæk og er flyttet til Næstved, hvorfra han
driver Furagehandel i stor Stil.

efter et Luftbombardement. De allierede har besat 20 Flyvepladser paa
tysk Jord.

I den sidste Tid er det blevet opdaget, at Drengene paa den tyske Privat
skole i Aabenraa næsten alle var bevæbnet med Pistoler. De tyske Militærmyndigheder undersøgte Sagen og opdagede, at det var Flygtningene, som
var indkvarteret paa Skolen, der havde solgt Drengene Vaaben. Pistolerne
var alle tyske Militærmodeller, stjaalet undervejs til Danmark.
Over Markerne i de fleste Landsbyer mellem Mariager og Randers Fjord er
der sat F1ærkepæle til en fly Befæstningslinje, og Landmændene har faaet
at vide, at de ikke maa røre de paagældende Arealer.
I Gerlev, Nordøst for Randers er der indkvarteret en Del tyske Soldater,
bLa. i Skolen, hvor Læreren har maattet rømme sin Privatlejlighed. Naar
Tyskerne mangler Brændsel, gaar de blot ud og henter Hegnspæle fra de
indhegnede Marker. Landmændene faar intet at vide, før de selv opdager,
at Indhegningerne er ødelagt.
Tyskerne har efter en Besigtigelse af Raadhuset i Gentofte erklæret, at
det var velegnet til Lazaret. Endnu er det ikke beslaglagt.
Specielt:
Til 201: Ikke Fejl fra Ekspeditionen.
Til de Abonnenter, der underskriver med to Numre: Det lave Nummer er det
rigtige. Tak for 150.
Til 359: der er næppe det mindste i Vejen med Manden i den af dem antyde
de Retning. Derimod er han syg og nervenedbrudt.
Til 398: Uden at kende de nærmere Enkeltheder er det svært at besvare.
Der er en Del i Omløb af lignende Art. Denne ser noget usandsynlig ud.

østfronten: Kolberg er faldet, og omkring Stettin begynder Forsvaret at
vakle. Man regner ikke med det store Angreb mod Berlin, før Russerne har
brudt Forsvaret omkring Stettin. Det har været nødvendigt at afbryde Of
fensiven i Ungarn, og man venter nu en russisk Offensiv her rettet mod
Wien og Østrig.
Luftangreb: Selv ikke de stærke Dagangreb afholder Englænderne fra at
foretage Natangreb med Mosquitos paa Berlin, og i Nat nedkastede de en
gelske Flyvemaskiner talrige Sprængbomber mod Byen. Allerede har man un
der denne Krig oplevet et Angreb som det, Amerikanerne præsterede i Gaar
paa Berlin. Over 2000 amerikanske Maskiner nedkastede i over en Time Bom
ber
ikke mindre end 1 Ton i Sekundet
mod Berlin. Ødelæggelserne er
særlig slemme ved Schlesicher, Stettiner og Reinickendorf-Banegaardene,
og K~ipebrande er udbrudt navnlig i Nord og i Øst. Tusinder af Waggoner
med Ammunition og Levnedsmidler, der skulde bruges til Berlins Belejring,
er brændt. De store Kanonfabrikker Rhein-Metall Borsig og Borsigs Lokomo
tivfabrikker er blevet ødelagt. Nu venter Byerne i Vest Ludwigshafen,
Mannheim og Frankfurt paa at det skal blive deres Tur med de Luftangreb,
som Eisenhower har proklameret. Svenskere og Svejtsere har faaet Ordre
til at rejse til det Indre af Riget. Det er vist enestaaende i Historien,
at en Fjende har haft en saadan Overlegenhed, at han forud har kunnet
fortælle, hvor man vilde sætte ind med et Storangreb.
-

-

Inflationen: Inflationen nærmet sig nu med en saadan Hast, at de tyske
Myndigheder har forhøjet Skatterne med 35 Procent i et Forsøg paa at faa
lidt mere stabiliserede Forhold. Det er dog kun en Draabe i Havet og er
maaske ogsaa nærmest ment som en Hjælp til de tyske Seddelpresser, der
ikke længere kan følge med. De tyske Statsudgifter er nu fire Gange saa
store som i 1940.

SLUT.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Det tyske Forsvarssystem i Saar-Pfalz er ved at bryde sam
men— Tyskerne er omgaaet de fleste Steder, og 80.000 Mand er indesluttet
og har meget
Muligheder for at slippe ud. Amerikanerne fortsætter
deres Fremmarch over Mosel. 5 store Panserkiler skyder frem gennem Land
skabet og en Række Byer er besat. Langs Rhinen er Koblenz, Boppard og
Bingen faldet. Bad Creuznach er taget. Amerikanerne er gaaet over Nahe
Floden og staar 20 km fra Worms og 30 km fra Ludwigshafen. Længere mod
Vest er St. Wendel ved at blive indtaget, og her staar Amerikanerne i
Ryggen paa Vestvoldens Stillinger, kun 30 km fra Saarbrücken. Samtidig
er der paabegyndt et Frontalangreb fra Vest og Syd mod de tyske Stillin
ger. Merzig er faldet, Amerikanerne er trængt ind i flere af Vestvoldens
største Befæstningsanlæg og har længere mod øst taget Niederbrunn. Ty
skerne har ingen Reserver at sætte ind, og de tyske Hærgrupper maa hver
for sig klare sig selv. Remagen-Brohovedet er nu 25 x 15 km, og det ud
vides stadig. Den tyske Overkommando i Holland er blevet haardt medtaget
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
En kæmpemæssig og hurtig Evakuering af de jyske Byer øst for Hovedvej 10
forberedes. Det er muligt, at Storaalborg skal rømmes i sidste Halvdel
af April, hvilket betyder, at Ca. 55.000 Mennesker skal forlade Byen til
Fods. Baggrunden er den militære Udvikling i Tyskland. Man maa regne med,
at store tyske Styrker, efterfulgt af en ny tysk Flygtningestrøm, presses
op i Jylland, naa de allierede Hære møder de russiske i Nordtyskland.
Evakueringspianerne er blevet fremskyndet efter et Besøg i Aalborg af den
særlige Komitterede for det civile Luftværn i Jylland, Direktør Ruge,
Aarhus. Evakueringen vil blive iværksat, saasnart Ordrer kommer fra de
militære tyske Myndigheder
og saadanne Ordrer kan ventes i allernærme
ste Fremtid.
Hvert Døgn sendes engelske Faldskærmsjægere ned i Jylland, antageligpaa
Rekognocering, ognye tyske Forsvarsbælter tværs over Halvøen anlægges i
febrilsk Hast.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Under Besættelsen har Tyskerne
“officielt” henrettet 77 danske Patrioter.
Med de sidste 7 Henrettelser, som i Dag Offentliggøres i Dagbladene, har
Tyskernes Henrettelses-Afdelinger været i Funktion ialt 77 Gange. 77 gode
danske Mænd har lidt Døden foran Bøssepiberne. Af disse 77 Henrettelser
blev de 48 foretaget før General Lindemanns Tid. Generalen, der efter si
ne egne Udtalelser “har kuet værre Folk end det danske”, bærer altsaa a
(fortsættes Side 2)
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lene Ansvaret for de 29 Henrettelser, der er foretaget indenfor de sidste
14 Dage. Yderligere foreligger endnu to underskrevne Dødsdomme, men i
disse to Tilfælde har Tyskerne for en Gangs Skyld set bort fra deres al
mindelige Sædvane og har givet Tilladelse til, at Benaadningsansøgning
indgives. De sidste 7 henrettede Patrioter er alle unge Mænd. Den ældste
er 24 Aar, den yngste 19. Fire af de henrettede er hjemmehørende i Silke
borg, tre i Aarhus. Tyskernes sidste Dødsliste ser saaledes ud:
Mekaniker Bent Jensen, Silkeborg, 24 Aar.
Mekaniker Poul Petersen—Holm, Aarhus, 24 Aar.
Forstelev Leif Dines Pedersen, Silkeborg, 23 Aar.
Forstelev Poul Mackeprang-Nielsen, Silkeborg, 22 Aar.
Seminarieelev Aage Søndergaard, Silkeborg, 22 Aar.
Lagerarbejder Svend Ejner Nielsen, Aarhus, 21 Aar.
Maskinlærling Preben LUtke-Madsen, Aarhus, 19 Aar.

Henvendelsen er underskrevet “Holstebro Borgmesterkontor”, men i Sprog
brug og Indhold umiskendelig tysk. Ogsaa i andre jyske Byer er der Forbe
redelser igang for at faa “frivillige” Kvarterværter, og hvis dette ikke
lykkes, da at begynde en tvungen Indkvartering.

Fri hedskæmpere sætter Gedser-WarnemUnde-Ruten
~d af Spillet for længere Tid.
Efter de indtil nu foreliggende OplysniQger tyder alt paa, at det for
Tyskerne saa vigtige Trafikknudepunkt Gedser indtil videre ikke kan tage
nogen Transporter, hverken Nord eller Syd fra.
Allerede i Lørdags fik de danske Trafikautoriteter Besked om, at Gedser
WarnemUnde-Overfarten, der havde været afbrudt i lang Tid takket være en
meget effektiv Minering, skulde genoptages i denne Uge. Søndag Morgen Kl.
6 mødte en Række Frihedskæmpere imidlertid op paa det stedlige Luftværn,
hvor de tvang Luftværnschefen til at blæse Luftalarm. I Ly af denne fore
tog de en meget omfattende Sabotage, idet den danske Færge “Danmark” blev
sænket i Færgelejet ved Hjælp af Bomber. Færgen sank straks med Agteren
den, der staar paa Bunden, og samtidig lød der en Række Eksplosioner fra
Banelegemet, der fører ud til Færgelejet. Over adskillige Meter blev Spo
rene revet op.
Den sænkede Færge spærrer indtil videre al Indsejling til Færgelejerne,
og det vil tage’nogen Tid, før de ødelagte Spor er repareret.
Tyskerne opfattede ikke, at der var noget galt, før de hørte Eksplosio
nerne.

Fem Mennesker dræbt
under Razzia i Odense.
Under en Razzia i Søndags kom det til en lidkamp ved Huset Skattegade 11
i Odense. Tre forbipasserende, den 70-aarige Fru Maren Nielsen, den 25aarige Snedker Sofus Mogensen, og Skibsværftsarbejder Mikkelsen dræbtes
af vildfarne Kugler. Mathias Poulsen Nørregaard, Egensevej 28, saaredes
alvorligt i Underlivet. Af Husets Beboere blev den 7O-aarige Arbejdsmand
Mathiasen dræbt af Skud, mens han laa i sin Seng. Hans Søn, den 5O-aarige
Murersvend Mathiasen, blev taget med i en Bil og senere fundet som Lig
paa Landevejen til Lunde. Endnu et Menneske skal være blevet dræbt. Det
oplyses, at der var fundet Vaaben i Huset. Lejerne i Ejendommen, men ikke
Ejerne, har faaet Lov til at fjerne Bohave fra Ejendommen, som er afspær
ret af tyske Politi.

INF skrev i Gaar, at man efter det tyske Dementi af Muligheden for Be
slaglæggelse af private Lejligheder maatte befrygte, at noget saadant
var under Overvejelse. Allerede i Dag foreligger
man kan vel sige: na
turligvis
Beviset.
Den tyske Kommandant i Holstebro havde til den l5.ds. forberedt en Ud
sendelse til samtlige Byens Husstande af en Meddelelse med følgende Ind
hold:
Paa Foranledning af den tyske Værnemagt skal der skaffes Oplysning om,
hvor mange Familier i Holstebro der frivilligt vil modtage tyske Flygt
ninge. Det drejer sig væsentligt om Kvindermed Børn. Forplejningen vil
ske ved Værnemagtens Foranstaltning. Kvarteret vil blive betalt af Værnemagten. Henvendelse om at faa Flygtninge maa ske til Kæmnerkontoret.

Tyskerne venter engels k Landgang i Jylfand
midt i April.
Evakueringen af de østjyske Byer.
Samtidig med at den tyske Overkommando træffer omfattende Forberedelser
til Befæstning af Jylland, Arbejder, der beskæftiger Tusinder og atter
Tusinder af Arbejdere, Soldater og Organisaion Todt-Folk, har man forbe
redt de danske Myndigheder paa, at Evakueringen af de østjyske Byer maat
te paaregnes i den nærmeste Fremtid og i hvert Fald senest i Dagene efter
den 15.April. Tyskerne lægger ikke Skjul paa, at de venter engelsk-ameri
kansk Landgang i Jylland til den Tid.
Fra Statens civile Luftværns Side er man derfor omgaaende gaaet igang
med at udarbejde de fornødne Planer for denne omfattende Evakuering, de
forskellige truede Byer har faaet Instrukser, og man maa regne med, at
der i Løbet af ganske faa Dage vil blive udsendt Meddelelse til Civilbe
folkningen om den forestaaende Evakuering. Naar det kan ske saa hurtigt,
er Grunden den, at alle de store Byer forlængst har deres Lijrtværns- og
Evakueringspianer fuldt udarbejdede
trods alle de Hindringer, som Ty
skerne i Tidens Løb har lagt i Vejen.
Dog er der et særligt Problem, som man i sin Tid ikke har taget med i
Overvejelserne
de Titusinder af tyske Flygtninge. At man ikke pludselig
kan tage dem med i Planerne er en Selvfølge, og i Betragtning af den
“V~lvilje”, som Tyskerne nyder overalt i Landet, er der al mulig Udsigt
til, at disse Mennesker er kommet fra Asken i Ilden under en eventuel In
vasion. Der vil ikke under nogen Omstændigheder blive taget Hensyn
Flygtningene maa vide, at de opholder sig i et fjendtligt Land, hvor de
under Krigsforhold ikke kan vente at finde den ringeste Støtte.
Om Vestkysten foreligger ingen Oplysninger fra tysk Side, men det ser ud
til, at Tyskerne helt har opgivet at lade denne Del a~f Jylland evakuere.
Ikke engang de større Byer her eller i Midtjylland har været paa Tale,
og Grunden er vel simpelthen den, at man ikke aner, hvor man skal søge
passende Evakueringspladser i disse Dele af Landet. Man maa iøvrigt ven-
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Privat Indkvartering
af tyske Flygtninge.

-

-

-

-

-
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te, at alt normalt Liv i de østjyske Byer vil gaa i Staa under Evakue
ringen. Efter de udarbejdede Planer skal kun et Faatal af Arbejdere, Tje
nestemænd og Embedsmænd blive tilbage i Byerne for at holde de livsvig
tige Funktioner igang
alle andre maa væk. Man kan heller ikke regne
med, at komme med Tog eller Rutebil. Togene er formentlig allerede stand
set til den Tid paa Grund af Kulmangel, men i hvert Fald kan man roligt
gaa ud fra, at de, der endnu kan køre paade Spor, som Frihedskæmperne ik
ke har naaet at ødelægge, helt og holdent vil blive taget i Brug til
Transport af Tropper og Materiel. Det vil derfor i udstrakt Grad blive
nødvendigt at evakuere Folk med tilfældige Befordringsmidler eller sim
pelthen til Fods i Lighed med det tidligere omtalte tyske Flygtningetog,
som møjsommeligt arbejdede sig op gennem Nordtydkland og Sønderjylland
til Fods.
Som man ser, er det alt andet end lyse Udsigter, der stilles den danske
Befolkning under Herrefolkets sidste fortvivlede og desperate Kamp for
at
tabe Krigen. Det eneste, der kan hindre denne Udvikling, er at Tysk
land militært bryder sammen under Russernes, Englændernes og Amerikaner
nes knusende Stormløb. At den tyske Befolkning som saadan skulde vove at
sætte sig op mod Nazisternes vanvittige Krigsførelse, har man forlængst
opgivet. Af den Grund maa man vente, at Danmark i den sidste Time for
vandles til Krigsskueplads.

le Gestapofolk en regulær Nedskydning af intetanende Mænd og Kvinder un
der en Razzia i Kvarteret omkring Aaboulevarden, Rantzausgade og Griffen
feldtsgade. Der var hverken Tale om Nødværge
hvis dette Ord ovehovedet
kan anvendes
eller Skydning i Almindelighed efter flygtende Frihedskæm
pere. Med koldt Blod udsøgte Landsforræderne og Tyskerne sig deres Ofre
blendt ganske uskyldige Civilpersoner paa Gaderne, ja, selv inde i For
retninger og Lejligheder, for i bogstaveligste Forstand at skyde til
Maals efter dem.
Saaledes blev den 4O-aarige Defektrice paa Aaboulevardens Apotek Adda
Nancy Elfrida Jensen, Grundtvigsvej 14 B, skudt ned inde iselve Apoteket
af en Hipomand, der stod paa den modsatte Side af Gaden. Frøken Jensen
blev dræbt paa Stedet. Endvidere blev den 37-aarige Montør Kaj Marinus
Thorsson, C.F.Richsvej 126, dræbt ved et Skud gennem Brystet af en tysk
Politisoldat, da han kom gaaende ad Kapelvej. Thorsson anede paa det
Tidspunkt intet om, at der var Uroligheder i Rantzausgade og paa Aaboule
varden.
De øvrige uskyldige Ofre for Hipos og Tyskernes Kugler er: den 42-aarige
Væver Valdemar Saltau, Kjærbyvej 26, (Skud i Laaret), det 43-aarige
Bankbud Kaj Olsen, Guldbergsgade 101 (Skud i Armen), den 29-aarige Svend
Aage Larsen, Brohusgade 29 (Skud i Hovedet), den 48-aarige Fru Johanne
Christensen, Birkegade 27, (Skud i Armen), den 2O-aarige Skræder Erik
Nielsen, Rantzausgade 8 A (Skud i Armen), og den l7-aarige Poul Kaj Pe
tersen, Johan Kellersvej 4, (Skud i højre Skulder).
Endelig bør det nævnes, at Hipo stormede Hellig Korskirkens Menighedshus
i Rantzausgade 5, efter Sigende for at finde Sabotører, og Købmandsfor
retningen “Gopa”, Rantzausgade 7, hvor man arresterede Indehaver og Per
sonale. Man hævdede, at der var skjult Vaaben. Videre blev Buntmager Ak
sel Petersen, Aaboulevarden 48, arresteret, og endelig tog man 15 tilfæl
dige Mænd og Kvinder med i Udrykningsvognene, da man efter endt Heltebe
drift vendte tilbage til Politigaarden.
-

-

-

-

Iøvrigt foreligger der følgende Enkeltheder om Evakueringsplanerne:
Vistnok allerede i denne Uge vil hele Befolkningen i Storaalborg modtage
Instruktioner og hver Husstand vil faa tilsendt et Registreringskort, som
skal benyttes under Evakueringen. Man regner som nævnt med, at hele Eva
kueringen af de 55.000 Mennesker vil komme til at foregaa til Fods
kun
ca.5000 bliver tilbage for at de livsnødvendige Funktioner kan gaa vide
re. De forsynes alle med et saakaldt “Forbliverkort” og skal være en
Slags Vogtere for alle Ejendomme og Virksomheder. Ingen af Bladvirksom
hederne vil blive opretholdt, og der vil kun blive Mandskab tilbage paa
et af Trykkerierne, nemlig Stiftsbogtrykkeriet, som skal kunne trykke de
Plakater og Opraab, der kan blive nødvendige under Evakueringen.
Før Befolkningen marcherer bort fra Byen, samles den paa Skolerne for at
blive registreret og faar Meddelelse om, hvor den skal evakueres hen. Al
la, der bor i den vestlige Del af Aalborg, skal gaa langs Havnen til østbyen, idet ingen maa passere Hovedvej 10 gennem Byen, undtagen nede ved
Havnen. Derefter gaar Flygtningestrømmen ad alle Bivejene i østhimmerland
til de Steder, som forlængst er udvalgt som Evakueringssteder.
Gamle, svagelige og syge vil blive befordret i Lastbiler og Rutebiler. De
skal have Sengetøj med, og der vil blive Brug for 50 Rutebiler og 250
Lastvogne. De, der gaar til Fods, maa nøjes med det allernødvendigste og
ikke tage mere med, end de kan bære. De Landboere, som bor i et Evakue
ringsomraade
en Omkreds af indtil 10 km fra Byen
skal ogsaa evakue
res. Kun det nødvendigste Mandskab til Pasning af Husdyrene maa blive.
Alle Heste skal tages med. Læger, Jordemødre og Præster har faaet bestem
te Instrukser.
-

-

-

Tyskernes systematiske Nedskydning
af danske Civilpersoner.
Som omtalt i Gaar i INF foranstaltede Hipo, tyske Politisoldater og civi
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Frihedskæmpere i Kamp
med Hipofolk ved Shelihuset.
Der foreligger nu nærniere Oplysninger om de tidligere omtalte Begivenhe
der i Shellhusets umiddelbare Nærhed. Tre Frihedskæmpere ha~’de faaet til
Opgave at undersøge en Lejlighed i Dahlerupsgade, som benyttes af nogle
af Gestapos Haandlangere. De ringede paa, men da Døren ikke blev aabnet,
vilde de skyde Laasen i Stykker. Denne Skydning blev imidlertid hørt af
fem Hipo-Folk, der netop kørte forbi i en Patruljevogn. De angreb Fri
hedskæniperne og under den paafølgende Ildkamp blev en af Hipo-Mændene
dødelige saaret ved Skud i Maven. Det lykkedes imidlertid de fire andre
at fange en af Frihedskæmperne, mens de to undslap.
Tyske Drenge-Soldater skyder til Maals
efter Blikdaaser og saarer Arbejder alvorligt.
Som omtalt i en af Tyskernes censurerede Ritzau-Meddelelser i Dagspres
sen blev Kularbejder Marius Hjuler, Holmbladsgade 91. haardt saaret ved
Skud, mens han opholdt sig paa “De Forenende Kulimportører”s Plads i
Sundkrogsgade.
Der blev af gode Grunde ikke gjort nærmere Rede for, hvem der affyrede
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disse Skud og under hvilke Omstændigheder. Det var saamænd nogle tyske
Drengesoldater, der morede sig med at skyde til Maals efter Blikdaaser,
som flød midt ude i Havnebassinet, og under denne Skydning blev Hjuler
ramt af en Kugle, der gik for højt. Da Skytten
en Knægt paa 16-17 Aar
saa, hvad der var sket, gav han sig til at tudbrøle. Det var dog in
genlunde af Medynk med den haardtsaarede Mand
Drengen havde kun medli
denhed med sig selv. Han kan nemlig nu vente at blive sendt til øst- el
ler Vestfronten
men det bliver forresten det samme.

restforvarerens Køkkenvindue.

-

-

-

-

Sheilhuset betaler.
Forleden ankom til Jægerspris flere store Turistbiler med civilklædte
unge “danske” Mænd, ledsaget af en hel Flok Pigebørn. De okkuperede
Slotskroen og forlangte Middagsmad. Man nægtede at servere for dem, fordi
de kom saa mange, uanmeldt, og fordi det var saa vanskeligt at skaffe Mad
i det hele taget, og endelig fordi man ved at servere for dem vilde blive
ude af Stand til at betjene de andre Gæster. De unge Mennesker henvendte
sig derefter hos Tyskerne i Jægersprislejren, og medbragte en Officer,
som kommanderede Slotskroens Personale til at servere for de unge Menne
sker. Disse tilbragte Resten af Dagen paa Kroen, og efter at de havde
spist og drukket alt, hvad der var, tog de en Række Værelser i Besiddelse
og muntrede sig. Da de endelig tog afsted, oplyste de, at de hørte hjem
me paa Politigaarden, og at Værtinden kunde henvende sig til Shellhuset
med Regningen. Denne lød paa 3.000 Kr., og det turde være usikkert, om
den nogensinde bliver honoreret.
Specielt:
264, 126 (267 -145), 219 og 66 faar Besøg Onsdag.
329, 246, 144 faar Besøg Torsdag.

Under en Ildkamp i Kolding i Torsdags blev Reservepolitibetjent Victor
Andersen, Kolding, saaret. Dagen efter blev han under Bevogtning ført til
det tyske Lazaret i Haderslev. Ved samme Lejlighed blev Reservebetjent
Gunnar Sørensen anholdt.
Politifuldmægtig Gerner Mikkelsen, Varde, er død i tysk Koncentrations
lejr. Han blev 29 Aar gammel.
Vaneforbryderen Poul Jensen, der tidligere boede paa Aldershvilevej i
Bagsværd, er for Tiden af Tyskerne anbragt i Frøslevlejren som Stikker.
Han havde umiddelbart efter den 19.September 1944 lovet tre Politimænd
falske Legitimationskort. Da de kom til ham, hørte de, at han i Stuen ved
Siden af ringede til Lyngby Politistation, der var besat af Tyskerne.
Derefter forsvandt de danske Politifolk saa hurtigt som muligt. De saa,
at der en halv Snes Minutter senere kom en tysk Udrykning til Poul Jen
sens Hjem.
I Hareskoven ved Bøndernes Hegn fandt man i Lørdags Liget af den 35—aari—
ge Jørgen RUkmann, der var blevet dræbt ved Pistolskud. Om RUkmanns Ind
stilling var der ikke Tvivl. Paa Fingeren sad der en Ring med Hagekorset,
og i Lommen havde han en Konvolut, i hvilken der var en Kvittering for,
at han havde faaet udbetalt 100 Kr. paa et tysk Dienststelle.
I Gaar trængte nogle bevæbnede Mænd ind til Fru Holstein Magnussen, Fre—
deriksdalsvej 100, og saarede hende haardt med flere Skud. Fru Magnussens
Mand er ansat hos Hipo paa Politigaarden i Københav. Da Fru Magnussen
blev skudt, havde hun Besøg af en Naboerske, hvis Mand er Gestapo-Mand.
Naboersken skete der intet. Hun løb iøvrigt forvirret rundt med nogle Pa
pirer, som hun forsøgte at skjule.

59: Vi kan desværre ikke mere.
41: Tak. Vi gaar vider med Sagerne. Det er i høj Grad usikkert, at det
er en Skrøne, men vi undersøger paa Kraft.
526: Tak.
I FAA LINIER (Indland):
Der er til Frihavnen i København ankommet yderligere tre Skibe med 6000
tyske Flygtninge og 300 saarede Soldater. Blandt Flygtningene er der kon
stateret en Del Tilfælde af Mave- og Tarmsygdomme. I Gaar kom der desuden
endnu et Lazarettog. Der ankommer næsten daglig Tog med saarede Soldater,
der for en stor Del anbringes i Nordisk Kaffekompagnis Bygning i Køben
havns Frihavn.
I Lørdags indfandt nogle Hipofolk sig paa “Bornholms Social-Demokrat” i
Rønne, hvor de gennemsaa nogle ældre Aargange af Bladet. De sagde ikke
noget om, hvad de søgte efter.
Fra den tyske Afdeling i Aabenraa Arrest flygtede forleden Dag en Mand
ved Navn Røjkjær fra Højer. Han forsvandt under en Gaardtur gennem Ar-
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Pistolbevæbnede Mænd trængte Lørdag Formiddag ind til Urmager H.Hansen
og dennes Hustru paa Roskildevej 293 i København. Ægteparret har i lange
Tider været særdeles aktive Stikkere, og de blev begge dræbt ved Pistol
skud. Baade Urmager Hansen, der var invalid, og hans Kone var omkring et
halvt Hundrede Aar.
En dansk Røde Kors Kortege vendte Natten til Lørdag tilbage til Padborg
fra Neuengamme Lejren med 70 Grænsegendarmer og 30 civile Fanger. Paa nær
otte blev de alle frigivet og kunde med Undtagelse af 13, der maatte ind
lægges paa Hospitalerne i Aabenraa og Sønderborg begive sig paa Hjemrej
sen. Af de 13 syge Mennesker havde fire Dysenteri. Iøvrigt skulde alle
danske Grænsegendarmer nu være frigivet.
I Hasseriis ved Aalborg trængte nogle Mænd forleden ind i en Spejderhyt
te, der tilhørte Skipper Klements Trop og satte Ild paa Huset, der brænd
te ned. Troppen mistede hele sit Udstyr bl.a. Teltene.
Nilkron Maskinfabrik, Nørregade 3 i Nørre Sundby, havde forleden Nat ved
0,30 Tiden Besøg af Sabotører, der brækkede Laasen op til fire af Fabri
kens t Garager, hvor de anbragte Bomber i fire Lastvogne, der blev øde
lagt ved den efterfølgende Eksplosion.
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Forleden opstod der en voldsom Brand i Tyskernes nye Skytte- og Tank
gravsanlæg i Risskov. Et stort Antal Grantræer, der skulde bruges til
Camouflage samt en Mængde Fyrrestammer til selve Befæstningsarbejdet,
gik op i Luer. Formentlig er der Tale om Sabotage.

Kort forinden var tre maskerede Sabotører trængt ind i Entreprenør Carl
sens Kontor Bouet. De holdt Vagterne op, overhældte Kontorerne med brænd
bar Vædske og antændte dem.

Den tyske Skole paa Tuborgvej i Hellerup er nu saa at sige færdig. Den
blev paabegyndt i Foraaret 1940, og der er ofret store Summer paa Opfø
relsen og Indretningen. Hele Herligheden er naturligvis bygget for danske
Penge. Skolen venter stadig paa de tyske Elever og staar tom, mens den
ene danske Skole efter den anden maa give Plads for saarede tyske Solda
ter og tyske Flygtninge.
Tysk Sikkerhedspoliti har som omtalt foretaget en større Razzia i Kolding
og foretaget en Række Arrestationer. Det ser ud til, at man først og
fremmest har eftersøgt Medlemmer af KU. Blandt de arresterede Koldingen
sere er Frk. Dagny Mailand, Værkfører Søderberg~ Ekspedient Børge Dam
gaard Madsen, Ekspedient Børge Larsen. Adskillige af de eftersøgte Menne
sker havde i Forvejen forladt deres Hjem.
I Halse er Borgmester Regnersen blevet anholdt af Gestapo.
-

“Hunnernes Tog”.
Frederikshavn er fuldstændig præget af Tyskerne. Samtlige Skilte, der er
sat op i Byen, har baade tyske, russiske og danske Tekster. Byens Hoved
gade, der fører ned til Havnen, er delvis spærret af Betonmure, og desu
den er der opstillet spanske Ryttere. I Havnen ligger der i Øjeblikket
en stor tysk Torpedojager, flere Hurtigbaade og Træ-Transportskibe samt
en armeret Trawler. Udenfor Byen ligger den store “Hindenburg-Lejr” med
3.000 Soldater. Lejren er opdelt i Gader, der er Eksercerplads, Panser
taarn og godt kamouflerede Kanoner.
Forleden ankom der over 1 0 Flygtninge til Frederikshavn. Det var hoved
sagelig Kvinder og Børn, der medbragte Barnevogne, Natpotter, Vandfade,
Papkasser, Bylter og Laser. Toget bestod næsten udelukkende af Godsvogne
med Halm i Bunden og en Kakkelovn midt i Vognen. I Dagens Løb blev Flygt
ningene kørt ud i Lejrene i Omegnen. Mange tyske Soldater græd, da de saa
Elendigheden
senere kom der et Tog med 1300 Flygtninge, men de havde
haft vanskeligt ved at komme igenne, Toget var blevet afsporet undervejs,
idet der var blevet anbragt en Bombe paa en lille Bro. Bomben var egent
lig tiltænkt “Pligten” (Orlovstoget, som kommer om Natten). Flygtningene
maatte foretage den sidste Del af Rejsen i aabne Lastbiler.
I Frederikshavn er der til Stadighed ca. 10.000 Soldater, og naar der er
Krigsskibe i Havnen, er der flere Tyskere end Indbyggere i Byen
over
15.000. I Øjeblikket ventes der ca. 8.000 Flygtninge til Frederikshavn.
Blandt de tyske Officerer er der megen Misfornøjelse med Flygtningenes
Ankomst
adskilliger Officerer har nemlig maattet forlade deres behage
lige Hotelværelser og maa nu bo 6-7 sammen i Barakværelser i en af Lejrene.
-

Skæbnesvangre Følger
af Drengs Leg med Patronhylstre.
Som omtalt forleden førte en lille Drengs Leg med Patronhulstre til Paa
gribelsen af flere Frihedskæmpere, som var i Færd med at anbringe Bomber
paa Jernbanelinjen ved Randers. Sagen har nu faaet et langt videre For
løb, idet der i Gaar i Randers er afsløret to store Vaabenlagre.
Det ene, der fandtes hos Skindhandler Knoth, Firmaet Robinson & Co., in
deholdt en Mængde Maskingeværer og endogsaa en Maskinkanon foruden en Del
Sprængstoffer.
Fredag Morgen kom Gestapo ledsaget af to lænkede Mænd, ud til Ruinerne
af Randers Teater. Efter at Mændene havde været til Paavisning, blev en
stor Styrke tyske Soldater sat igang med at grave i Ruinerne. Ogsaa til
fældige Tildkuere blev sat i Arbejde. I Dagens Løb blev der fremdraget
fem Lastbillæs Ammunition, Maskingeværer, Sprængstoffer og Pistoler af
alle mulige Arter. Ammunitionen var ualmindelig fint emballeret i lufttætte Daaser, der kunde aabnes med en Daaseaabner, og alle Pistoler og
pistolmagasiner var indpakket i olieret Papir.
Værnemagerforetagende totalt ødelagt.
15 maskerede Mænd bevæbnet med Pistoler og Maskinpistoler trængte i Aftes
ved 20.30 Tiden ind paa den sønderjyske Entreprenør Fuchs’ store Fabrika
tionsplads for Barakker i Nørre Utterup ved Nr.Sundby. Der blev lagt 20
Bomber. Samtidig sørgede Mændene for Evakuering af en nærliggende Gaard
med Besætning, og samtlige Beboere i den bymæssigt bebyggede Del af Byen
blev beordret i Tilflugtsruni. Ved 22.30 Tiden begyndte Bomberne at eks
plodere. De store Lagre af Træ og halvfærdige Barakker blev fuldstændig
ødelagt, og der opstod Brand i Ruinerne. Der skete en Del Skade paa den
nærliggende Gaard, og i Brugsforeningen, der ligger overfor, blev Ruderne
knust, og der skete nogen Skade paa Varelageret. Iøvrigt knustes en hel
Del Ruder i Kvarteret.
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Ny nazistisk Organisation
med Popp-Madsen som Leder.
Den nazistiske Organisation “Dansk Folkeværn” meddelte i Januar sine Med
lemmer, at der i længere Tid havde været arbejdet paa en Sarnling af de
forskellige national-socialistiske Grupper i Danmark. Bestræbelserne var
nu lykkedes og havde ført til Dannelsen af en ny Organisation, hvis Navn
er “Dansk National Samling”.
Det nedsatte Lederraad bestaar af: Steenild Møller, Proprietær, Carl
Borg, Husmand, Einar Jørgensen, Købmand M.F., C.E.Hindborg, Overlæge, M.
j.Ar ildskov, Major, Flemming Dahl, Stadsarkivar, T.I.P.O.Madsen, Kap
tajn, (senere likvideret), C.Popp-Madsen, Dr.juris., Aage H.Andersen,
Kgl. Translatør og Poul C.Rasmussen, Kreditforeningsdirektør.
Det meddeles endvidere i Rundskrivelsen, at Dansk Folkeværn opfordrer
sine Medlemmer til at tiltræde Samlingen, og det fremhæves, at Samlingen
ikke betyder nogen Ændring i “vor hidtil fulgte Kurs, men netop er en na
turlig Følge af denne, der med det mangedoblede Medlemsantal giver vore
Ideer og Synspunkter forøget Slagkraft”.
Som Leder af Foretagendet fungere Dr.Popp-Madsen, Kreditforeningsdirektør
Poul C.Rasmussen har skrevet under paa Cirkulæreskrivelsen.
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I de Love, som blev udsendt samtidig, hedder det bl.a. at som Medlemmer
kan optages enhver uberygtet dansk Mand og Kvinder af arisk lEt, der er
fyldt 18 Aar, og som skønnes egnet til at øve positiv Indsats for Løsnin
gen af Bevægelsens Opgaver.
Bevægelsens Symbol bestaar af Dannabrog med et aabent Solhjul i hvid Far
ve i øverste Felt nærmest Stangen.

dem begge med igen.
Folkestormen beklager sig over, at den Lægehjælp, der ydes de Saarede er
meget daarligere end for den øvrige Hær, idet de kun behandles af SA-Sa
maritter. Imidlertid er man i Tyskland gaaet over til at benytte Samarit
ter som Læger og ogsaa kalde dem Læger. I Fabrikkerne er der stationeret
saadanne “Hjælpelæger”, der kun har 10 Dages Uddannelse.

Den mest interessante Paragraf i Lovene er dog følgende:
Et Medlem, der overbevises om Forræderi eller Spionage mod Bevægelsen,
vil øjeblikkelig blive udstødt og vil fremtidig af Bevægelsen og dens
Medlemmer blive betragtet som Landsforræder
Aanden i denne Paragraf
kan passende anvendes med øjeblikkelig Ikrafttræden overfor alle de her
nævnte Personer
og vil ogsaa blive det.
-

—

-

-

-

Specielt:

Frederiksen: Det glippede forleden. Foreslaa et nyt.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Slaget i Saar-Pfalz—Distriktet ligner mere og mere de for
Tyskerne saa karateristiske Nederlag, de har lidt siden Invasionen. Atter
er store Troppestyrker omringet af de Allierede, og de tyske Afdelinger
skydes sønder og sammen af det overlegne allierede Luftvaaben. 6.000 Kø
retøjer af alle Slags er i de sidste Dage blevet ødelagt under Tyskernes
Flugt over Rhinen. Der er ved at være fuldkommen Kaos i hele Front-Tre
kanten, og man regner med, at det kun bliver en meget ringe Del af de
90.000 Mand, der formaar at kæmpe sig tilbage til Rhinen. 25.000 Tyskere
er omringet mellem Mosel og Nahe-Floderne. To Kiler paa 300 amerikanske
Panservogne er paa Vej mod Mainz
Mannheim
Ludwigshafen for at afskære
den sidste Strækning af Rhinen. Andre fransk-amerikanske Afdelinger er
paa Vej fra Syd for at slutte Kæberne af en enorm Knibtangsbevægelse. He
le Vestvolden er overfløjet af Amerikanerne, Dillirigen er taget, St.Wen—
del naaet, og Amerikanerne er begyndt at trænge ind iSaarbrUckens For
stæder. Karlsruhe ligger under stadig Ild. Mange Steder søger de tyske
Soldater ned i Bjergværkerne for at afvente Amerikanernes Ankomst, saa
de kan blive taget til Fange. I Remagen-Brohovedet fortsætter Amerikaner
ne Fremmarchen, som de tyske Panserafdelinger ikke kan holde. Mod Nord
forsøger Englænderne sig frem i Fremstød i Holland.
-

-

østfronten: Alle de Resultater, der var opnaaet under 13 Dages Førerof
fensiv i Ungarn, er blevet tabt af Tyskerne i Russernes to-Dages-Offen
siv. Russerne har begyndt en mægtig Knibtangsbevægelse, der tager Sigte
paa at omslutte hele Tjekoslovakiet med to Fangarme. Den nordlige af dem
udgaar fra øvre Schlesien og er ved at tage Passene til Sudeterland. De
koncentriske Angreb mod Stettin fortsættes, Byen er helt afskaaret fra
Omverdenen af den russiske Luftoffensiv.
Udlandet i Noter:
Under Angrebet mod Berlin var en amerikansk Jager blevet skudt ned over
Neu Brandenburg. En af Kammeraterne saa to Flyvere lande med deres Fald
skærme paa Flyve-Pladsen, hvorefter han satte sin egen Maskine ned og tog
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Sidste om Jernbanesabotagen:
I Følge de sidste Oplysninger er det ene af Færgelejerne i Gedser ubeska
diget, og den tyske Færge °Mecklenburg” ligger i øjeblikket i dette Leje.
Den sejler i alt Fald ikke i Dag.
Skaderne efter Sprængningerne paa Jernbanebroen ved Grindsted i Fredags
viste sig at være saa omfattende, at Reparationsarbejdet først kunde til
endebringes i Løbet af Søndagen.
Lørdag Morgen skete der Sprængninger paa Strækningerne mellem Struer og
Handbjerg, paa Linjen fra Struer til Viborg. ødelæggelserne var saa om
fattende, at der maatte udveksles 31 Skinner.
~I Fredags besatte Tyskerne Statsbanernes Kulgaard ved Enghave Brygge og
beslaglagde Kulbeholdningen der, ialt Ca. 12.000 Tons.
Søndag Morgen Kl. 5 blev Toggangen indstillet mellem Gedser og Nykøbing
F. Broen over Aaløbet ved Veggerløse er sprængt og helt ødelagt. Der me
nes at gaa en halv Snes Dage, før Reparationsarbejdet er tilendebragt.
Ved samme Tid sprængtes Sporskifter og Skinner paa Gedser Station, og det
var ved denne Lejlighed Færgen “Danmark” blev sænket. Færgen vil sandsyn
ligvis være ubrugelig de første 2—3 Maaneder.
-

Natten mellem Lørdag og Søndag var Toggangen indstillet nogle Timer mel
lem Forlev og Korsør og mellem Sorø og Slagelse, dels paa Grund af Sabo
tage i Korsør og dels paa Grund af formodet Sabotage ude paa Strækningen.
Der skete iøvrigt ret omfattende Sprængninger paa jyske Strækninger og
Stationer Natten til Søndag. I Kolding røg Skinner og Skinnekryds i Luf
ten, og paa Strækningen mellem Kolding og Ejstrup skal der uc~ieksles en
Del Skinner. Mellem Farris og Sommersted skete der Eksplosioner under et
Værnemagtstog. Fire Vogne blev afsporet og Sporet led Skade. Mellem Varde
og Sig skete der 30 Sprængninger og tilsvarende Antal Skinneudvekslinger
maatte foretages. Ogsaa i Løbet af Søndagen gennemførtes Sprængninger paa
6-7 jyske Strækninger— Ved Afgangen fra Aarhus fandt der Sprængning Sted
paa Lokomotivet, en tysk Maskine, for et Værnemagtstog. Det gik ud over
den tyske Fyrbøder, der blev saaret. Den danske Lokomotivfører, der gjor
de Tjeneste som Lods, fik et Chok.
Mandag Morgen gennemførtes omfattende Sprængninger paa Aarhus Rangerbane
gaard. Fem Sporskifter og nogle Spor blev beskadiget, saa der ikke kunde
afsendes Tog i Tiden fra K1.4 til Kl.l4.
Strækningen mellem Lundeskov og Esbjerg og videre Nord paa mod Ringkøbing
er stadig udsat for svære Angreb, og der er konstant Reparationer flere
Steder paa disse Linjer.
Natten mellem Mandag og Tirsdag skete der Eksplosioner forskellige Steder
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.

i Jylland og paa fynske Strækninger.
Ved Korsørekspressens Afgang i Morges var der ret livligt paa Hovedbane
gaarden i København, idet der udspilledes Scener, som man næppe havde
tænkt sig mulig paa en dansk Banegaard. Saaledes havde østre Landsret,
der skulde paa Rejse til Jylland, placeret sig i en første Klasses Kupe.
De blev imidlertid smidt ud af Tyskerne til Fordel for Herrefolkets Offi
cerer, og efter stort Besvær blev østre Landsrets Repræsentanter placeret
i Pakvognen. I Kupeerne for Kvinder med Børn sad saarede tyske Underof
ficerer. Toget afgik først Kl .8.30, og flere Døre stod aabne, fordi de
simpelthen ikke kunde lukkes, og trods Advarsler og Henstillinger lykke
des det ikke at forhindre en Del Rejsende i at staa paa Trinbrædtet til
flere af Vognene paa Turen til Korsør. 25-30 Rejsende blev efterladt paa
Hovedbanegaarden.
5 L U T.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Atter syv Patrioter henrettet.
General Lindemanns Henrettel sespeletoner
paany i Funktion.
General Lindemanns haardere Kurs har paany givet sig blodige Udslag ved
Henrettelsen af endnu syv Patrioter
denne Gang udelukkende fra Køben
havn. Best og Pancke er aabenbart sat helt ud af Spillet eller rettere
blevet villige Redskaber i den blodige Generals Haand. Ham var det, der
stod bag Nedskydningen af den danske Civilbefolkning under Shelihus-Mor
derbandernes Terror-Rejse gennem de danske Provinser. Og det var ogsaa
Lindemann, der fik gennemført ødelæggelserne og Mordbrandene i Odense,
Aarhus, Randers og en Række andre danske Provinsbyer.
Traditionerne fra von Hanneckens Tid føres videre af General Lindemann
stadig uden at der opnaas Resultater, ~som Tyskerne ønsker det. Maaske
bliver den nye Generals Kurs endnu blodigere som Tiden gaar, men de Re
sultater, han opnaar, vil blive stadig mindre.
De syv sidst henrettede er:
Urmager Georg Wilhelm Stougaard, 33 Aar. København.
Sømand Hans Brahe-Salling, 28 Aar, københavn.
Radiotekniker Jørn Andersen, 36 Aar, København.
Kontorist Kaj Olsen, 34 Aar, Herløv ved København.
Politibetjent Sv.Georg Jensen, 36 Aar, København.
Lærling Ejnar Ole Masoloff, 20 Aar, København,
Vulkanisør Kaj Leo Christensen, 28 Aar, København.
Disse syv Henrettelser fandt Sted den l7.Marts
fire Dage efter de i
Gaar omtalte syv Henrettelser af unge Patrioter fra Silkeborg og Aarhus.
Familierne har faaet Meddelelse om den Skæbne, som General Lindemanns
(fortsættes Side 2)
-

-

—

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Atter syv Henrettelser
En Berigtigelse
Hipo-Løjtnanten død
Renthe-Fink henrettet
Tyskerne solgte
Vaabnene
Gem Politiets Arkiver
Danske døde i Tyskland
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“haardere Kurs” har beredt deres Paarørende, men endnu er ingen Meddel
lelse tilgaaet Offentligheden.

hus og Sheilhuset er Pindeværk ved Siden af.

En Berigtigelse.
Det var Hipo, der myrdede
Urrnager Gunnar Wibro Wiboe.
Ved en beklagelig Navneforveksling bragte INF fornylig en Meddelelse om,
at Indehaveren af Urmagerfirmaet Axel Janiche & Co. i Skindergade 44, Urmager Gunnar Wibro Wiboe, var blevet dræbt som Stikker. Det viser sig
tværtimod, at Wiboe var en god dansk Mand, der mere end een Gang har rakt
danske Patrioter en hjælpende Haand. Dette vidste Hipo, og det førte bl.
a. til, at Wiboe en Tid sad arresteret. Der fandtes imidlertid ingen Be
viser imod ham, og han niaatte atter løslades. Men siden har han staaet
paa Hipo-Landsforrædernes Proskriptionsliste, og der er næppe Tvivl om,
at han er faldet som Gengældelsesoffer for den nazistiske Urmager og
Stikker, der blev skudt ned i St.Strandstræde af danske Patrioter.
Af Hensyn til den myrdede Urmagers mange Venner og Bekendte og Kunder
og ikke mindst af Hensyn til hans Familie
beder vi alle, der har bragt
den fejlagtige Meddelelse i Forbindelse med hans Død, bringe en Berigti
gelse i Lighed med ovenstaaende. Vi beklager oprigtigt Fejlen.
-

-

Hipo-Løjtnant Høst død
efter Nedskydningen.
Som tidligere omtalt blev den berygtede Løjtnant i Hipo—Korpset, tidlige
re Politibetjent Erik Høst, skudt ned af Patrioter, da han sammen med sin
Kone kom gaaende gennem Allegade ved Sporvognsremisen. Han var haardt
saaret, bl.a. ved et Skud i Panden, da han i en Ambulance blev bragt til
Militærhospitalet. Her er han nu afgaaet ved Døden.
Tysklands tidligere Befuldmægtigede i Danmark,
von Renthe-Fink henrettet.
En Dansker, der i mange Aar har opholdt sig i de Egne af Tyskland, hvor
de Allierede nu trænger frem, er kommet til Danmark efter en besværlig
Rejse til Fods, med Bil, med Hestekøretøj og med Tog.
Den hjemvendte Dansker skildrer Forholdene i Tyskland som forfærdelige
gennem lang Tid. SS og SA bliver for hver Dag mere forhadte. Saaledes
skal den almindelige Befolkning, naar de møder en SS-Mand, hilse med oprakt Arm. Hvis det ikke overholdes, risikerer man at blive skudt ned paa
Stedet.
Der foretages mange Henrettelser hver Dag
og det oplyses, at det tyske
Riges tidligere Befuldmægtigede i Danmark, Gesandt von Renthe Fink var
mellem de prominente tyske Embedsmænd, som blev henrettet i Forbindelse
med Opstanden imod Hitler i Juni Maaned sidste Aar.
Den hjemvendte Dansker betegner Virkningen af de Allieredes 10 Tons—Bom
ber som fuldstændig overvældende og frygtelig. Tyskerne er klar over, at
V-Vaabnene kun er for Smaating at regne sammenlignet med disse Bomber.
SS og Sa har stadig Magten, og Befolkningen finder sig stadigvæk i at
blive drevet ud til Kamp, men de forskellige Partibygninger i Tyskland
er beskyttet paa en saadan Maade, at Forsvarsforberedelserne ved Dagmar-

Tyskerne solgte deres Vaaben
og søgte Skibslejlighed til Sverige.
I Tirsdags ankom enDel tyske Soldater til Kastrup. Det var Mandskab,
der var evakueret fra den truede nordtyske Krigsskueplads. De var næppe
gaaet i Kvarter, før de meget interesseret spurgte, om det var muligt at
faa Skibslejlighed til Sverige. Desuden solgte de væk i stor Stil af Ma
skinpistoler, Pistoler, Støvler, Kapper og andre Udrustningegenstande.
Det viste sig, at disse Ting ikke hørte til Soldaternes egen Udrustning.
Det var Udrustnings- og Munderingsgenstande, som Afdelingen havde ført
med sig fra Lagre i østprøjsen, som var truet af Russerne. Under det al
mindelige Kaos ved Indskibningen var de “reddede” Ting ikke blevet ført
ind i Depot-Journalerne. Det var dette, de tyske Soldater benyttede sig
af, og først da nogle Befalingsniænd lagde Mærke til den usædvanlige Han
del, blev den bremset. Paa den anden Side manglede man paa det Tidspunkt
aldeles Overblik over, hvor meget der var blevet solgt af Lagrene, men
til Gengæld fik man travlt med at opføre de resterende Udrustningsgen
stande paa Lister.
Frihedskæmpere anvender “hemmeligt Vaaben”
mod Skibe i Aalborg Havn.
Ved Havneka,jen i østre Havn i Aalborg ligger for Tiden en Del Skibe, som
fragter Varer for Tyskerne. Sent Mandag Aften gik Frihedskæmpere i Aal
borg til Aktion mod disse Skibe, og de anvendte et nyt “hemmeligt Vaa
ben”, som vakte den største Forfærdelse blendt de udsatte tyske Vagtpos
ter.
Frihedskæmperne havde anbragt en kraftig Sprængladning paa en Lastbil.
Bilen blev kørt hen i Nærheden af Havnen, og efter at Ladningen var antændt, blev Bilen sat i Gang mod Havnekajerne og Skibene. Den førerløse
Bil naaede imidlertid ikke helt frem, før Eksplosionen indtraf og ryste
de den halve By. Straks efter skød de tyske Vagter som sindssyge over
Havneterrænet, men det lykkedes Frihedskæmperne at slippe uskadt bort.
Shellhuset interesserer sig stærkt
for Politiets Arkiver.
Der foreligger nu positive Beviser for, at Sheilhuset interesserer sig
stærkt for det ophævede danske Politis Arkiver over politiske Sager. De
har i flere Tilfælde henvendt sig paa Steder, hvor de forventede at finde
dette Materiale, og det vil være hensigtsmæssigt, om man overalt bringer
disse Arkivsager i Sikkerhed.

-
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Danske døde i tyske Koncentrationslejre.
Der er indløbet Meddelelse om en Del nye Dødsfald i tyske Koncentrations
lejre. Det drejer sig om den 3l-aarige Overgendarm Boy Spetzler Petersen,
Højer, der efterlader sig Hustru og en Datter, den 37-aarige Grænsegen
darm Magnus Andersen; Kru.saa, der er død af Blodforgiftning, og følgende
fra Odense: Den 47aarige Emil Valdemar Jacobsen, Dronningensgade 11, den
53aarige Viggo Harald Møller, Tolderlundsvej 63 og den 4laarige Marinus
Magnus Matiasen, Nyvangsvej 52~
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“I ka’ la vær’ mæ’ og stjæl’ mer end I ka’ slævi’”.
Morgentoget til Nyborg. Der er Ca. 2 Minutter til Afgang fra Odense, da
en tysk Soldat kommer luntende hen ad Perronen. Det sædvanlige Billede
af afrejsende Tyskere: Stor Udrustning paa Ryggen, Kuffert i højre Haand
og en Mængde Pakker i venstre. Han har stort Besvær med at komme op i
Toget, og da det endelig lykkes, taber han alle sine Pakker ned paa Per
ronen. Tyskeren faar øje paa en noget landligt udseende Ekstraarbejder,
som med Hænderne i Lommen har overværet hans noget klodsede Entre.
Soldaten forsøger med Ord og Fagter at faa Manden til at række sig Pak
kerne, men uden Resultat. Forsøget gentages med endnu stærkere Fagter og
voldsommere Ord, og først nu synes Ekstraarbejderen at blive klar over,
at det gælder ham. Sindigt trækker han Hænderne op af Lommen, retter sit
troskyldige Blik paa Tyskeren of siger paa sit syngende fynske:
“Næj! I ka’ la’ vær’ mæ’ og stjæl’ mer end I ka’ slævi’.”
Tyskeren maate selv samle sine Pakker op.
De vog dem
INF har modtaget nedenstaaende Mindeord over Politifuldmægtig cand.jur.
Poul Gerner-Mikkelsen:
Blandt Studenterne af Aargang 1935 var Poul Gerner -Mikkelsen. Han meldte
sig straks ind i Akademisk Skyttekorps, og overalt, hvor der var Mulig
hed for en national Indsats, var han med. Med hele hans sunde og friske
Indstilling var det da kun naturligt, at han efter det tyske Overfald
den 9.April maatte finde en Maade, hvorpaa han kunde deltage i Kampen for
Landets Befrielse. Da han i 1943 var blevet juridisk Kandidat, gik han
ind i Politiet og blev ansat som Politifuidmægtig i Varde. Her viste der
sig hurtigt, at der paa mange Omraader var Brug for en Mand af hans Ind
stilling og med hans Mod. Jeg tror egentlig ikke, Poul før havde været
saa glad, thi nu følte han, at han virkelig udfyldte en vigtig Plads. Jeg
husker endnu en Dag i December 1943, hvor jeg sad og talte med ham; hans
øjne straalede, da han sad der og fortalte mig lidt om, hvordan han hav—
de kunnet hjælpe nogle Patrioter, der havde været jaget af Gestapo. Et
Par Dage efter rejste han tilbage til Varde, og kort Tid efter kom der
Meddelelse om, at han var blevet arresteret af det tyske Politi. Han blev
senere overført til Vestre Fængsel, hvor han sad til Sommeren 1944. Saa
blev han overført til Frøslevlejren, og i September blev han deporteret
til Tyskland. Ved Afrejsen laa han syg med høj Feber, men var rolig og
fattet, til Trods for, at han næsten ikke kunde staa paa Benene og maatte
være klar over, at Chancerne for at. han kunde staa Deportationen igennem,
var meget ringe.
Nu er da ogsaa Meddelelsen om hans Død kommet, men
Mindet om ham vil fortsat leve.
-

Russerforskrækkel se.
Terkel M.Terkelsen talte forleden over den danske Radio i London om den
tyske Medlidenhedskampagne. Han sluttede med:
Og med Hensyn til Tyskernes alvorlige Bekymringer angaaende det frem
tidige Forhold mellem Russerne og Danmark kan det have sin Interesse at
citere, hvad den norske Redaktør Ivar Vitken fra Kirkenes skriver i “Ti
mes” netop i Dag: “Russerne var det store Skræmmebillede, som Nazisterne
-
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søgte at holde op fØr os, for de forsvandt. I Dag har vi disse frygtelige
Russere midt iblendt os, og, mærkeligt som det maa forekomme Nazisterne,
vort Forhold til dem er saa hjerteligt som nogen kan ønske det.” Saale
des skriver en Nordmand fra Finmarken i “Times”. Endnu har Kalundborg ik
ke kaldt “Times” asiatisk-bolchevikisk, men det kommer vel.
28 danske Patrioter overført fra Odense
Arresthus til Frøslevlejren.
Den 16.Marts blev 28 danske Patrioter overført fra Odense Arresthus til
Frøslevlejren. De 28 er følgende:
Ole Nielsen, født den 10/3 25, Preben Harry Jeppesen, 11/12 23, Reinhold
Harboe Jensen, 9/1 15, Axel Engelbrecht Nielsen, 25/7 1900, Valdemar Pe
tersen, 11/8 08, Carl Madsen, 17/8 10, Kurt Halstrøm, 3040 26, Svend Pe
tersen, 7/6 13, Knud Bjærgaard Nielsen, 7/11 23, Arvid Helmer Petersen,
7/3 15, Erik Harry Johansen, 6/10 19, Jørgen Skohøj, 6/5 98, Sigurd Pe
tersen, 17/4 02, Jørgen Jensen, 27/7 19, Ernst Aarup, 18/lO 24, Peder
Pindstrup Larsen, 9/9 88, Henry Valdemar Nielsen, 31/12 Ol, Martin Laur
sen Unnerup, 27/4 95, Anton Clausen, 27/4 93, Svend Harry Christensen,
29/6 07, Carl Robert Petersen, 26/3 23, .Christian Petersen, 24/4 26, Egon
Andersen, 16/5 27, Christian Eriksen, 27/3 15, Orla Børge Vesterled
(Falck), 5/10 17, Knud Henning Ulrik Andreassen, 30/4 26, Hans Nielsen
Bramsen, 27/5 99, Svend Vilhelm Hertz, 19/9 25.
Samme Dag blev syv nye Patrioter indsat i Afdelingen, hvorimod Christian
Nielsen Holt og Politimester Valdemar Lykke Ewald blev løsladt.

I FAA LINIER (Indland):
Døde i tysk Koncentrationslejr: den 27-aarige Grænsegendarm Magnus Ander
sen, Krusaa, og Overgendarm Boye Spetzler Petersen, Højer; den sidste ef
terlader Hustru og Datter.
En Række voldsomme Eksplosioner gav sent i Aftes Genlyd over store Dele
af København. Ved 22—Tiden lød med korte Mellemrum en halv Snes kraftige
Eksplosioner, og samtidig oplystes den vestlige Himmel. Det ~Var Friheds
kæmperne, der paany var gaaet til Angreb mod Frederikssundsbanen, hvor
de afbrød Sporene paa Strækningen mellem Husum og Herløv.
Et Pakhus i Odense blev i Gaar sprængt i Luften af Frihedskæmpere.
Justitsministeriet meddelte i Aftes, at Lovanordning om Forlængelse af
Gyldigheden af Lov Nr.140 af 30. Marts 1940 om Forbud mod at bære Uni
form m.v. forlænges. Hvilket virker morsomt, naar man ser sig om paa Ga
derne i Dag.
Lørdag Aften blev et ubeboet Hus i Ollerup nord for Slagelse sprængt i
Luften af det tyske Sikkerhedspoliti. Der var ankommet 40 Gestapofolk.
De havde standset en Bil fra Slagelse Møbelværk og tvunget Chaufføren til
at transportere dem til Ollerup, hvor der inden de ankom, havde fundet en
Ildkamp Sted mellem Sabotører og Tyskere. To Tyskere blev dræbt og en
tredie fik Hagen skudt af.
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Den gamle Synagoge i Aalborg blev Søndag Aften ødelagt af en Brand, anstiftet af tre Mænd, der trængte ind i Bygningen efter at have sprængt
Dørens Laas med Revolverskud. Ved Branden blev Aalborgs Kommunes Arkiver,
der opbevaredes i Bygningen, ødelagt. Den gamle Bygning, der var fredet
i Klasse A, var opført af Bindesbøll.

I Søndags Klokken 10,45 blev en tysk Soldat skudt i Højby ved Nykøbing
Sj., fordi han offentligt havde sunget en Smædevise om Hitler. Hans Kam
merater udførte Eksekutionen uden at fortrække en Mine, og alene den
Kendsgerning gav Landsbyens Beboere det Indtryk, at Tyskerne næppe mener
det saa alvorligt, naar de paastaar, at “de i Virkeligheden er Modstan
dere af Systemet” og “hader Krigen ud over al Beskrivelse.”

For nogle Aftener siden mødte tysk Militær op hos Aalborgbyvagt og for
langte at faa udleveret 1000 kg Flæsk, der var blevet konfiskeret hos
Slagter Lund Hansen, der drev Sort Børs-Handel. Flæsket skulde, oplyste
Tyskerne, benyttes til Bespisning af tyske Flygtninge. Byvagtens Leder
nægtede at udlever Flæsket, der iøvrigt for Størstepartens Vedkommende
var fordærvet. Derpaa forlangte Tyskerne den anholdte Slagter udleveret,
men ogsaa dette nægtede Byvagten, hvorpaa Tyskerne forsvandt.
Mandag Middag blev der til Shell-Huset leveret tre Ligkister.
Et Trykkeri hos “Orthopædisk Forlag” paa G.Kongevej paa Frederiksberg
blev i Mandags beslaglagt af tyske Politifolk. Alle Maskinerne er ført
bort.
To af Fredericias Elektricitetsværks Funktionærer saaredes forleden Dag
alvorligt, den ene dødeligt af Granatsplinter, da et tysk Skib i Havnen
uden Varsel begyndte Skarpskydningsøvelser.
I de sidste Dage er der ankommet endnu en Del Flygtninge og saarede Sol
dater. 200 Flygtninge, der er kommet til Ribe, er blevet indkvarteret i
Statsseminariet. Et lille Barn var ved Ankomsten saa medtaget, at det se
nere er afgaaet ved Døden. Til Kolding er der ankommet ca.900
de har
faaet anvist Ophold dels i Byen dels i Oplandet
til Silkeborg 250 og
til Rønne ca.150 Flygtninge. De sidste er Drenge i Alderen fra 10 til 17
Aar. Til Kolding er endvidere ankommet ca.275 haardtsaarede tyske Solda
ter fra østfronten. De er ført til det nyindrettede Lazaret i Ristoft
Skole. 300 andre saarede Soldater er indlagt paa Absalons Skole i Roskil
de, hvor ogsaa den tekniske Skole er blevet beslaglagt.
-

-

I København har Tyskerne beslaglagt Hagemanns Kollegium i Kristianiagade
til Flygtninge.
Tyskerne har besluttet at anbringe 2000 Flygtninge i Sæby. Da Byens Ind
byggertal ikke er mere end knap 4000, forstaar man, hvad der venter By
ens Indbyggere.
Mandag Eftermiddag rullede et tysk Lazarettog, bestaaende af 35 Waggoner
nordfra ind paa Østerport Station, hvorfra det kort efter kørte videre
mod Hovedbanegaarden. Vognene var fuldt læsset med haardtsaarede tyske
Sol dater.
Efter et Bombeattentat mod et tysk Militærtog syd for Aalborg, hvorunder
nogle Soldater blev dræbt, stormede andre Soldater ind i nogle Koloniha
ver, der laa bag ved Banelinieftog sikrede sig alle de Civilpersoner, der
befandt sig i Haverne. En Del af disse blev anbragt i den forreste Vogn
i et tysk Tog og maatte rejse med til Silkeborg. Først efter 2-3 Dages
Forløb vendte de tilbage.
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Der skal nu graves 1000 Skyttehuller langs Hovedlandevejen omkring Ros
kilde. Hullerne skal være færdige i Løbet af et Par Uger.
Den Plakat, der forleden blev udsendt af en Kreds af Landsmænd, er det
almindelige Samtaleemne rundt omkring paa Landet. Da man endelig blev
klar over, at den var rigtig nok,, kom den straks op, og den har givet
Anledning til Vanskeligheder for Tyskerne. Paa en af de store Arbejds
pladser i Odsherred, hvor flere Hundrede Mand bygger Flyveplads, slog to
Arbejdere Plakaten op paa et Arbejdsskur. De blev omgaaende afskediget.
Derefter nedlagde samtlige Arbejdere ved Flyvepladsen Arbejdet.
Fredericia Jernbanestation frenibyder et forfærdende Skue i denne Tid paa
Grund af den stadige Strøm af Flygtninge, der foretter deres Nødtørft
hvor som helst. Personalet skovler Klor rundt paa Perroner og Spor. Men
da der daglig transporteres mindst 4000 Flygtninge med Jernbanerne i Jyl
land, og de fleste skal over Fredericia, er det nærmest svinagtige For
hold, der hersker paa denne store Jernbanestation. Færgerne over Store
bælt er iøvrigt 3-4- Timer forsinket.
Frederikshavn har nu modtaget to Tog og en Damper med tyske Flygtninge.
Desuden ankommer der stadig Dampere med Forstærkninger af Soldater, som
overfylder Byens Gader.
Til Aarhus Havn indkom der Mandag Morgen en 7000 Tons store Damper “Tiju
ka” med svær Slagside. Den var i Lørdags udfor Anholt blevet minssprængt
i Agterstavnen og slæbtes i Havn af Hjælpefartøjer. Den kom fra Norge med
Tropper, Materiel og Heste. En Del Soldater blev dræbt og saaret ved Mi
nesprængningen. Hjælpefartøjerne maatte i rum Sø tage en Del af Lasten
om Bord.
Den 7000 Tons store Damper “Marco Brunner” er paa~ Vej til Nor
ge med 500 Mand til Afløsning blevet minesprængt. En Del So1~iater omkom.
En Del saarede Soldater er blevet indbragt til Aarhus.
-

I Frederikshavn begravedes den l4.Marts 20 Tyskere, der var omkommet ved
et Forlis i Farvandet ud for Byen. Man mener, at mellem 1000 og 1500 Mand
omkom. Desuden omkom en Mængde Heste, der efterhaanden er drevet i Land
langs Kysten. To Forpostskibe, der var med ved samme Lejlighed, er ind
kommet i en slem Forfatning til Frederikshavn Skibsværft.
Den l6.Marts om Formiddagen ved 10-Tiden indtraf en større Eksplosion i
Automobilreparationsværkstedet Th.Kongsbal, der er Værnemager og repare
rer ukampdygtige Biler for Tyskerne. Ingen Mennesker kom til Skade, men
de nærmeste Huse rystede, saa Tagstenene blev slaaet af. Værkstedet blev
kun en Murdynge.
Arrestationer: Som omtalt blev Borgmester Høyer Nielsen i Esbjerg forle
den arresteret. Høyer Nielsen var paa Vej i Bil til København. Han blev
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standset i Jerne, og i Bilen var desuden som ogsaa nævnt tidligere Politibetjent Ole Skafsgaard, der kørte Bilen. To andre Passagerer, Fru
Skafsgaard og Fiskeeksportør Emil Christnesen, blev ogsaa arresteret. I
Esbjerg har Tyskerne desuden anholdt Hotelejer Sand Jespersen, Missions
hotellet, hvis Portier blev gennempryglet, fordi han sagde, han ikke forstod Tysk, Kriminalbetjent A.Juul Mortensen, Overlæge Guldager, Presse—,
fotograferne Glass og Eriksen, der boede paa Centralhotellet, Ekspedient
Jørgen Jørgensen, Fru Politibetjent Hyllested, Bandagist Hakon Andersen
og cand.jur. Frandsen. Hos den sidste trængte Gestapo ind med en stjaalet
Yalenøgle. Frandsen troede, det var Indbrudstyve og sprang ind paa dem,
hvorved han nær var blevet skudt.
I Randers har Gestapo arresteret Tidligere Næstformand i KU, Forretningesfører Asger Jensen, Typograf Arne
Hansen og endnu et Par unge Mennesker.
I Aarhus er bLa. alle Lærlin
gene i Aarhus fly Tømmerhandel blevet arresteret.
Paa Gaardbogaard mel
lem Skagen og Frederikshavn har Tyskerne anholdt fire Karle og to Dagle
jere, der havde byttet Tøj med Russerne. Tyskerne paastaar at have fundet
Uniformer og Vaaben.

tyske Luftvaaben. For at styrke sin dalende Popularitet beskylder Gøring
dem for at være Aarsag til den tyske Luftflaades fuldstændige Nederlag.

-

Specielt:

Til 197: Sagen er gaaet videre.
Til Z: Vi er klar til at benytte Adressen.
Til 530: Vi skal se hvad vi kan gøre.

5 L U T

-

-

Kammerherre Torben Hage, Oremandsgaard, Kriminalbetjent Rusholt, Nordre
Birk, Overbetjent i Københavns Politi Moltke, Kriminalbetjent Bilbo, Kø
benhavn, og Ordensbettjent Rasmussen, Odense, er blevet løsladt af Ty
skerne.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Kampene i Saar-Pfalz har udviklet sig til det værste Sammen
brud for de tyske Tropper siden Kampene i Normandiet. I det sidste Døgn
har ikke mindre end 1000 tyske Soldater overgivet sig i Timen, men endnu
flere venter paa at “komme til”. Worms er faldet, Amerikanerne er trængt
ind i Mainz, den 3. og 7. amerikanske Arme har forenet sig og afskaaret
store Styrker. Saarlautern er taget, og der er Gadekampe i Kaisernslau
tern, hvor de to amerikanske Hære er forenet. Paa 12 Steder er Vestvolden
gennembrudt i hele sin Dybde.
De amerikanske Panserkiler nærmer sig me
get hurtigt Ludwigshafen, der er forholdsvis ringe Modstand. Store Mæng
der Krigsmateriel er faldet i Amerikanernes Hænder.
Ved Remagen gaar
Tyskerne stadig tilbage. Paa den anden Side af Autostradaen er Eulenbach
Flyvepladsen taget. Amerikanerne er ved at bryde sig ind mellem Siegburg
og Rhinen ind paa Sletten.
østfronten: Tyskerne har maattet opgive deres Brohoved paa den anden
Side Oder i Nærheden af Stettin. Dermed er Oderfronten rettet ud, og det
store Angreb paa Midterfronten kan begynde.
I østprøjsen er Braunsberg
taget ved Storm. Der er her nu kun Rester af 12 tyske Divisioner tilbage.
Lige saa alvorligt er Situationen i Danzig og Gdynia. Russerne har næsten
helt erobret Ruinerne af Badestedet Zoppot, men i Danzig, hvor der er
samlet et Par Millioner Flygtninge, raader kun Sult og Plettyfus. Paa den
sydlige Front sluttes Knibtangen mere og mere omkring Sudeterland og Pro
tektoratet Bøhmen—Mæhren.
-

-

-

Udrensning: Generalfeltmarskal von Richhofen, Chef for den anden Luft
flaade i Italien, er blevet arresteret efter Ordre fra Rigsmarskal Gø
ring. Ogsaa Chefen for Luftflaade 3 i Vest, Generalmajor Sperrle er ble
vet arresteret sammen med en Række andre højtstaaende Officerer fra det
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Krigens haarde Alvor kom i Gaar til København. R.A.F rakte gennem sit
Præcisionsbombardement af Shellhuset den danske Frihedsfront en hjælpen
de Haand i den Slutkamp, som nu skal udkæmpes i Danmark. Mange Danske
blev dræbt og saaret, og vi mindes med Ærbødighed og Vemod dem, der døde,
for at Danmark kan leve. Vi møder med Taknemlighed de Piloter, der øde
lagde Monumentet over tyske Skændselsgerninger og Gestapo-Terror i Køben
havns Hjerte. Ved Angrebet dræbtes en lang Række af Gestapos danske
Haandlangere og ødelagdes uoverskuelige Mængder af Dokumenter, der har
bragt eller i den nærmeste Fremtid kunde bringe danske Frihedskæmpere i
Fængsel eller op mod Muren.
Dette Angreb, som den københavnske Befolkning længe havde haabet paa,
kom nu, fordi den tyske Terror havde naaet sit Højdepunkt. General Linde
manns “skarpe Kurs” har foreløbig krævet 34 gode Danskeres Liv foran Hen
rettelsespelotonerne, og samtidig er Mishandlingerne i de tyske Fængsler
og Forhørslokaler, først og fremmest i det Sheilhus, der ikke eksisterer
mere, blevet sat i System, saaledes at de ikke længere sker ved enkelte
Forhør, men omtrent ved alle. Blandt de. mange Danskere
en Række af Fri
hedsfrontens bedste Folk
der undsiap, fordi R.A.F.-Pilotèrne bombarde—
rede med næsten uhyggelig Præcision, findes flere Vidner, hvis Beretning
om Oplevelser hos Nazibødlerne endnu en Gang vil forfærde den civilisere
de Verden. Den Tak, disse Mennesker sender det engelske Luftvaaben, frem
sættes ogsaa af det danske Folk, der i Gaar, mens Røgskyerne væltede ud
af Gestapo-Kvarterets Ruiner, fik Følelsen af, at i den sidste Kamp staar
den usynlige danske Front og De fri Nationers sejrrige Hær sammen.
-

-

Desværre dræbtes langt udenfor det egentlige Bombemaal et stort Antal
Danske, først og fremmest Børn i den franske Skole i Frederiksberg Alle,
(fortsættes Side 2)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Det allierede Luftangreb
Tyskerne samler
paa Shellhuset
Side 1-2
Benzin
Side 8
Danmarks Frihedsraad om
Gestapo-Provokation
“
8-9
Hjælpen til de tyske
Flygtninge
“
2
Specielt
Danmarks Frihedsraad
I faa Linjer,indland “
9-10om Fæstningerne i
Nordsjælland
“
2-3
INF’s udenrigske
Shellhusets ødelæggelse.. II
345
Nyhedstjeneste
“
12-13
6-7 og 3 INF’s Radioaflytning..
13-14
..

.

-

Danske Fanger i Tyskland
samles i én Lejr

“

Det foreløbige Tal
pa~ Dræbte og Saarede.

8
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fordi en engelsk Maskine efter at være stødt mod i Projektørmast paa
Godsbanegaardens Terræn tabte Bomber paa to Steder paa Frederiksberg og
til sidst tørnede mod Skolen. For de Forældre, der har mistet deres kæ
reste, findes ingen Trøst
vi kan kun udtrykke vor dybe Medfølelse.
Det Offer, de indirekte har bragt i Danmarks Kamp, bør imidlertid anspore
alle os andre til at sætte alt ind for at skabe Mulighed for, at Danmarks
øvrige Børn ikke blot kan leve, men leve i et frit, sikret Danmark, hvor
Krigen ikkemereslaar ned paa Gader og Stræder, fordi Angribernationer
vil det, og Barbarer fører Undertrykkelsespolitik.
—

r
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DANMARKS FRIHEDSRAAD opfordrer alle til at sabotere dette Arbejde som alt
Arbejde for Tyskerne. Enhver, som frivilligt bidrager til dette tyske Fo
retagende, som Entreprenør, Leverandør eller lignende, og enhver Arbej
der, der i Haab om større Fortjeneste forlader sit Arbejde for at delta
ge i Tyskernes ødelæggelsesværk, gør sig skyldig i landsforræderisk Op
træden og maa regne med, at dette ikke kan undgaa at medføre Konsekven
ser.
Den 2l.Marts 1945
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Opraab fra DANMARKS FRIHEDSRAAD
angaaende Hjælp til tyske Flygtninge.
Under den sidste Tids Flygtningetransporter fra Tyskland til Danmark er
det paa Grund af svigtende tysk Organisation forekommet, at tyske fødende Kvinder, dødssyge Sniaabørn og Mennesker lidende af farlige epidemiske
Sygdomme har maattet indlægges paa danske Sygehuse og behandles af danske
Læger og Sygeplejersker. Trods Tyskernes umenneskelige Behsndling af dan
ske Statsborgere har man ydet denne Nødhjælp.
Danske Læger og Sygeplejersker har stedse i Enkelttilfælde behandlet syge
Mennesker i Nød, enten det var Tyskere, allierede eller danske Sabotører
selv under Trusel af Fængselsstraf; men det er ikke en Opgave for det
danske Folk, som i Praksis anerkendes som allieret Nation, gennem sirw
Myndigheder og Orgenisationer at etablere Sanitetstjeneste for Tyskerne
og derved lette deres Krigsførelse. Den Opgave maa nu løses af Tyskerne
selv.
Naar der fra visse Sider har været fremsat Forslag om meget vidtgaaende
Hjælp til Flygtninge som en Modydelse fra dansk Side i Haab om at opnaa
en bedre Behandling af internerede danske Gendarmer, Betjente og eventu
elle andre, maa det fastslaas, at der ikke kan handles herom. Hvis Ty
skerne i den 11’ Time indser, at Behandlingen af de deporterede danske
Statsborgere er en Skamplet paa det tyske Folk og søger at raade Bod her
paa, er det godt, men det kan ikke berettige til Forventninger om Mody
delser fra dansk Side.
-

Den 21.Marts 1945

oOo
De Allierede rækker den danske Hjemmefront en hjælpende Haand.
Sheilhuset og Ingeniørhuset totalt ødelagt
ved Præcisionsbombning.
En allieret Maskine støder mod
Projektørmasten paa Godsbanegaarden
Bombemekanismen udløses
Maskinen styrter ned paa Frederiksberg
omfattende Brande og mange civile Ofre.

-

-

-

-

-

-

-

Sheilhus-Komplekset faar 6 Fuldtræffere
i første Angrebsbølge.
Saa indtraf de første Eksplosioner. Førermaskinen lod to 250 lbs Bomber
de samme, der blev brugt ved Angrebet mod Burmeister & Wain
falde
lige foran Shellhusets kamouflerede Facade. Virkningen var voldsom. Hele
Bilparken, som Gestapo benytter til deres Jagt efter danske Patrioter,
blev slynget til alle Sider, den tætte Parkering foran Shelihuset blev
fuldstændig ødelagt, og en Regn af Bombesplinter, forvredne Jerndele fra
de ødelagte Biler, Sten og Grus fra Vejbanen blev slynget ud i alle Ret
ninger. De store Bunkersanlæg, som Tyskerne har muret paa i flere Maane
der til Gestapo-Hovedkvarterets Beskyttelse, blev gennemhullet som Sier,
og de spanske Ryttere, der omgærder hele Pladsen, fløj langt bort. Hele
Rækken af Skildvagter, der intetanende paraderede foran Husets forskel
lige Indgange, laa i samme øjeblik dræbt
lemlæstet til Ukendelighed.
-

Opraab fra DANMARKS FRIHEDSRAAD.
I disse Dage paabegynder Tyskerne Anlæget aF en ny Befæstningsvold, denne
Gang tværs over Nordsjælland. Det vil betyde en yderligere Udplyndring
af Landet, idet Arbejde og Materialer naturligvis skal betales af den
danske Nationalbank. Men det vil desuden betyde, at umaadelige økonomis
ke og landskabelige Værdier gaar tabt, idet store Landbrugs- og Skovare
aler vil blive ødelagt for lange Tider, maaske for bestandig. Det er af
største Betydning, at dette Hærværk forsinkes saa meget som muligt, ind
til Tysklands endelige Sammenbrud sætter en Stopper for det.
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-

Angrebet mod Sheilhuset satte ind med en Pludselighed, der ikke alene
overraskede Københavnerne Byen over
hvad der er forstaaeligt
men i
nok saa høj Grad det tyske Militær
hvad der er ganske utilgiveligt. Den
saa stærkt opreklamerede tyske Organisation svigtede totalt
ogsaa paa
Luftmeldetjenestens Omraade.
Angrebet blev ført med 30 Maskiner
Mosquito-Bombere ledsaget af Spit—
fire-Jagere fra den 2.taktiske Flyverarme, der er stationeret i Belgien.
I samlet Formation nærmede de sig Byen, men umiddelbart før Indflyvnin
gen delte de sig i tre Bølger, af hvilke den ene styrede direkte mod Maalet. I rasende Fart jog de hen over Hustagene, og da de blev synlige fra
Shellhuset, der som bekendt ligger meget frit med det lavt bebyggede Ter
ræn mellem Vester Farimagsgade og St.Jørgens Sø foran, var der ikke en
gang blæst Flyveralarm af den gode Grund, at Tyskerne først ~faa Minutter
forinden havde udsendt
Forvarsel for Storkøbenhavn.

DANMARKS FRIHEDSRAAD.
oOo

-

-

-
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Og de to første Eksplosioner fulgtes omgaaende af endnu fire voldsomme
Drøn. Det var de efterfølgende Maskiner, der gik til Angreb mod selve
Shelihuset. De kastede dog ikke deres Bomber mod Taget
vel vidende, at
der paa Etagen under sad en Række danske Patrioter som Gidsler mod uven
tede Luftangreb. Nej, saa lavt gik Piloterne i deres dristige Flyvning,
at Bomberne kunde slynges ind i Huset mellem Stuen og anden Sal. To af
dem slog ind lige over Vagtiokalet paa Hjørnet af Kampmannsgade og Ny
ropsgade, to andre slog ind paa det modsatte Hjørne ved Vestre Farimags
gade. Videre blev to tidsihdstillede Bomber slynget præcist ned i Shellhusets Gaard.

af mine Kammerater
og maatte indrømme. Saa lød der et voldsomt Motordrøn, i næste øjeblik to voldsomme Eksplosioner og gennem Vinduet kunde
jeg se en sort Røg stige op fra Gaden foran Shellhuset. Den saakaldte
“Dansker” var blevet kridhvid i Ansigtet af Rædsel. Han sprang op fra sin
Plads ved Skrivebordet og med et Brøl forsvandt han ud paa Gangen. Min
tyske Afhører var ogsaa blevet bleg om Næbbet, men han var dog ikke mere
chokeret, end at han huskede min Nærværelse. Han greb mig i Armen og raa
bte:
Kom, til Beskyttelsesrummet
og jeg maa indrømme, at jeg ikke
havde det mindste imod at blive slæbt frem gennem Gangene, til Trappen.
Her var dog trods alt en Mulighed.
Det viste sig, at jeg ikke tog Fejl. Mens Bomberne bragede, og mens Ty
skeren stadig holdt mig med et haardt Greb i Armen, naaede vi ud paa Ga
den, og jeg vilde netop til at slaa mig fri, da der skete noget, som o
verflødiggjorde min Aktion. En engelsk Maskine kom drønende frem, Maskin—
geværerne knaldede, og først paa dette Tidspunkt glemte Tyskeren mig. Han
kastede sig fladt ned paa Fortovet, mens jeg løb hen ad Farimagsgade alt
hvad jeg kunde. Jeg vendte mig ikke engang om for at se efter ham, og jeg
har ikke set ham siden~

-

Det tyske Antiluftskyts stod fint indpakket.
Den første Bølge havde nu gjort sit Arbejde og var forlængst væk over
Hustagene, daLuftværnssirenerne endelig lød. Klokken var paa det Tids
punkt 11.17
Bomberne i Kampmannsgade foran Shellhuset var eksploderet
Kl.ll.l4. Umiddelbart efter Sirenerne kom anden Bølge. Herfra kastedes
nye Bomber, hvis Eksplosioner fik hele Kvarteret til at skælve, samtidig
tog en Maskine en Afstikker hen over Dagmarhus, og mens den i en elegant
Sløjfe næsten strøg den ene Planspids hen over de tomme Afværgestillinger
paa Taget, hvor Maskinkanonerne stod fint indpakket i Presenninger, sen
dte Skytten en Regn af Maskingeværprojektiler ned over Bygningen og vide
re over den ligeledes tysk-besatte Studenterforening.
Paa dette Tidspunkt var en enlig tysk Jagermaskine naaet frem til Skue
pladsen for de voldsomme Begivenheder. Man maa gaa ud fra, at det er sket
ved et Uheld, idet Føreren aabenbart intet har anet om Bombardementet.
Han følte hellër ikke Spor Lyst til at tage Kampen op. I Stedet for at
gaa til Angreb mod Englænderne, strøg han nemlig paa tværs af dennes Fly
veretning, og mens Mosquito-Maskinen fortsatte mod Nørrebro og Brønshøj,
susede Tyskeren lige ud over Raadhuspladsen og videre i Retning mod Kon
gens Have. Samtidig skød han som en rasende med sine Maskingeværer, og
baade Frue Kirkes Taarn og Rundetaarn bærer tydelige Spor af den voldsom
me Ild. Senere kunde man finde Mængder af hans Projektiler paa hele Fly
vestrækni ngen.
-

-

-

-

Ung dansk Patriot, der netop var i Forhør, fortæller:
Jeg havde været anholdt i godt en Maaneds Tid, og jeg havde mange Gan
ge været i Forhør. Hver Gang havde Gummikniplen og Pisken været fremme,
og jeg var sommetider helt ude af mig selv af Smerte efter den Tortur,
jeg blev udsat for. Jeg skulde tilstaa, skulde ud med Navne og Bopæle.
Slag i Hovedet med Gummikniplen, Pisk over Ryggen eller under Fodsaaler
ne var det almindelige Middel til at faa disse Tilstaaelser frem.
Det nye Forhør var lige begyndt. Jeg fik forelagt et Par Navne paa et Par

Mange Patrioter naaedé ud i Friheden.
Den unge Patriot var ikke den eneste gode Dansker, der slap ud af Gesta
pos Klør ved Angrebet. Mange andre Patrioter er naaet ud af Shellhuset
og ud til Friheden og den fortsatte Kamp mod Fjenden. En af disse Mænd
fortalte følgende om sin Flugt:
Jeg var Fange i en af de 22 Celler, der findes paa 5.Sal i Shellhuset
mod Kampmannsgade. Vi sad to og to i disse Celler som Gidsler, og jeg
skal ikke nægte, at vi var forfærdede, da de første Eksplosioner lød,
samtidig med at Maskinerne drønede over Hovederne paa os. Imidlertid var
nogle af Celledørene blevet sprængt ved Ekspiosionerne. En af Fangerne
herfra bevarede Hoveder klart. Han styrtede hen til Vagtlokalet i den ene
Ende af Cellegangen, og da Vagtmandskabet naturligvis var forsvundet, var
det let at tage Nøglerne og faa os andre lukket ud. Saa gik det ned ad
Trappen, og takket være vor koldsindige Medfange
han var vist forresten
Overbetjenet
tror jeg, at alle kom med ud i Friheden. Selv naaede jeg
ned til Afsatsen mellem Stuen og første Sal. Her hørte Trappe~p pludselig
op
den var sunket sammen. Jeg betænkte mig imidlertid ikke ~aa at vove
Springet, jeg slap ogsaa godt fra det
og nu er jeg altsaa atter ude af
Gestapos berygtede Fængsel. Forøvrigt var allerede mange af Shellhusets
Personale blevet dræbt, da jeg løb ned ad Trappen. Jeg tror der laa
mindst 30 Døde og Saarede paa den Strækning. Der var en Del Kvinder imel
lem. Det var Tolke, Kontorpersonale og Skrivere
baade Tyskere og danske
Landsforrædere. Det er ogsaa mit Indtryk, at hele det Vagtmandskab, der
opholdt sig i Vagtlokalet ved Siden af den ødelagte Trappe, var blevet
dræbt. I hvert Fald var Lokalet styrtet helt sammen.
Saaledes lød de to Patrioters Beretninger. Begge bar de umiskende—
ligt Præg af den uhyggelige Tortur, de havde været underkastet under Ge
stapos Forhør. Nu var de lykkelige over at være sluppet bort fra det u—
hyggelige Hus.
En anden Mand, som sikkert ogsaa i Dag, naar det værste Chok har fortaget
sig, er lykkelig vad at være sluppet ud af Shellhuset med Livet i Behold,
er Departementschef Høirup fra Arbejdsministeriet. Han var paa Vej ned
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Bombardementet af Shellhuset var imidlertid ophørt ved Angrebet fra Bølge
Nr.2. Det hele havde varet ganske kort Tid, og man havde i den Periode
ikke hørt anden Afværgeskydning end den, der blev præsteret af den enlige
tyske Jager. Til Gengæld skete der omfattende ødelæggelser i den berygte
de Getapo-Højborg. Vi vil her give Ordet til en ung Patriot, der var til
Afhøring netop i det øjeblik, Angrebet satte ind. Han var anbragt i et
Værelse paa tredie Sal, hvor en tysk Gestapo-Mand afhørte ham med sædvan
lig Elskværdighed, mens en dansk Landsforræder sad ved et andet Skrive
bord, parat til
om fornødent
at iværksætte en passende Tortur.
-

-

-
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fra 4.Sal, hvor han havde haft en Samtale med en Arrestant, da Bombarde
mentet satte ind, og paa første Sal mærkede han pludselig, at Trappen
forsvandt under Fødderne paa ham. Han styrtede ned i et mørkt Rum, men
kom mærkværdig heldigt fra Faldet. Med nogen Vanskelighed lykkedes det
ham derefter at naa frem til et andet Rum, hvor han fandt en dræbt og en
haardtsaaret Soldat, og fra dette Rum maatte han klatre gennem en knust
Dørrude ud til en Gang, hvis Mur var styrtet ned. Først gennem dette Hul
naaede han ud i Friheden.

før at meddele ham, at Rummet kun var for Ejendommens Beboere, og at Vær
nemagtens Folk ikke kunde opholde sig der. Tyskeren, der talte Dansk med
udpræget sønderjysk Akcent, bad dog saa mindeligt for sig, at Husvagten
lod ham faa Lov at staa i den fjerneste Krog. Da Afblæsningen fulgte ef
ter godt en halv Times Forløb, forsvandt han atter op fra Kælderen.
Men al Afspærring og al Skydning til Trods kunde det ikke forhindres, at
en hel Del Vaaben forsvandt fra Shellhuset umiddelbart efter Bonibardemen
tet. Baade almindelige Pistoler og Maskinpistoler, der laa og flød paa
Gaderne, blev samlet op og i Hast ført bort af danske Patrioter, der op
holdt sig i Nærheden af Stedet. En ung Mand havde faaet fat i ikke mindre
end to Maskinpistoler, som han ugenert løb afsted med under Armen gennem
Vestre Farimagsgade. Derimod var det ikke muligt at faa fat i Animunitio
nen. Den laa i Kældrene, og Gang paa Gang hørtes voldsom Serieskydning
fra Husets Indre, iblandet kraftige Drøn. Det var Gestapo-Mændenes Ammu
nition, der sprængtes, naar Ilden naaede frem.

Patrioterne tog Tyskernes Køretøjer.
Forøvrigt kan det tilføjes, at flere af de flygtende Patrioter satte sig
i Besiddelse afen stor tysk Bil, som holdt med snurrende Motor paa Hjør
net af Kampmannsgade og Nyropsgade. De satte Kursen hen over Dæmningen,
og da de naaede Pigtraadsafspærringen i Nærheden af Vodroffsvej, sprang
Føreren ud, fjernede i Hast to spanske Ryttere, hvorefter han sprang ind
i Bilen igen og fortsatte. Nogle tyske Politisoldater, som havde faaet
til Opgave at holde Folk borte fra Svineryggen, hvorfra der var udmærket
Udsyn til Shellhuset, skød som rasende efter Vognen, men den kom uskadt
forbi og forsvandt. Ogsaa et Par af Tyskernes Motorcykler forsvandt paa
lignende Maade ved Patrioter ved Styret og i Sidevognene.

Ogsaa Angreb i Frihavnen og paa tysk Lejr i Nordsjælland.
Om Ofrenes Antal eller Navne paa Dræbte og Saarede vides endnu intet. Der
var knyttet en Stab paa omkring 400 Personer til det uhyggelige Kompleks
Tyskere og Landsforrædere mellem hinanden, og dertil kom Stikkerne,
som havde deres daglige Gang i Sheilhuset. Det menes dog ikke, at Folk
som Pancke eller Bovensleben er kommet noget til.
Det bør tilføjes, at de samme Maskiner, som førte Angrebet mod Shellhu
set, ogsaa gik til Angreb mod en af de tyske Flygtninges Udskibningskajer
i Frihavnen. Nogle af Barakkerne blev ødelagt og brændte op. Under dette
Angreb faldt en Forsager i Willemoesgade. Videre foretog andre Maskiner
et Angreb mod den tyske Lejr i Melby i Nordsjælland, og det er sandsyn
ligt, at der her er sket alvorlig Skade. Nærmere Omstændigheder savnes
imidl ertid.
Hele Aktionen kostede tre engelske Mosquitos og desværre førte Nedstyrt
ningen af den ene til den frygtelige Ulykke paa Frederiksberg, hvor en
Del Børn fra den franske Skole mistede Livet, samtidig med at en hel Ræk
ke Ejendomme paa Maglekildevej, et Par Ejendomme paa Henrik Ibsensvej og
to Ejendomme paa Søndre Boulevard brændte og en Del af Beboerne blev saa—
rede eller dræbt. De nærmere Omstændigheder ved disse sørgeli.~e Ulykker
overlader vi dog til Tyskernes betalte Propagandister, der i Dagbiadenes
tvangsindlagte Artikler ikke lader denne Chance gaa fra sig. Vi vil i de
nærmeste Dage sikkert faa den ene mere rystende og forfærdelige Skildring
end den anden om denne Side af Sagen. Det bør dog i Retfærdighedens Navn
tilføjes, at Angrebet naturligvis ikke var rettet mod Civilbefoikningen,
men udelukkende mod Shellhuser, og vi skal derfor ganske kort omtale de
Omstændigheder, der førte til Ulykken.
-

Ilden begyndte i Vindhjørnet.
Der var imidlertid opstaaet Ild i Shellhuset efter Bombardementet. Den
begyndte ganske svagt i Stueetagen paa Hjørnet af Nyropsgade og Kamp
mannsgade, men takket være Stormen
som iøvrigt gjorde Præcisionsbomb
ningen dobbelt vanskelig
bredte Ilden sig med Lynets Hast til hele Byg
ningen, til Ingeniørhuset og. til Dansk Arbejdsmands-Forbunds Hus. Og hvad
Bomberne ikke havde ødelagt, ødelagde Flammerne.. Hele Komplekset staar
i Dag som rygende Ruinhobe, i hvis Grund det stadig brænder. Derimod led
Boghandlernes Hus ingen Skade. Det er som bekendt ogsaa beslaglagt af Ty
skerne
i Lighed med Ingeniørhuset
og i øverste Etage sad de overord
nede danske Politimænd. De var naaet ud, men tre af dem blev straks sat
under Anholdelse og ført til Politigaarden, og her til meldte de to andre
sig kort efter. De vilde ikke forsøge Flugt, naar deres Kolleger stadig
var Fanger.
Det varede meget længe, før Tyskerne kom sig af Forskrækkelsen og fik
sendt Militær ud til Afspærring. Til Gengæld blev det gjort grundigt, da
den endelig efter flere Timers forløb sprang ud i fuldt Flor. Alle Ste
der, hvor der var nogen Mulighed for at se noget, stod Tyskere og Hipo—
Mænd opstillet, og da det viste sig, at et Par Forsagere var faldet paa
Jarmers Plads, blev Afspærringen endnu mere omfattende. Ud paa Aftenen,
da Mørket faldt paa, blev den dog atter trukket nærmere det brændende
Kompleks. Det bør iøvrigt tilføjes, at de Soldater, der først kom tilste
de sammen med Hipo-Folkene, skød efter alle, der løb bort fra Shellhuset;
om de ramte nogen vides ikke, men i saa Fald var Chancen for at ramme en
Tysker eller en Landsforræder mindst lige saa stor som for at ramme en
Patriot. De løb nemlig
om nogen løb.
Dette var f.Eks. Tilfældet med en ganske ung tysk Soldat, der naaede saa
langt som til den anden Side af Vodroffsvej. Rystende som et Espeløv med
Uniformen i Laser og dødelig bleg styrtede han ned i et privat Beskyttel
sesrum. Der var adskillige Mennesker samlet der, men ikke ën af dem vær
digede ham et Blik. Husvagten henvendte sig dog til ham for i Embeds Med-

-
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-

-
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En Maskine tørner mod Projektørmasten paa Godsbanegaarden.
En Bølge paa tre Mosquitos gik fra Syd til Angreb mod Shellhuset. De
strøg lavt hen over Terrænet langs Enghavevej og fortsatte over Jernbane—
terrænet udenfor Hovedbanegaarden. Her tørnede Ledermaskinen imidlertid
mod en af de høje Masters Projektøranlæg,der blev knust, samtidig med
at Maskinens Underdel blev ødelagt, og da den fortsatte ind over Søndre
Boulevard, udløstes en Bombe. Over Henrik Ibsensvej faldt endnu en Bombe,
og over den franske Skole faldt to Bomber fra Førermaskinen, som samtidig
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styrtede ned paa Pladsen lige bag Skolen ved Alleenbergs Garager. Men
denne sidste Udløsning af Bomberne fra Førermaskinen er blevet misfor
staaet af de efterfølgende to Maskiner, og da Piloterne paa Afstand ser
Flammehavet, som skyldes den nedstyrtede Maskine, udløser de ogsaa deres
Bomber i den Tro, at de er over Maalet. Resultatet blev den sørgelige U
lykke.
Om den anden Maskine, der styrtede ned, ved man, at dens ene Plan blev
ødelagt under Angrebet paa Sheilhuset, og derefter har Piloten antagelig
forsøgt at lande i Fælledparken. Her ramte han imidlertid Skorstenen paa
Professor Rydbergs Villa paa Hjørnet af Nørre Alle, Haleplanerne blev
slaaet af, og Maskinen styrtede ned i Flammer ved østre Alle. Ved begge
Nedstyrtninger blev Besætningen dræbt paa Stedet.
En tredie Maskine skal efter hvad der i Aftes oplystes i den svenske Ra
dio, være styrtet ned ved Hveen. Besætningens.Skæbne er endnu ukendt.

velse, Gestapo havde sendt til nogle af “Morgenbladet”s Læsere og har
troet, at Adressekartoteket var fundet af Tyskerne. Dette er imidlertid
ikke Tilfældet.
Det kan ogsaa meddeles, at “Morgenbladet”s Redaktion er paa fri Fod
ingen Redaktionsmedlemmer er arresteret af Tyskerne, og endnu er der i
hvert Fald ikke udsendt falske Numre af Bladet.
Derimod har Gestapo fundet paa en ny Metode, hvormed de haaber at kunne
afsløre Bladet. De har sendt en Stikker
en yngre Dame
ud til nogle
af “Morgenbladet”s Læsere, hvis Navne fandtes paa det Adresseringemate
riale, som Hipo fornylig fik fat i. Hun ringer paa Døren og forklarer,
at hun kommer fra “Morgenbiadet”, der “søger Penge for at komme igang igen”. Hun henviser i denne Forbindelse til Gestapos Skrivelse og anmoder
om et Bidrag.
I den Anledning maa det Fremhæves, at hverken “Morgenbladet” eller andre
frie Organer skaffer deres Midler ved Indsamlinger af denne Art, og hvis
nogen faar Besøg af ukendte Personer, som foregiver at komme fra “Morgenbladet” eller et andet frit Blad, kan man altid være sikker paa, at det
drejer sig om en Stikker.

Samtlige danske Fanger i Tyskland
samles i een Lejr under svensk Røde Kors’ Medvirken.
Paa Initiativ af SvenskRøde Kors og ved Forhandlinger, der samtidig er
ført mellem Udenrigsministeriet og tyske Myndigheder, er der opnaaet, at
samtlige danske Fanger i tyske Lejre og Fængsler bliver samlet i Neuen
gamme i en særlig Afdeling under Medvirken af Svensk Røde Kors og under
Tilsyn af bl.a. Overlæge Dr.Thune-Andersen.
Alle Grænsegendarmer er ført her til Landet, og paa een nær frigivet.
For Betjentene gælder det, at disse ogsaa kan ventes overført til Neuen
gamme fra Miihlberg-Torgau-Omraadet; De sidste Betjente i Buchenwalde er
i disse Dage hjemført til Frøslev. Endvidere er 50 af de saakaldte “aso
ciale Elementer” ført her til Landet og frigivet, mens yderligere en Ko
lonne med tilsvarende Antsl syge og svagelige Betjente fra MUhlberg er
undervejs til Frøslev.
Tyskerne fører nu al Benzin
til Kal kbrænderi havnen.
For enhver Pris søger Tyskerne at sikre de Beholdningeraf Benzin og So
larolie, som de danske Frihedsk~pere endnu ikke har faaet ødelagt for
dem. Fra forskellige Steder i Byen er store Lagre bragt til “Benzinøen”
i Kalkbræriderihavnen og holdes under skarp Bevogtning af tyske Soldater.
Benzinen er jo, som den højere Pancke i den senere Tid saa bittert har
erfaret, en noget flygtig Vædske. Nervøsiteten for, at ogsaa denne Restbeholdning paa “Benzinøen” skal forsvinde ad andre Veje end oprindelig
tænkt, er meget stor, og giver sig Udslag i en Mængde falske Alarmer. Un
der en saadan Alarm for nogle Dage siden gik nogle tyske Patruljebaade
straks fra Land for ude fra Havneløbet at bestryge Molerne og Havneter
rænet med M~skingeværer. Skydningen hidkaldte en Hipo-Bil, der netop var
paa Patrulje, og uvidende om deres Læremestres Baghold kørte de lige ind
i Projektilregnen fra Søen. Med to alvorligt saarede Folk og en gennem
hullet Bil forsvandt Landsforræderne fra Omraadet. Det var slut med Næve
nytti gheden.
Ny Gestapo—Provokation mod “Morgenbladet”.
Nogle Mennesker har misforstaaet Meddelelsen i London Radio om den Skri
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Specielt:
Frederiksen: Jo.
William: Tak. Det er vanskeligt for os at sortere. Den bedste Metode er
Hurtighed.

I FAA LINIER (Indland):
Da 300 Flygtninge forleden ankom til Sæby, blev Godsvognene, der havde
transporteret dem, renset for Halm, der derefter blev brændt. Dagen efter
var Tyskere ledsaget af danske Landsforrædere paa Tourne i Byens Omegn,
hvor de forelagde en Skrivelse affattetpaa Tysk. I Skrivelsen stod der,
at den paagældende Bonde, der fik forelagt Skrivelsen, ønskede at tage
imod Flygtninge. Da mange Bønder ikke forstod, hvad der stod i Skrivel
sen, men fik den “gengivet” af den danske Ledsager, troede d~, at det
drejede sig om en Ordre. Derfor skrev de under. “Ordren” har i den tyske
Affattelse Karakter af en Invitation fra Bøndernes Side. En Sogneraads
formand har gjort Forestillinger overfor den tyske Værnemagt og anmodet
om, at “Invitat~ionen” blev taget tilbage. Hans Henvendelse var naturlig
vis negativ.
Sundhedskommissionens Kontrolstation i København har modtaget ca.l6,000
Uldtæpper og 16,000 Pakker med tyske Flygtninges personlige Ejendele til
Aflusning. Aflusningen foretages i et Lokale i Frihavnen.
Kolding Børnehjem er blevet belagt. Børnehjemmet skal flytte ind i Villa
“Fjordbakken”, der i Stedet for er blevet givet fri.
Søndag Middag ankom de første tyske Flygtninge med Tog til Ringkøbing.
Der var ialt 350, hovedsagelig Kvinder og Børn. De blev indkvarteret i
Skolebygningen i Vestergade, der har været benyttet som tysk Kaserne.
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I Rindom ved Ringkøbing er de tyske Soldater, der har været indkvarteret
paa Skolen, blevet afløst af Ungarere.

ken, men var igen overgivet til Indenrigsministeriet. I Hasseriis er
Stolpedal Skole overtaget til Lazaret.

Juelsminde Kuranstalt er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt. Der
skal paa Kuranstalten indrettes Lazaret for saarede tyske Flyvere. Kur
anstaltens Gæster skal være ude og alt klartil, at Tyskerne kan rykke ind
paa Lørdag. Tyskerne har ligeledes set paa Hotel I1FærgegaardenH ved
Juelsminde, og det ventes, at ogsaa det vil blive beslaglagt.

Natten til Tirsdag har tysk Politi sprængt Murer P.Holms Villa, Sognevej
45 i København, i Luften. Huset beboedes af en Arbejdsmand og en Foret
ningsfører. Brandvæsenet, der var tilkaldt, blev nægtet Adgang til den
brændende Villa.

Fra Haderslev fortæller en Mand,
Flygtninge til at bohos sig. En
fornem, at hun bad om at faa sin
vilde spise sammen med Danskere.
ten.

at en Dansker inviterede fire tyske
af dem, en Kvinde, var imidlerti saa
Mad bragt op paa Værelset, da hun ikke
Saa smed Værten de fire Tyskere paa Por

De sidste Oplysninger fra Esbjerg gaar ud paa, at lidkampen der Lørdag
Middag i Stormgade foran Hotel “Spangsberg” kostede to Mennesker Livet.
En dansk Stikker, S.Tingskou, blev skudt ned paa Hjørnet, og lidt efter
blev en ung Dansker, Børge Puggaard Thomsen, myrdet af tyske Soldater.
Hans Lig laa paa Fortovet udfor Skolegade 82 en Tid, før Ambulancen kom.
Dagen efter blev der nedlagt mange Blomsterbuketter paa det Sted, hvor
den unge Thomsen var blevet myrdet. Gestapomænd fik Folk væk ved at skyde
Skræmmeskud, og senere tvang de en ung Mand til at fjerne Blomsterne.
Mange troede, at den unge Mand frivilligt fjernede Buketterne, men det
var under Tvang.
En tysk Marineofficer solgte forleden paa en Restauration i Esbjerg sin
blaa Kappe, der havde sorte Knapper i Stedet for blanke, samt noget
Drejlstøj. Han fortalte, at han sammen med to andre Marinere havde faaet
civilt Tøj og vilde desertere. Han tilbød ogsaa at sælge sin Revolver med
200 Skud for 75 Kr. Der var dog ingen, der vilde købe.
Det beror paa en Misforstaaelse, at Bandagist Hakon Andersen i Esbjerg
er blevet arresteret af Tyskerne. Han havde vist to tyske Marineoffice
rer paa forkert Vej, og derfor blev han taget med ind paa Lazarettet i
Kirkegade. Her kendte han en Overlæge og fik efter dennes Medvirken Lov
til at gaa igen.
Natten mellem Mandag og Tirsdag er der ved Bombeeksplosioner anrettet
store Skader i Koldings Centrum. Næsten alle Bygninger i Helligkorsgade,
hvor der skete en Sprængning i Biografen, er beskadiget. En Del Flygtnin
ge, der var anbragt paa 1. Sal i Biografbygningen, maatte reddes af
Brandvæsenet. Attentatmændene, der ogsaa havde lagt Bomber ved Indgangen
til Byvagtens Lokaler paa Kirketorvet, kørte i en lille Opel med Z-numer
plader.
Sabotage kan laves paa mange Maader. Forleden Morgen opdagede Arbejderne,
der er beskæftiget ved tyske Befæstningsarbejdet i Rindom ved Ringkøbing,
at deres Skovle var væk. De var i Nattens Løb blevet samlet sammen og
kastet i en vandfyldt Mergeigrav. Det drejede sig om ca.l50 Skovle.
De tyske Myndigheder har beslaglagt Lille Amalienborg i København til
Lazaret. Palæet blev i •sin Tid benyttet som Bolig af General von Hanne-
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I Forgaars hentede Patrioter et større Benzinllager i Bogense. Samme Dag
sprængtes et tysk Skib i Luften i Bogense Havn.
I Dalum henter Tyskerne store Mængder Grus og Ral i en Grusgrav. I Lør
dags blev Gravemaskinerne, som Tyskerne benytter, sprængt i Luften.
Paa Nyborg~Jernstøberi ventede man forleden forgæves paa 2 1/2 Tons Stø
bericinders, der var sendt med en Lastvogn fra Kerteminde. Det viste sig,
at det tyske Sikkerhedspoliti ganske simpelt havde stjaalet baade Vogn
og Ladning og læsset det af i Husmandsskolen i Odense, hvor de aabenbart
har savnet Brændsel. Da Ejeren af Støberiet henvendte sig til Tyskerne
for at faa sine Cinders tilbage, svarede~ man blot, at naar det tyske Sik
kerhedspoliti havde beslaglagt noget, saa var Sagen haabløs for ham.
Tirsdag Formiddag blev en ung Mand dræbt i •Nærheden af Villaen Løvsanger
vej 4 i København. Han var forfulgt af tysk Politi og havde søgt tilfiugt
i Villaens Kælder. De tyske Politisoldater beskød Villaen og kastede en
Haandgranat ind i Huset, hvor der opstod Ild. Ejeren, en forhenværende
Købmand og hans Hustru paadrog sig ved Tyskernes gale Optræden et Chok.
Bladet “Grænsevagten~ bragte i sit Februarnumer en lille Artikel fra Søn
derjylland, hvori der rettedes Angreb paa Politimester Bjerre i Graasten
og kst. Politimester, Fuldmægtig Ring i Aabenraa for unational Optræden.
Vi erfarer fra Tillidsmænd i Sønderjylland, at disse Angreb byggede paa
en Misforstaaelse og for et enkelt Forholds Vedkommende paa en Forveks
ling med en tysksindet Kontorfuldmægtig, der for Tiden sidder arresteret
for Bedrageri. Begge de to Embedsmænd nyder ubetinget Tillid i Landsde
len.
Politibetjent Arne Hansen, Fælledvejens Politistation, er af~aaet ved Dø
den i Buchenwalde.
Den senere Tide mange Arrestationer paa Fyn har overfyldt de tyske Fæng
sler. Saaledes sidder paa Husmandsskolen, der er Gestapos Hovedkvarter,
15 Mennesker i hver Celle, der er fem Meter paa hver Led. Da ikke alle
kan faa Plads til at ligge ned, soves der i Hold, saa Halvdelen staar op,
mens de øvrige sover. Mishandlingen af Fangerne er taget stærkt til, ef
ter at Krigsforbryderen UndersturmfUhrer Dohse er kommet til styret. Mens
man tidligere søgte at opretholde i al Fald et Skin af normale Forhørs
metoder, sætter man nu straks efter Anholdelsen ind med stærk Tortur for
at faa Fangerne til at tale, før deres Kammerater kan blive advaret.
I Odense har Gestapo de sidste Nætter foretaget store Razzia, og der mel
des om 26 Arrestationer. Blandt de arresterede Odense-Borgere nævnes Fri
sør Verner Madsen, Svend Petersen, Schacksgade 42, Fabriksarbejder Willy
Iversen, Wolh.Hansen, Lille Glasvej 1, Frk. Else Hansen og hendes Kusine,
-
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Skibhusvej 117, Richard Hansen, Damhusvej 92, Massøse Emilie Krarup samt
en Mand ved Navn Reimers.
Endvidere har Gestapo arresteret Formanden
for Lomborg Ungdomsforening, Lærer Thorvald Kristensen (det tyske Politi
fandt i hans Skrivebord to illegale Blade), Formanden for Møborg Ungdomsforening, Uddeler Chr.Jensen.
I Ringsted er følgende arresteret: For
mer Henning Viktor Hansen, Dagmarsgade 4, Maler Hans Christian Hansen,
Schandorfsvej 8, samt Arbejdsmændene Sigurd Thrane Jensen, Knudsgade 13,
Kaj Gunnar Thrane Jensen, Nørregade 5, Gustav Brun, Køgevej 13 og Ivar
Johannes Poulsen, Nørregade 29.

ind mod Finmarkens Kyst uden at bryde sig om de tyske Vagter. Skibene
sejlede dybt ind i tre norske Fjorde, hvorfra de modtog over 500 norske
Civilpersoner, der var undsluppet de tyske Mordbrande. Alle blev evakue
ret til Storbritannien, hvor de nu befinder sig i Sikkerhed. Evakueringen
af dem var en Bedrift, som den britiske Marine kan være stolt af. Men ik
ke mindre dramatisk var den Historie, der gik forud. En Oberstløjtnant i
Sanitetstjenesten havde faaet overdraget Hjælpetjenesten til de norske
Civile, der havde unddraget sig den tyske Tvangsevakuering og nu levede
i Fjeldene under frygtelige Forhold. Hundreder af dem førtes øst over,
hvor de anbragtes i de faa Huse, som Tyskerne ikke havde faaet afbrændt.
Mad og Klæder havde de meget lidt af, og ustandselig var der Fare for ty
ske Afpatruljeringer. Paa Sør-øerne var der oprindelig 1000 Flygtninge,
men flere Hundrede blev bortført af Tyskerne, mens det derimod lykkedes
norske Hjemmestyrker at befri et Par Hundrede Mennesker. Forholdene paa
Sør-øerne blev imidlertid mere og mere uudholdelige. Flygtningene var
henvist til at bo i Jordhuler og Klippehuler, og Tyskerne vendte Gang paa
Gang tilbage for at jage de tilbageblevne. Hvis de ikke skulde omkomme,
maatte der sendes Hjælp hurtigt. Evakuering mod øst var umulig paa Grund
af Minefare, den eneste Redning laa Vest over til Storbritannien.
Den norske Overkommando besluttede sig t~il at forsøge denne Udvej, og
sendte Oberstløjtnanten med Flyvemaskine til Storbritannien, mens samti
dig en mindre Styrke fra de norske Hjemmestyrker blev sendt til Undsæt
ning med Levnedsmidler, Klæder og Vaaben. Det britiske Admiralitet erklæ
rede sig straks villig til at forsøge en Undsætningsekspedition. To Dage
blev fastsat. Oberstløjtnanten fik Kontakt med de 500 til 600, der var
tilbage, og øboerne samlede sig efter Ordre paa bestemte Steder.
Ende
lig kom Dagen, der var blevet endelig fastsat. Ved Middagstid var Spæn
dingen næsten uudholdelig. Fire smaa Punkter blev opdaget langt ude i Ho
risonten. De voksede og voksede og blev til sidst til 4 Destroyere, der
med en Fart af 30 Miles løb lige ind i Fjordene. I største Hast foregik
Indladningen. Det varede kun smaa to til tre Timer, efter at den første
var kommet om Bord. Aller er de nu i Sikkerhed i Storbritannien. Angsten
og Terroren i Isørkenen, der engang var deres Hjem, hører Fortiden til.

-

-

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Slavemarked i Königsberg.
De russiske Blades Korrespondenter bringer Skildringer fra Fronterne. En
af dem skriver fra Königsberg-Omraadet, at Königsberg i gamle Dage havde
et stort Marked, hvor Godsejerne solgte deres Korn og Kvæg. Men det er
længe siden, skriver Korrespodenten. De sidste Aar har Königsberg været
et Slavemarked, hvor Godsejerne gik hen og købte russiske og polske Sla
ver. Prisen var 10 Mark for voksne og 5 Mark for Børn. En Russer, der li
ge er blevet befriet fra Slaveriet, fortæller, at han i 1941 var blevet
taget sammen med sin Familie og slæbt bort til Tyskland. Fem Døgn maatte
de sidde i overfyldte Kreaturvogne og fik næsten ingen Mad. Endelig an
kom de til Königsberg, hvor Godsejerne gik rundt og valgte. Mænd blev
skilt fra deres Koner og Børn fra deres Forældre. Men de tyske Slavehand
lere b blot ad de ulykkeliges Taarer og Fortvivlelse. Vi var saa heldi
ge, fortæller Russeren
hvis man kan udtrykke det saaledes
at blive
solgt til en gammel Godsejer, der tog hele Familien. Skønt han var 70,
pryglede han os egenhændigt, hvis noget mishagede ham. Vi maatte arbejde
fra før Solopgang til sent paa Aftenen, og Maden var frygtelig. En 15aarig Polakdreng der var blevet sat til at malke 28 Køer, døde af Overanstrengelse og Underernæring. Da Russerne stormede frem, døde den gamle
Godsejer desværre af et Chok, saa han ikke fik sin velfortjente Straf.
En vis Erich Zulemann er blevet arresteret af de russiske Tropper. Han
indrømmede i Forhøret, at han havde været en af Slavebørsens ledende
Kræfter, og at han alene havde solgt over 75000 Russere. Han maatte og
saa indrømme, at han ofte havde sendt sine Spioner ud for at faa at vide,
om de russiske Arbejdere tænkte paa at strejke eller lignende. Russerne
blev i saa Tilfælde overgivet til Gestapo, og Zulemann er direkte Skyld
i flere Hundrede Russeres og Polakkers Død. Nu vil han blive stillet for
Fol kedomstol en.
-

-

Eventyrlig Redning af 525 Nordmænd.
De engelske Blade har i de sidste Dage offentliggjort Fotografier og Ar
tikler om de Operationer, britiske og canadiske Søstridskræfter gennem
førte til Redning af ca. 525 norske Civilpersoner fra Sør-øerne i Finmar
ken. I en Leder i “Daily Telegraph” hedder det, at Storbritannien med
Glæde modtager Repræsentanterne for et lille Folk, hvis Tro paa de Alli
erede og hvis Kamp i fem Aar mod de tyske Undertrykkere har vakt alle
frihedselskende Nationers Beundring.
En af de befriede Nordmænd fortæller om Begivenhederne:
-

Det var en Dag i Februar, at tre britiske og~ canadiske Destroyere løb
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Den store Offensiv ved Nedre Rhin synes umidde~bart fore
staaende. Ved meget kraftige Angreb i Gaar nedkæmpede de allierede Luftstyrker de tyske Jagerstyrker, ser skulde være sendt op mod de allierede
Maskiner, som skal beskytte et nyt Brohoved over Rhinen. En hel Række
Flyvepladser blev ødelagt, og over 100 af Tyskernes mest moderne “DUsen
jäger” blev totalt ødelagt. Dermed er hele den tyske Jagerreserve paa
Vestfronten ødelagt. Desuden blev Jernbanesystemet lammet, bl.a. Forbin
delsen mellem Danmark og Ruhr-Distriktet.
Paa selve Fronten fortsætter
Omringningsslaget, Amerikanerne er trængt ind i Ludwigshafen, hvor der
ligesom i Mainz endnu raser Gadekampe. Mannheim og Karlsruhe ligger under
Ild. Amerikanerne er fortsat og staar foran Neustadt, og de sidste tyske
Forbindelseslinjer ud af den store Lomme er ved at blive overskaaret. Ty
skernes Flugt mod Rhinen kan kun foregaa til Fods, da alle Veje er fyldt
af brændte og sønderskudte Lastvogne og Tanke. Alle Tropper i Saarbække
net er tabt for Tyskernes videre Forsvar. Ved Remagen-Brohovedet er Ame
rikanerne gaaet over Wied-Fboden og har naaet Sieg paa en bred Front.
-
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Østfronten: Russerne fortsætter Bestræbelserne for at udslette de sidste
tyske Divisioner i de indesluttede Fæstninger, og ved Platten Søen træk
kes der meget store Styrker sammen til Offensiven mod Ungarn og Østrig.

Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
De amerikanske Tropper er gennem Ludwigshafen stødt frem til Rhinen
he
le den tyske Saar- og Pfalz-Front er rullet op og forvandlet til et Kaos
af flygtende Tropper og forladte Kampvogne. Fra Remagen-Brohovedet stø
der General Hodges Tropper mod Nord, og bag den kunstige Taage ved Nedre
Rhin fortsætter Montgomery den store Opmarch. Tusind-Maskiners-Angreb er
sat ind mod Ruhrs Trafikcentre og Veje for at desorganisere den tyske
Modstand og forberede det store Angreb, der kan komme naar som helst.
I Øst trykkes de russiske Tropper stadig tættere ind paa Stettin, medens
hele Oplandet omkring Königsberg renses og det afgørende Angreb paa sel
ve denne Bastion forberedes.
-

5 I D 5 T E:
Indtil Kl. 10 Torsdag Formiddag forelaa der følgende Tal for omkomne og
saarede Danske i Forbindelse med Bombardementet paa Shellhuset i København:
Til Hospitalerne var der indbragt ialt 417. 117 er dræbt, deraf 82 Børn,
140 indlagte Saarede og 160 lettere saarede. De sidstnævnte har alle kunnet forlade Hospitalerne efter Behandlingen.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
5 L U T

Størstedelen af Sheilhusets
danske “Gidsler” i Frihed.
Dansk Politimands enestaaende Bedrift.
Mens Bomberne eksploderede og Kugleregnen slog
mod Huset, befriede han sine Medfanger.
Det har stadig ikke været muligt at faa en samlet Opgørelse over de dræb
te og saarede Gestapomænd og Landsforrædere ved Bombardementet af Shellhuset. At det drejer sig om et meget betydeligt Antal, er indlysende, ef
ter den Voldsomhed, hvormed Angrebet blev sat ind, og der nævnes i øje
blikket Tal omkring 35 Dræbte og tre Gange saa mange Saarede. Disse Op
givelser er dog i Øjeblikket ganske ukontrolable, men som allerede omtalt
i Gaar, er ingen af de ledende Gestapofolk kommet noget til. Hverken Bo
vensieben, Pancke eller Hoffmann var i Shelihuset under Bombardementet.
Tyskerne opretholdt iøvrigt hele Dagen i Gaar en omfattende Afspærring af
Kvarteret, og et Par Gange i Løbet af Eftermiddagen lød voldsomme Eksplo
sioner fra Ruinerne. Det var de tyske Sprængningskommandoer, der uskade
(fortsætt~s Side 2)

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Befrielsen af Danskerne
fra Shellhuset
Tyskerne kræver store
Varemængder
Hævn for Shellhuset
Danskerne hjælper
russiske Krigsfanger
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liggjorde Blindgængere. Samtidig var en Del Soldater beskæftiget med en
foreløbig Oprydning i Ruinerne, først og fremmest for at finde Dokumen
ter, som muligt kunde være undgaaet Flammehavet. Det var dog forbundet
med den største Vanskelighed. For det første er det højst usandsynligt,
at noget som helst brændbart endnu skulde findes mellem de røgsværtede
Brokker og det forvredne Jernskelet, for det andet ulmer Ilden stadig i
Bunden af Ruinerne. Her kan man forøvrigt meget vel vente at finde for
kullede Rester af Folk, der er blevet dræbt under Luftangrebet.
Men mens man saaledes kun kan gisne om Antallet af dræbte og saarede
“Funktionærer” i den uhyggelige Bygning og om det Afbræk, som Bombarde
mentet har gjort i Gestapos fortsatteArbejde ved ødelæggelse af Dokumen
ter, Rapporter og Stikkerlister, kan det med nogenlunde Sikkerhed fast
slaas, at Størstedelen af de Patrioter, der sad som Gidsler i Husets Tagetage, er blevet reddet. Som allerede omtalt i Gaar skyldes denne Red
ningsaktion een eneste Mands helt ud eventyrlige Koldblodighed, Mod og
Raadsnarhed i Farens Stund. Mens de engelske Maskiner buldrede ind over
Taget og Drønene af de eksploderende Bomber gav Genlyd over hele Byen,
samtidig med at Murene sank sammen i det forhadte Hus, var hans eneste
Tanke at faa befriet sine indespærrede Kammerater. Uden Tanke for at han
selv var i overhængende Livsfare, gik han i Gang med de te Befrielsesar
bejde, og i Dag kan en hel Række af vor bedste Patrioter takke denne ene
Mand for, at de er i Live
og i Frihed.
Hvem han er, kan foreløbig af gode Grunde være ligegyldig. Det er en Po
litimand, og dermed maa Præsentationen være overstaaet. Umiddelbart efter
Bombardementet traf en af INF’s Medarbejdere ham og fik hans Beretning
om den enestaaende Daad.

Krydsfiner, og her havde vi nu i Maanedsvis betragtet den som en fuld
stændig uigennemtrængelig Skranke ud til Friheden. Paa mindre Tid end det
tager at fortælle, fik jeg flaaet saa meget ud, af Finerpladen, at jeg
kunde springe ud paa Gangen, og derude saa jeg et Syn, som jeg sent vil
glemme.

-

Hele Huset svajede.
Naar jeg overhovedet var i Gidseicellen, da Bomberne faldt, skyldtes
det simpelthen det Uheld, at jeg om Formiddagen var kommet for sent til
den Bil, som skulde have ført mig til Vestre Fængsel og derfra videre til
Frøslev. Det var nemli.g nogle Dage i Forvejen blevet bestemt, at Jeg
skulde sendes dertil. Naa, efter den forgæves Tur ned i Gaarden, gik jeg
atter op i Cellen med min pakkede Kuffert, og for at faa Tiden til at gaa
til Klokken 13, da næste Bil skulde afgaa til Vestre Fængsel, lagde jeg
mig paamin Madras og begyndte at læse i en Bog. Pludselig hørte jeg vold
som Motorlarm og Knitren af Maskingeværer. I samme Nu sprang jeg op. Jeg
var ikke i Tvivl om, hvad der ventede os under Taget, Maskingeværkugler
ne, der knaldede mod Mure og Tagbelægning, varslede et allieret Angreb
paa Shellhuset
Aarhus-Historien om igen. Nu kunde jeg høre paa Drønet,
at to Maskiner dykkede, saa kom en hvinende Lyd, der afløstes af to vold
somme Eksplosioner. Hele Huset svajede, Kalkstøv gjorde det næsten umu
ligt at se fra den ene Ende af Cellen til den anden, min Seng dansede ud
over Gulvet, og alt løst i Cellen røg omkring mig. I de Sekunder, der gik
fra de første Eksplosioner havde lydt, og til de næste fulgte, var jeg
kun opfyldt af een Tanke
at komme ud af dette Fængsel. I Desperation
slog jeg begge mine knyttede Hænder mod Celledøren, buldrede paa den, og
har v el ogsaa raabt et eller andet
ingen’ kom for at lukke op. Saa tog
jeg den solide Bøgetræsskammel, som staar i alle Cellerne, svingede den
over Hovedet og lod den suse mod Døren. Og jeg skal ærligt indrømme
jeg blev forbavset. Det viste sig nemlig, at dette første Slag splintre
de Dørfyldningen totalt. Den var saamænd lavet af ganske almindeligt
-

-

-

-

-
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Vogteren, en SS-Mand, rystede som et Espeløv.
Vores Vogter, en halvgammel SS-Mand, stod rystende som et Espeløv tryk
ket op ad Muren. Han var hvid i Ansigtet, da jeg for hen til ham, greb
ham i begge Skuldre og ruskede ham frem og tilbage, idet jeg raabet:”Frem
med Nøglerne! La’ mig faa Nøglerne til Cellerne!” Manden sansede overho
vedet intet, Maskine efter Maskine susede ind over Huset, Bomberne brage
de under os, til Siden for os, og vi var begge tildyngede med Kalkstøv.
SS-Manden var tilsyneladende paralyseret af Rædsel. Endnu en Gang raabte
jeg til ham, at han skulde give mig Nøglerne, og ved De, hvad han gav
mig?
En Saks Saa greb jeg ned i hans Lommer og fik Nøglerne halet
frem. I, en Fart fik jeg de første Fanger befriet. De gik straks igang
med at splintre nogle af Celledørene med en Ildslukker, og hvad de ikke
naaede, fik jeg aabnet med Nøglerne. I Løbet af utrolig kort Tid var al
le ude paa Gangen fra Cellerne mod Kampmannsgade
hvilket vil sige Num
rene fra 6 til 22. Derimod var det ikke muligt at naa frem til Cellerne
fra Nr. i til 5. De iaa ud mod Nyropsgade, og lige i Hjørnet var en Bom
be slaaet ind og havde revet et kæmpemæssigt Hul i Gulvet. Det kunde vi
ikke hoppe over. Forøvrigt var det et rent Vidunder, at Manden i Celle
Nr. 6 var i Live. En Bombe havde skrællet hele Ydermuren af Cellen og re
vet det halve af Gulvet med.
-

-

Pigtraaden klippet over af tyske Soldater.
Der var imidlertid ikke Tid til Reflektioner i den Anledning. Jeg vidste
fra den forgæves Tur om Formiddagen nøjagtig, hvor Trappen til Gaarden
var, og i næste øjeblik tumlede en hel Karavane ned ad denne. De var alle
væk, da jeg sammen med to Medfanger naaede ned paa Gaardspladsen. Der var
ikke et Menneske at se, men da Døren i det pigtraadsbesatte Plankeværk
for Enden af Gaarden stod aaben, løb vi hen til den og kom ud i en Gang,
der til den anden Side var begrænset af et Plankeværk. Det viste sig, at
Gangen førte ud til Vestre Farimagsgade og ogsaa hertil stc$1 Døren aaben.
Kalk og Røg stod nu som en tyk Sky omkring os
ude paa Gaden var ikke
et Menneske at se. De tyske Vagtposter var væk eller dræbt, og vi gik
ganske ugenert gennem Pigtraaden, som var blevet klippet i Stykker lige
udenfor Døren. Det var tyske Soldater, der havde gjort det. De havde sim
pelthen ikke givet sig Tid til at løbe udenom.
-

Frihedskæmper forsøgte at redde Fangerne i Celle 1-5.
Mine to Kammerater og jeg satte nu Farten op ad Vestre Farimagsgade til
Jarmersgade, og først da vi naaede Hjørnet, blev et Par enkelte Skud af
fyret efter os, men vi kom straks i Sikkerhed bag Teknologisk Institut.
Paa Jarmers Plads tog jeg Afsked med mine to Ledsagere
jeg børstede
mit Tøj af, saa godt jeg formaaede
og derefter gik jeg ind paa en Trap—
pegang
der var jo stadig Luftalarm. Kort efter susede Hipos Biler og
Tyskernes Udrykningskøretøjer mod Gestapo-Hovedkvarteret, der nu stod i
lys Lue, og da Alarmen kort efter afblæstes, skyndte jeg mig over gennem
Studiestræde og paa Hjørnet af Nørregade traf jeg endnu engang mine to
-

-

-
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Kammerater. De var som jeg stadig graa af Kalkstøv
men lykkelige. De
havde søgt Tilflugt i et Beskyttelsesrum under Alarmen, og da vi mødtes,
udbrød den ene:
Du var jo i Frøslev
hvordan i Alverden kunde du saa være her og be
fri os?
De fik Forklaringen, for vel var Efterretningstjenesten meget god paa
vores Cellegang, men da Bomberne faldt, var det alligevel ikke sivet ud,
at jeg netop den Morgen var kommet for sent til Bilen.
Forresten glemte jeg at fortælle, at jeg paa Jarmers Plads havde givet
Nøglerne til tre unge Mænd, som jeg genkendte som Frihedskæmpere. Jeg
satte dem ind i Situationen, fortalte at der maaske sad Fanger tilbage i
Cellerne fra 1 til 5, og forklarede dem, hvorledes de skulde naa op til
disse Celler ad den anden Fortrappe. De unge Mænd gik ogsaa over til
Shellhuset og forsvandt ind gennem Døren til Gaarden, men om de har haft
Held med sig ved jeg ikke. Kort efter begyndte det at brænde i Husets
underste Etager.

som paa Grund af Strømrestriktionerne kun kan opretholde en meget ringe
Del af deres normale Produktion, hjemsøges af Tyskerne. Teglværkerne faar
uden videre tilsendt Fragtbreve med Anmodning om snarest at levere mest
muligt. I mange Tilfælde følger der et Par Dage senere een Telefonopring
ning fra nærmeste tyske Opkøbssted, og Tegiværksejeren trues. Det erklæ
res, at Tyskerne nok skal vide at faa fat i Murstenene paa anden Maade,
hvis der ikke straks afsendes et Parti.
I danske Forretningskredse er man iøvrigt indstillet paa, at Tyskerne
foruden nye Beslaglæggelser af Statsbanekul og andre Katastrofebehold
finger vil iværksætte flere Aktioner i Stil med Cykletyverierne i sin
Ti d

-

—

-

Tyskerne og Hipo hævner
ødelæggelsen af Sheilhuset.
Under Forfølgelse af nogle Frihedskæmpere fra Vendersgade gennem ørsteds
parken til Jarmers Plads benyttede Tyskerne og Hipo-Folkene i Gaar en
kærkommen Lejlighed til at iværksætte en enestaaende Terror overfor den
københavnske Civilbefoikning
en Hævnaktion forødelæggelsen af GestapoHovedkvarteret. 15 Mennesker maatte bringes til Byens forskellige Hospi
taler, og ved Ankomsten hertil viste det sig, at tre var blevet dræbt,
mens tre andre var meget haardt saaret.
Begivenhederne tog deres Begyndelse i Vendersgade ved ll.Tiden. Her holdt
en Lastbil med Vaaben og uden om den stod 4
5 Frihedskæmpere. Pludselig
dukkede en Hipo—Bil op i hver Ende af Gaden, Hipo-Mær~dene sprang ud og
begyndte at aabne Ild mod Frihedskæmperne, og mens et Par af dem løb over
mod ørstedsparken, tog de andre Flugten i Retning mod Nørreport, idet de
samtidig besvarede Hipo-Folkenes Ild med deres egne Vaaben.
Dette Skyderi fik imidlertid Vagtposterne ved Garderkasernen og udfor
Købmandsskolen til at træde i Aktion. Til Trods for, at de ikke alene,
hvem der skød, eller hvad Skydningen betød, aabende de Ild ud over Nørre
vold paa Kryds og Tværs, og da dette havde staaet paa nogle øjeblikke,
kom der yderligere Forstærkning til fra Garderkasernen i Form af en Fod
folkskanon og et Par pansrede Biler. Havde det ikke været galt i Forvej
en, blev det det nu. Fodfolkspatruljer stormede ned ad Nørrevold og ryd
dede Porte og Opgange, hvor Folk forfærdede havde søgt Ly. MËd Hænderne
i Vejret blev de drevet ud i Kugleregnen, og gik det ikke stærkt nok med
at komme frem, blev de simpelthen beskudt af Soldaterne. Mens dette fore
gik omkring Nørrevold, jagede de først ankomne Hipo’er to Frihedskæmpere
gennem ørstedsparken, og da den ene tilsyneladende løb ind i Østifternes
Kreditforenings Bygning, mens den anden forsvandt, blev hele Bygningen
straks omringet. Nye Hipo-Styrker blev kaldt til, og fra Kontorerne i
Kreditforeningen blev Personalet drevet ud med Hænderne i Vejret, og alle
blev underkastet Ransagning. Denne førte imidlertid ikke til Resultat,
og yderligere optændt af Raseri paabegyndte Hipo’erne nu en sand Ræd—
selsaktion i hele Kvarteret, livligt understøttet af tyske Soldater.
Folk, der stod i Vinduerne, blev beskudt, og i den næste Times Tid bra
gede Skudsalver gennem Nørrevold, Gothersgade, Vestervold, Studiestræde,
Vendersgade, Frederiksborggade, Nansensgade, Gyldenløvesgade og Aaboule
varden.
De tre Dræbte er: Arbejdsmand Petersen, Fælledvej 15, Fru Henriette Ras
mussen, Nyborggade 20 og en ukendt Mand. Nedskydningen af disse tre fandt
-

Saaledes lød denne gode Danskers Beretning. Uden Svinkeærinder, uden at
besmykke sine Ord fortalte han jævnt og ligefremt om sin enestaaende Be
drift. Det er Folk af hans Støbning, som General Lindemann ikke havde
med i sine Beregninger, da han ved Ankomsten til dette Land udtalte:
Vi har dog kuet værre Folk end det danske~
Det har De, Hr.Lindemann, og vi kender ogsaa Metoderne
men Danskerne
lader sig ikke kue
-

-

Tyskerne kræver store Partier
Varer og Materialer.
Bl.a. betydelige Mængder Kaffeerstatning.
Tegiværkerne trues
nye Aktioner i Stil med
Cykletyverierne kan ventes.
Samtidig med at de mange tyske Soldater, som nu opholder sig her i Lan
det, gør deres Bedste for at ribbe Forretningerne, stilles der fra offi
ciel tysk Side mere og mere ublufærdige Krav om Leveringer af alle Slags
Varer og Materialer. De forskellige danske Virksomheder, som kæmper den
haardeste Kamp blot for at holde Produktionen nogenlunde igang og for at
yde et beskedent Bidrag til de danske Forsyninger, stilles hyppigt over
for tyske Forlangender om store Leverancer. Man kaster sig over de smaa
danske Restbeholdninger uden i mindste Maade at tænke paa at levere no
get til Gengæld.
End ikke et Omraade som Kaffeerstatning er gaaet Ram forbi. Man har fra
tysk Side krævet meget betydelige Mængder Kaffesurrogat sendt Syd paa
uden at tage Hensyn til, at der paa dette Omraade gælder en streng Ratio
nering herhjemme. Knapheden skyldes jo bl.a., at de tyske Soldater og
Flygtninge her daglig lægger Beslag paa en væsentlig Del af Produktionen.
Blandt de Materialer, Tyskerne med Forkærlighed har kastet sig over, er
Mursten. En Del Teglværkse.jere har under Krigen optraadt som Værnemagere
i stor Stil, men i samtlige Tilfælde har Tyskerne ved Tvang sikret sig
meget store Partier af Teglværksproduktionen. Selv de mindste Teglværker,
-
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Sted i Studiestræde, i Hammerichsgade og i Frederiksborggade.
De Saarede er: Hr.Bloch Jensen, Fælledvej 16, Hr.Rosenlund, Studsegaards
gade 5, Arbejdsmand Schmidt, Lollandsvaj 39, Assistent Heider, Sct.Pouls
gade 13, Hr.Thorstensen, Turesensgade 26, Frøken A.Konradsen, Mars Alle
88, Direktør Heiberg, Hr.V.Meyer, Blaagaardsgade 5, Hr. E.Christiansen,
Degnemose Alle 82. Endvidere blev to ukendte Mænd og en ukendt Kvinde
indbragt paa Hospitalerne med alvorlige Skudsaar.

Nazi -Parti medl emmerne
var de første , der flygtede.
For nogen Tid siden fik de tyske Soldater Meddelelse om, at de fremtidig
skulde gøre 14 Timers Tjeneste, ingen Fritid fremtidig, bortset fra en
kelte Fritimer mod de Dage, der før var helt fri. Det er den totale Mobi
lisering, der endelig gør sig gældende. Fra Morgen til Aften er der Tje
neste: Der trædes an til Vaskning, der trædes an til Spisning, der trædes
an til baade det ene og det andet.
En af vore Meddelere har aflagt Besøg hos nogle tyske Flygtningefamilier.
I en Familie sagde Konen:
Ja, disse Partifolk er nogle nette Fyre, de
stak af 24 Timer, før vi andre fik Besked om at Russerne var i Nærheden.
De tog alle Benzinbilerne og forlod Byen, der ligger 40 km fra Königs
berg.
Om Natten havde Familien hørt Støj paa Gaderne og kørende Biler, og Konen
havde bemærket: -Det skulde da vel aldrig Partiet, der rejser nu. Manden
svarede:
Det kan man ikke tro, for vi har jo slet ingen Besked faaet.
Næste Morgen viste det sig, at Konen havde haft Ret. Men Civilbefolknin
gen fik først Besked Kl.12 om at rømme Byen, og Klokken 15 var Russerne
der. Da Flygtningene naaede op til Hovedvejen, der førte til Königsberg,
var alle Veje overfyldt og Færdselen standset, og Russerne overhalede
mange af Flygtningene i Panservogne. De, der naaede til Königsberg, blev
anbragt i et Skib, som sejlede til Pilau, men heller ikke her kunde være,
fordi Russerne var i Nærheden. Den næste Havn var Stettin, men her var
der allerede Flygtninge nok, og saa blev de sendt til København. Af defi
re Skibe, der var afsendt fra Königsberg, naaede kun tre til Købwnhavn.
Det ene gik ned med 2000 Flygtninge, hvoraf 300 blev reddet.

Tyskerne truer stadig
med Tvangsindkvartering af Flygtninge.
Under stadig Henvisning til det tyske Dementi forleden kan det nu medde
les, at det i flere jyske Købstæder er sket, at tyske Officerer har hen
vendt sig til Privatejendommes Indehavere og Beboere og opfordret dem til
at modtage tyske Flygtninge i Hjemmet. Naar dette bliver afslaaet, med
deler Officererne, at de paagældende da vil faa Tvangsindkvartering af
tyske Soldater.
Dette er dog endnu ikke sket, idet man ikke tør have Soldaterne spredt
rundt om i Byerne og heller ikke ønsker, at de paa nuværende Tidspunkt
skal faa for intim Kontakt med den danske Civilbefolkning.
Russiske Krigsfanger
overmaade populære i Danmark.
Tyskerne har i Hobro faaet et nyt Bevis paa, hvor daarligt de forstaar
andre Menneskers Tankegang. De har slæbt 200 russiske Krigsfanger til Ho
bro, og selvfølgelig regnet med, at denne forsultne og medtagne Flok vil
de fylde Danskerne med Kommunistskræk. Det skete imidlertid ikke
Tvært
imod er Russerne blevet overmaade populære i Hobro, hvis Borgere forsyner
dem med Mad, Cigaretter og varmt Tøj. Til at begynde med blev Tyskerne
selvfølgelig rasende
de er jo selv trods Rationeringsmærker og store
Penge ikke velsete i Byens Forretninger, og deres Flygtninge og Saarede
mærker kun Kulde omkring sig
og flere Gange affyrede de tyske Vagtpos—
ter Skræmmeskud for at holde Danskerneborte fra de indespærrede Russere.
Nazisterne indsaa dog, at det var haabløst, og da en af Fangerne døde af
Underernæring, gav de Hobro-Borgerne Lov til at komme med Madvarer til
Fangerne. Disse sørger selv for Fordelingen, og skønt de var meget sult
ne ved Ankomsten, er det alligevel lykkedes at give dem alt det, de kan
fylde i sig. Heller ikke de dyrebare Cigaretter skorter det paa. Dagen
igennem staar der et stort Antal Danske ved Afspærringerne og prøver at
komme i Kontakt med Russerne, som naturligvis er livet vældig op ved den
ne Modtagelse.
Man mener, at det oprindelig var Tyskernes Mening at føre de russiske
Krigsfanger rundt fra By til By i Jylland for at vise dem frem som af
skrækkende Eksempler. Det har de nu tilsyneladende opgivet. Russerne er
indkvarteret i Hobro Mellem- og Reslskoles Gymnastiksal, og i Arbejder
nes Forsamlingsbygning. Bevogtningen er meget skarp, efter at det den
første Nat lykkedes flere at stikke af. Russerne kom tilHobro direkte
fra Tyskland og havde ved Ankomsten i Tirsdags ikke faaet Mad i over tre
Døgn. De fleste af dem har været i Fangenskab i flere Aar og maatte nu,
da den røde Hær rykkede frem gennem Polen, vandre 875 km fra Warszawa
ind i Tyskland. De fleste af Russerne er unge Mennesker.
—

-

-
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Stikker skudt ned.
Den berygtede Stikker Magnus Jensen, Algade 29, Korsør, blev Onsdag Ef
termiddag skudt ned i Algade udfor Nr. 24, da han var paa Vej hjem paa
Cykle. Han blev ramt af et Skud i Hovedet og blev haardt saaret. Han for
søgte, inden han faldt, at affyre sin Revolver mod Patrioten, men det
lykkedes ikke. Han blev ført til Korsør Sygehus og derfra straks vidre
befordret til det ytske Feltlazaret i Benzinhavnen. Han var r~etop kommet
hjem til Korsør fra København, hvor han i nogen Tid havde opéreret paa
Hovedbanegaarden.
Mindeord over faldne Patrioter.
“Frit Danmark” skriver i et Mindeord om de fire unge Danskere fra Silke
borg, som Tyskerne forleden henrettede:
Søndag Middag gik Budskabet over Silkeborg: De har skudt Aage Sønder
gaard, Bent Jensen, Poul Mackeprang-Nielsen og Dines Petersen
fire unge
Mænd fra Byen. 13.Marts faldt Dommen, og et Par Dage senere blev den ek
sekveret. De Paarørende fik intet at vide, før deres Sønner og Kærester
var skudt.
Det første Indtryk var lammende Rædsel, tavs og magtesløs Harme.
Men
vi besinder os, som de, der ikke er direkte ramt, kan det. Og det næste,
vi føler, er Stolthed og Taknemlighed. Saadan Ungdom findes altsaa i Dan
mark. Ungdom, der tror paa Retten og Sandheden og som vover Kampen, ja,
-

-

-
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sætter Livet ind derfor.
Danmark takker Jer for Sind og Hu, for Daad og Offer. Prisen, I gav, var
den højeste. Men ingen er større end den, der sætter Livet til for det,
han elsker. I er lysende Forbilleder for alt troende, villende og kæmpen
de Ungdom. I skal nævnesmed Hæder og Ære paa Danmarks, paa Sejrens Dag.
Det var af Kærlighed til Danmark, det var for vor Sag, de stred og satte
Livet til. De færreste af os forniaar at føre Kampen som disse Unge. Det
kræver ikke blot Sind og Viljen, men ogsaa Evner og Anlæg. Men enhver an
svarsbevidst Landsmand fører i Dag Kampen paa sin Maner. Slet ikke at
kæmpe
i Sind og Tanke, i Ord og Daad
er at gaa Fjendens Ærinde.
Vort Folk er i Dag i Krig, derfor gælder det at staa fast i Samhørighed
og at kæmpe i Fælledskab. Vi maa være solidariske i Kærlighed og Had. Vi
tror, at Folket har faaet skænket dette Land, og ve her skal leve vort
eget Liv, det vil sige leve i Frihed og Selvstændighed. Hindre Magter
Folket i at leve dette Liv, da kalder vi dem vore Fjender, og vi synger
frejdigt, hvad Grundtvig sang i sin Tid, der lignede vor: “Sort ser det
ud, men almægtig er Gud, dine Fjender til Lands er og Fjenderne hans”,
de er det, fordi de er Fjender af Sandhed og Ret.
Det er vort Kald som Danske at leve og værne vort Liv som Folk, og det
er vort Kald at slaa det Djævelskab ned, der vil dette Folk til Livs.
Derfor foragter vi de “Landsmænd”, der lever højt paa Folkets Nød. Vi
foragter dem, der for Vindings Skyld gør Fjendens Arbejde
de er vore
Fjender, de er medskyldige i Landsmænds Død.
Vi foragter dem, der lefler for Fjenden og bærer Kappen paa begge Skuld
re.
Ingen anden Omgang med Fjenden end Kampens.
Ingen Omgang med Folkets Forrædere, Haan og Foragt skal være deres Lod.
Vi fryser dem ud af vort Fælleskab.
Aage og Bent, Poul og Dines, vore fire danske Drenges Liv og Død maner
til Fasthed og Kamp. •Har de lidt og stridt forgæves? Eller skal vi vise
os deres Offer værdige gennem vort Liv som et enigt Folk, fælles i Kær
lighed og Had og derfor ogsaa i Kamp
og Sejr?

Endnu en god dansk Patriot er faldet for en Lystmorders Kugle. I Bladenes Dødsannoncer kunde man læse, at den kun 20-aarige Jørgen Hall var
død, og at Begravelsen havde fundet Sted. Bag disse Ord skjuler der sig
føl gende:
Jørgen Hall kom den 7.Marts gaaende sammen med to Venner ad Bredgade, og
da de drejede om ved Grønningen, stødte de paa en tysk Politipatrulje,
der visiterede dem. Paa Jørgen Hall fandt de noget, der ikke passede dem,
hvorefter de koldt og brutalt skød ham ned.
Vi, der kendte Jørgen Hall, vil med Ærbødighed bevare det smukke Minde
om ham, som han selv gennem sin oprigtige Danskhed og sit gode Kammerat
skab har skabt.

-

-

-

-

-

Vi har modtaget:
Dommerfuldmægtig Erik Bondo Svane, Aabenraa, der sad fangen i Neuen
gamme, er død efter en Maaneds Tvangsarbejde i Hamburgs Ruiner. Dermed
har Sønderjyllands Danskhed igen mistet en af sine bedste Mænd. Ved siden
af Foreningsarbejde og meget andet i Aabenraa, gjorde Svane en Indsats
for at give sine Landsmænd Besked om Danskhedens Muligheder i Sydslesvig.
Hans Personlige Kendskab til Forholdene dernede, hans grundige Studier
af Landsdelens Udvikling i Fortid og Nutid, og hans positive Livsindstil
ung gav ham en sikker Tro paa, at Danmark efter denne Krig vil faa en
stor Opgave at løse i Sydslesvig. Han havde selv de- bedste Forudsætnin
ger for at deltage i Løsningen af denne Opgave.
Det var helt naturligt, at Svane ogsaa paa anden Maade maatte indtage en
Plads i den danske Frihedsfront, og nu har han som saa mange andre sat
Livet til for vort Land. Danmark har mistet en dygtig og modig Søn, vi,
der kendte ham, en trofast Ven;

Vi skal nok huske dem~
I Søndags fandt der i Skolegade i Esbjerg et Optrin Sted, der er et nyt
Bevis paa Gestapos og Forrædernes forbryderiske Sindelag.
Paa det~ Sted i Skolegade, hvor den unge Børge Puggaard Thdmsen blev skudt
ned, blev der i Dagens Løb nedlagt Blomster, og Folk stod stille et øje
blik for at bringe den myrdede Frihedskæfliper en sidste Hilsen. Blandt de
mange, der kom med Blomster, var ogsaa en ung Fisker, der stille lagde
sin Buket paa Fortovet mellem de andre. Pludselig begyndte Gestapo at
skyde, og Folk trak sig tilbage. Men der var to, som blev staaende: Fru
Postpakmester Højsgaard og Havneingeniør Simonsen. Fru Højsgaard og hen
des Mand er kendte Nazister og har flere Gange gjort sig bemærket, og
Havneingeniøren er Manden, som den 9.April l94Ostod paa Kajen paa Esbjerg
Havn og bød Tyskerne velkommen.
Disse to udpegede i Mængden den unge
Fisker, Gestapo trak ham et Stykke ned ad Gaden, tilkaldte tre O.T-Solda—
ter, der kom forbi og sammen med dem begyndte de at mishandle den unge
Mand paa det frygteligste. Et Spark i Underlivet strakte ham til Jorden,
hvorpaa fem Mand i flere Minutter i blindt Raseri sparkede ham, saa han
tilsidstTTgnede en blodig Masse, der blev slængt ind i en Bil ogkørt
bort.
Tavse og sammenbidte saa Tilskuerne paa dette modbydelige Optrin. Men
mest modbydeligt var det at se det Smil, hvormed Simonsen og Fru Højs—
gaard fulgte Optrinet.
-

-
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De svenske Røde Kors—Folk, der er kommet til Tyskland, er nu i fuld Gang
med Overflytningen af de internerede Danske til Fælleslejren i Neuenganiiie
ved Hamborg. Grev Folke Bernadotte, der har ført Forhandlingerne om Overflytningen, kom Onsdag Morgen til Nyborg. Han var tilsagt til en Privataudiens hos Hans Majestæt Kongen Klokken ni, og da Færgen var afgaaet,
tog han over Bæltet i en Fiskerbaad og fortsatte Rejsen til København i
en Falck—Bil.
Natten til Torsdag vendte en Røde Kors-Trar~sport hjem fra Muhiberg og
seks andre Interneringslejre med 65 danske Politifolk. Fangerne blev o—
verført til Frøslevlejren. Transporten ledes af Fuldmægtig Tscherning,
der endnu gaar med Stok efter at være blevet saaret ved et Luftangreb ufl-
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der sin sidste Tysklandstur. Betjentene var meget bevægede, da de kørte
over Grænsen ved Krusaa syngende “Der er et yndigt Land”.
De 400 sven
ske Statsborgere, der nu forlader Tyskland, og som i Mandags ventedes til
Grænsen, er nu naaet til Hamborg.

Sundhedstilstanden blandt de tyske Flygtninge i Nordslesvig er meget
daarlig. Mange af dem har paadraget sig alvorlige Sygdomme under Flugten
og den anstrengende Rejse. Der gaar ikke en Dag, uden at der indtræffer
et eller flere Dødsfald blandt dem. Paa Kirkegaarden i Aabenraa er der
allerede en hel lille Afdeling Flygtninge-Begravelser.

-

Bombeangrebet paa Shell-Huset i København fremkaldte ogsaa visse mindre
Dønninger andre Steder. I Hillerød blev der fra en tysk Kolonne, som var
paa March paa Dyrehavevej, skudt mod Flyvemaskinerne, Skud der blev be
svaret med Maskingeværild. Bagefter marcherede Tyskerne i Gaasegang i
Rendestenen paa begge Sider af Vejen, hvilket fik en lille Pige til at
bemærke: Nu gaar de for engangs Skyld, hvor de hører hjemme.
Ogsaa fra Melbylejren blev der skudt mod de allierede Maskiner. Det be
virkede, at et Par af Maskinerne vendte tilbage og kastede et Par Bomber.
Den ene eksploderede straks, mens den anden eksploderede en Time senere.
Der gik Ild i Græs og Lyng, og da det stormede stærkt, var Tyskerne, der
iøvrigt ikke ønskede Hjælp af det danske Brandvæsen, i Fare.
General Lindemann er i disse Dage paa Inspektion i Sø derjylland. Mens
hans Tog, tre Salonvogne, har holdt paa Stationen i Aabenraa, kører Gene
ralen rundt i sin Bil, fulgt af sin Livvagt i en Panserbil. Han var ikke
med sit Tog, da det ankom til Aabenraa og synes kun at opholde sig i det
nogle Timer ad Gangen. En Vagtstyrke paa 20 Mand holder Vagt ved Toget
paa Banegaarden.
Politigeneral Pancke har været paa Inspektion i Frøslev-Lejren i Anled
ning af den Udvidelse, der foretages i øjeblikket. Generalen aflagde og—
saa Besøg i Lejrens Hospitalsafdeling, hvor den internerede Overlæge Mik
kelsen fra København foreviste ham nogle af de Danskere, der er vendt
tilbage fra Tyskland. Fangerne var fuldkommen udsultede. Pancke var cho
keret ved Synet af disse medtagne Patienter og skal havde spurgt: Men
faar de da overhovedet ikke noget at spise dernede?
Der er i de sidste Dage foretaget endnu en Række Beslaglæggelser. Hos
Gaardejer Broder Knudsen, Ishøj ved Taastrup, er der beslaglagt omkring
otte Tønder Land. Paa Arealet skal der opføres Barakker, antagelig til
Flygtninge. I Odense er Bolbro Skole blevet beslaglagt. Det er den sjette
Skole, der er overtaget af de tyske Myndigheder i Odense, og fra Skole
direktøren foreligger der en Udtalelse om, at hvis ogsaa denne Skole be
slaglægges, vil det ikke være muligt at undervise Børnene andre Steder.
Tyskerne har iøvrigt beslaglagt alt, hvad der fandtes af Madrasser, Lage
ner, Tæpper o.s.v. i Foreningen”Opad”’s to Kolonier ved Hasmark Strand.
Kolonierne benyttes om Sommeren til Ferieophold for svagelige Børn fra
Odense. I Haslev er alle Skoler nu rekvireret til Lazaret og Kasernebrug.
Det drejer sig om ialt ti. Desuden er Byens Hoteller beslaglagt. I Hor
sens er det meddelt Skolemyndighederne, at man fra tysk Side ønsker at
overtage ogsaa Horsens kommunale Mellem- og Realskole til Lazaret.
Til Aalborg og Hasseriis er der nu ialt ankommet 11—1200 Flygtninge. I
Farsø er der blevet anbragt 150 Flygtninge og i Gudumholm 150. Mellem
Flygtningene, der er kommet til Aalborg, var der fem Difteritis-Patien
ter. De er indlagt paa det tyske Sygehus.

Blandt de Skoler i Jylland, der er beslaglagt, er ogsaa Venstres Ungdoms
Skole: Brejdablik ved Vejen.
Hændelsen ved Ollerup ved Slagelse foreligger nu nærmere oplyst. Det
drejer sig om et tysk Angreb mod et Arbejderhus, hvor Sabotører holder
til. Tyskerne kom for at overraske dem, men heldigvis kom en af dem til
at støde mod Indgangsdøren med sit Gevær, saa det gik af. Frihedskæmper
ne fik derved Tid til at forberede Tyskerne en varm Modtagelse. Som med
delt slap Frihedskæmperne uskadt bort,
De første Flygtninge fra Tyskland er nu kommet til Bornholm. Torsdag Af
ten og Natten mellem Torsdag og Fredag ankom til Nexø 4-5 Rødspættekut
tere fra StolpmUnde med ca.90 Kvinder og Børn. Natten tilbragte de paa
Holms Hotel i Nexø, og Fredag blev de i Ekstratog kørt til Sandvig, hvor
de blev indkvarteret paa Hotel Hammersø, der tidligere er blevet beslag
lagt af Værnemagten.
I den tyske Løbegrav fra Bellevue ved Risskov til Grenaa Landevej var der
forleden Morgen anbragt Landminer og tidsindstillede Bomber. Gule Plaka
ter advarede Arbejderne mod Faren, da de kom om Morgenen. Arbejderne blev
sendt hjem, og Tyskerne var helt desperate. I Løbet af Formiddagen eks
ploderede et Par Landminer.
Tyskerne har atter mistet et stort Troppetransportskib ved Aarhus
det
tredie i. Løbet af en Uge. Det var Damperen “Mar del Plata” paa 12,000
Tons, der Onsdag Morgen blev slæbt ind i Aarhus Havn som Havarist efter
en Minesprængning ud for Sjællands Odde. Den havde haft 700 Mand om Bord,
men de var blevet reddet. Endvidere er en Minestryger “UZ Kiel” blevet
Mi nesprængt.
-

Tyskerne har foretaget en Razzia paa Bygmesterskolen i Aarhu~ for at faa
fat paa en af Eleverne. Han var der dog ikke, og i Stedet for anholdt
man hans Kæreste. Blandt de arresterede i Aarhus er to kendte Mænd inden
for Sportsverdenen, AGF-Spilleren Eggerts østgaard, Folkeregistret, og
Børge Rosendal Sørensen, tidligere Formand for AGF’s Svømmeafdeling. Da
Repræsentant Laur.M.Krøll, Aarhus, der i nogen Tid har levet “under Jor
den”, forleden deltog i sin Brors Begravelse, mødte Gestapo op paa Kirke
gaarden for at anholde ham. Det lykkedes ham dog at flygte paa en Cykle.
I Stedet har Gestapo anholdt hans to yngre Brødre som Gidsler. Natten til
Onsdag er der foretaget en Række Arrestationer i Løgstør og Omegn. Mel
lem de arresterede Danskere er Byraadsmedlem Christen Nielsen, Direktør
J.P.Krøllgaard, Falckredder Harry Christoffersen, Landpostbud Hovard Ja
cobsen, Ekspedient Arvid Friis, Seminarist Verner Jensen, Gaardbestyrer
Anders Bonde, Ørbæk og Seminarist Hou Jensen, Ranum.
I Augustenborg
har Tyskerne anholdt Elektriker Hans Chr.Fallesen, en Bror til Borgmeste
ren. Af andre anholdte Danskere~kan nævnes Bogholder Hans Gadebjerg, Ha
derslev, og Gaardejer Chr.Clausen, Vollerup.
Uanset Begivenhederne i
-

-
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Onsdags blev der Natten til Torsdag foretaget Anholdelser i København.
B1.a. er Direktør Ewald ørne, Vemmetoftealle 34 i Gentofte, anholdt. Hipo
har ogsaa aflagt Besøg hos Professor,Folketingsmand Flemming Hvidberg.
Han var ikke hjemme.

af Gestapo-Mændene ham et saa voldsomt Slag med en Maskinpistol, at Ar
men lammedes. Der blev sat Vagt i Lejligheden i 36 Timer, og yderligere
to Mand, som indfandt sig, blev arresteret. Deres Navne kendes endnu ik
ke.

Carl Johan Buchwald, Aarhus, Søn af Oberstløjtnant Buchwald, er ført til
Frøslev.

“Jeres Kvinder og Børn
skal faa samme Behandling”.

Forleden Aften eksploderede seks Bomber i Muslingekogeriet i Aalborg. Ved
Eksplosionen blev Resten af Virksomheden, der for nogen Tid var udsat for
Sabotage, ødelagt.
Over 1000 Butiks- og Vinduesruder blev Mandag Aften sprængt i Nørresund
by og Utterup som Følge af en voldsom Eksplosion i en Grusgrav, hvor der
antagelig blev foretaget Prøver med Sprængstof.
Ved Bombeattentaterne i Kolding Natten til T irsdag er der sket betydelig
Skade paa St.Nicolai Kirke. Syv af Ruderne, bl.a. de otte Meter høje Mo
saikruder i Koret, knustes, og Hvælvingerne i Midterbuen og Sideskibet
har slaaet Revner.
Patrioter fjernede i Tirsdags 80,000 Liter Benzin fra Lufthavnen i Kas
trup.
Forleden Aften blev Savværket Voer Ladegaard ved Skanderborg sprængt i
Luften med syv Bomber. Savværket ejes af Grosserer Brodersen, Randers.
Det han mange Maaneder udelukkende arbejdet med Fremstilling af Genera—
tortræ til Tyskerne.
Forleden Aften fandt man paa Stien bag Boldbanerne mellem Dalgas Avenue
og Vestergaardsgade i Aarhus Liget af en 4O-aarig Mand, der var ramt af
syv Skud. FlereafSkudene havde ramt ham i Hovedet. Han var uden Legiti
mati onskort.

Forleden stod ca. 100 russiske Krigsfanger opmarcheret i en af Gaderne
ved Aarhus Godsbanegaard, hvorfra de skulde sendes videre med Tog. Der
var kun 4 tyske Soldater til at passe paa Fangerne, men de optraadte til
Gengæld yderst brutalt. Blot en Fange drejede Hovedet, pryglede de løs
paa ham. Efterhaanden samlede der sig en større Menneskemængde omkring
Stedet, og Harmen over Herrefolk-Repræsentanternes Brutalitet var aaben
bar. Menneskemængden indtog til sidst en direkte truende Holdning over
for Tyskerne, og en ældre Herre kunde ikke styre sig. Han gik hen til en
af Vagposterne og snerrede ind i Ansigtet paa ham: “Jeres Kvinder og Børn
skal faa samme Behandling!” Det var en Fryd at se, hvordan denne Salut
fra en jævn dansk Mand virkede svalende paa de støvletrampende Tyskere.
Alt det hovne gik pludselig af dem, og da Kvarterets Beboere snart efter
arrangerede en Bespisning af Krigsfangerne, protesterede Vagterne ikke,
men saa blot til med sløvt og trist Udtryk i Ansigterne. Der var ingen i
Kvarteret, der fik Mælk den Aften, det blev alt sammen skænket for Rus
serne. En enkelt Husmoder smurte alene 200 Rundtnonimer Rugbrød med Fedt.
Krigsfangerne spiste med glubende Appetit, og da en russiskfødt Dame
raabte til dem paa Russisk, at de befandt sig i Danmark, og at de blot
skulde være ved godt Mod, for det Hele var snart forbi, straalede deres
Ansigter af Glæde.
Jernbanesabotagen.
I Løbet af Onsdag Formiddag skete der Sprængninger paa nogle fynske
Strækninger ved Aarslev St. paa Sydfynske Jernbaner, hvor Sporskiftet
blev sprængt, og to Steder paa Strækningen Tomrrierup-Assens mellem Knarre
borg
naarup og Flemløse
Ebberup, hvor begge Skinneretninger blev
sprængt, saa der maatte foretages Udveksling af Skinner.
Natten mellem Onsdag og Torsdag skete der mindre Sprængninge~ forskellige
Steder i Jylland. Endvidere er der sprængt nogle Sporskifter~ved Flintholm Krydsningsstation, saa Forbindelseslinjen mellem Københavns Godsba
negaard og Frederiksberg er afbrudt.
-

En tysk Vagtpost blev Tirsdag Aften skudt ned i Nr. Bjært paa Dobbeltspo—
ret Kolding-Fredericia. Liget blev afhentet af en tysk Ambulance.

-

Gestapo nægter sig intet.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Torsdag Aften stormede Gestapo i Aarhus en Lejlighed og arresterede Ci
vilingeniør Flor fra Frichs Fabrikker og en Mand, der senere er identifi
ceret som Dr.med.Poul Astrup, København. Gestapo-Folkene optraadte under
Aktionen som en Flok Gangstere. Med en Tøjsnor svinebandt de deres to
Fanger. Derefter plyndrede de Huset for Cigaretter og Spiritus og gav sig
god Tid til at nyde Tilværelsen mageligt h~ns1ængt i gode Stole og med
Benene op paa Bordet. Fru Flor blev med Maskinpistol i Ryggen tvunget til
at lave Kaffe for dem og servere, hvad Huset formaaede af Brød og Kager.
Da den ene af Fangerne trak lidt paa Armen, fordi Rebet snærede, gav en

Vestfronten: Mens en Katastrofe for Tyskerne er ved at blive afsluttet,
forbereder de allierede Luftstyrker nu den næste. Ved Masseindsats af
Flyvere mod Flyvepladser, Jernbaner og Garnisoner paa den højre Rhinbred
forberedes den nye Offensiv, der efter Udtalelser af fremtrædende Strate
ger kun kan vente meget kort paa sig. De samme Strateger udtaler, at Mod
standen paa højre Rhinbred maa forventes at blive meget kortvarig, idet
det bedste Mandskab og det bedste Materiel, der var sparet til dette Formaa, er sat ind eller er blevet ødelagt. Med ikke mindre end 7000 Ind
flyvninger over de tyske Stillinger i Vest, er der anrettet enorme øde-
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læggelser af det allierede Luftvaaben i Gaar. Og en sand Masseflugt er
sat ind fra alle Steder af Ruhr-Distriktet, hvor man venter den store ø
delæggelse. Arbejdspladserne bliver forladt, 70 Procent af Ruhrs Kulgru
ber har maattet lukke paa Grund af Mangel paa Arbejdskraft. Det er endog
Tilfældet med Hermann Gøring—Gruberne. Partiet er selvfølgelig forlængst
borte, saa hele Flugten foregaar uden nogen Indblanding fra Myndigheder
nes Side. Hvor slap Disciplinen er, faar man et godt Billede af ved en
Melding om, at Ruhr-Distriktets Jernbanefolk selv har sammensat Tog og er
kørt afsted mod Rigets Indre sammen med deres Familier. Fem af de vigtig
ste Flyvepladser blev ødelagt i Gaar med 65 af Tysklands mest moderne Ja
gere. Garnisonerne er bombet sønder og sammen og overalt finder man øde
lagte Tanke og Lastvogne, og Ammunitionsdepoterne sprænges i Luften. Mens
denne ødelæggelse gennemføres, overgiver Tyskerne sig i Saar-Pfalzdi
striktet i stort Tal. Antallet af tyske Fanger fra dette Distrikt er op
givet til 100.000 Mand. Tyskerne holder endnu kun et lille Brohoved mel
lem Speyer og Gerniersheim. Mains er helt opgivet, og i Ludvigshafen kæm
per kun de sidste Afdelinger af SS, Politi og Brandvæsen mod Amerikaner
ne. Alt, hvad der staar af Tropper Vest for Neustadt er blevet opdelt i
ganske smaa “Kedler”, der hurtigt likvideres. Samtidig udvides Brohovedet
ved Rehmagen, der nu er 15 km dybt og 40 km langt. Amerikanerne er trængt
ind i Neuwied, men er endnu ikke naaet over Sieg i Nord. Bag det tætte
kunstige Taageslør paa den venstre Rhinbred fortsættes imidlertid Forbe
redelserne til det store allierede Fremstød, og man regner med, at det i
første Række bliver Montgomerys Tropper, der sættes ind i et nyt Kvælertag mod selve Tyskland.
østfronten: Kun i øvre Schlesien og Ungarn er der Kampe af større Betyd
ning, ellers er det Stilhed før Stormen. I øvre Schlesien er der gennem
ført et Dobbeltangreb med store Indkredsninger i Nærheden af Neustadt,
i Ungarn er Russerne rykket 20 km frem over Stuhlweissemburg, der helt
er omringet med sin Garnison af tyske Tropper, Forbindelsen mellem Danzig
og Gdynia er helt afbrudt.
Rationeringen i Tyskland.
Den tyske Propaganda er begyndt at forberede Befolkningen paa en ny Ned
skæring af Rationerne, og der er ingen Tvivl om, at det bliver Hungerra
tioner, der bliver tildelt efter den 9.April, naar den nye Tildelingspe
riode begynder
altsaa ogsaa for Tyskerne en højst betydningsfuld Dag.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Von Kesselring har erstattet von Rundstedt som øverstkommanderende paa
Vestfronten, hvor tidligere von Kluge og Model har forsøgt sig uden stør
re Held. Kesselrings Fordel, set fra den tyske Regerings Horisont, er
hans Partitroskab
strategisk kan han ikke betragtes som en bedre Mand
end Rundstedt. Det er ikke Feltherren, det har været galt med i Vest
det er simpelthen Situationen, der ikke staar til at redde.
Efter Oprulningen af den tyske Front ved øvre Rhin er Startøjeblikket for
Montgomerys Storoffensiv ved Nedre Rhin rykket nærmere. Flyverindsatsen,
Troppebevægelserne og Rekogriosceringskampene viser det.
Samtidig synes Russerne at være ved at sætte sig i Bevægelse ved KUstriri
og Frankfurt an der Oder for derfra at indlede enten Angrebet direkte mod
Berlin eller ogsaa starte en Omklamringsbevægelse med den tyske Hoved
stad som~ Centrum.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Hipo-Patruljevogn nedkænipet.
Paa Thorvaldsensvej mellem BUlowsvej og Dr.Priemesvej kom det forleden
til et dramatisk Optrin, hvorunder en Hipo-Bil med fem Mand forsøgte at
overhale og standse en Lastbil. Hipo-Vognen blev imidlertid modtaget med
Skud og Haandgranater, og en af Hipo-Folkene, der var civil, blev dræbt.
De to Vogne kørte med meget stor Fart i Retning mod Falkoner Alle, men
det var indlysende, at Lastbilen maatte komme til kort overfor den meget
hurtigere Patruljevogn. Lige ved Dr.Priemesvej var Hipo’erne naaet op til
Lastbilen og skulde netop til at overhale den, da en Haandgranat pludse
lig blev kastet fra Lastbilens Førersæde, samtidig med at en Række Ma—
skinpistolsalver rettedes mod Hipo-Vognen og dens Besætning. Det forfej—
lede ikke sin Virkning. Føreren mistede Herredømmet over Vognen, der med
(fortsætte;s Side 2)

-

Generalernes Parade.
Siden Invasionen i Vest har den tyske Hær mistet et stort Antal Genera
ler. Ikke mindre end 98 Generaler har overgivet sig og 67 er faldet. Det
vil sige, at Tyskerne har mistet en General hveranden Dag. Antallet af
“kaltgestellte” generaler er dog endnu større. Det er paa 187 siden 1938.
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et Brag tørnede mod en Stander. Det viste sig, at en af Hipo-Folkene var
blevet dræbt paa Stedet, en Mand ved Navn Gunnar Alvang, mens et Par an
dre havde faaet lettere Kvæstelser.
Lastbilen fortsatte imidlertid sin Kørsel, men kort efter kom en omfat
tende Hipo-Udrykning til Stede. Den dræbte blev transporteret bort, og
tro mod deres Sædvane iværksatte Hipo’erne en fuldstændig Terror i Kvar
teret. De skød og ransagede i det meste af en Time. Der fandt dog ingen
Anholdelser Sted. Efter at de var kørt bort, stod den delvis ødelagte
Patruljevogn stadig op ad Standeren, og kort efter kom nogle af de for
fulgte Patrioter til Stede. De Tappede Benzinen af Bilens Tank og hældte
det ind i Vognens Indre, hvorefter de satte Ild til og forsvandt. Den
bliver aldrig til Bil mere.

en Liste med Ca. 80 Navne, som først og fremmest skal findes.
Bombekatastrofen paa Frederiksberg Alle
udnyttes propagandamæssigt af Tyskerne.
Som forudsat skulde Tyskerne nok sørge for, at der blev passende “Rekla
me” om den Ulykke, som skete under de engelske Maskiners Indflyvning over
København for at ødelægge Gestapos Højborg
Shelihuset. Foruden de cen
surerede Dagbiadsartikler benytter de sig ogsaa af Filmsoptagelser, og
i det sidste Par.Dage har man kunnet se den nazistiske Filmfotograf
Schneevoigt jun. køre rundt til Ulykkesstederne med sit Smalfilmsapparat
og optage Meter efter Meter af de mest uhyggelige Scenerier. Vi skal nok
inden længe faa hans Produkt at se i Biograferne, og samtidig skal Fil
men nok blive sendt til Tyskland
til Opbyggelse for de udbombede Folke
fæller og til Opildnelse af Hjemmefrontens “kampaand”. Blot een Ting kan
man være sikker paa ikke kommer med paa denne Tysklandsturne
ødelæggel
sen af Shellhuset og de dræbte og saarede Gestapofolk og Landsforrædere.
-

-

Politiets øverste Embedsmænd
og en Kriminalassistent løsladt.
Som nævnt ved Omtalen af Bombardementet af Shelihuset blev fire af de
seks Politimænd, der sad som Fanger i Boghandlernes Hus, umiddelbart ef
ter Bombardementet ført til Politigaarden. Her til ankom senere paa Da
gen de to sidste, og i Gaar er de alle seks blevet løsladt efter Forhand
linger, der allerede har staaet paa i længere Tid. Det er Departements
chef Ejvind Larsen, Vicepolitichef Arthur Dahl, Politidirektør Stamm,
Statsadvokat Troels Hoff, Politiinspektør von Magius og Kriminalassistent
Ove Knudsen. Den sidste har forøvrigt kun givet en kort Gæsteoptræden i
Boghandlernes Hus, idet han indtil fornylig, da det sidste halve Hundre
de danske Politifolk blev overført fra Politigaarden til Frøslev, undgik
at dele deres Skæbne og blev overført til Boghandler-Huset.
Frygteligt Torturi nstrument fundet
af Patrioter i Sheilhusets Ruiner.
Under den haabløse Forvirring, som i den første Tid efter Angrebet mod
Shellhuset raadede blandt Tyskerne og deres danske Haandlangere, benyt
tede adskillige Frihedskæmpere, som havde siddet indespærret, Lejligheden
til at sikre sig forskellige “Trofæer”. En af de uhyggeligste er en Pisk,
som Bødlerne i Gestapo-Højborgens Kældre har brugt mod deres ulykkelige
Ofre for at tvinge Tilstaaelser frem. Den bestaar af et ret kort Træskaft, i hvis Ende der er fastgjort en meterlang Klaverstreng. Den er
blevet brugt flittigt åf “de lidende bomberamte Tyskeres” Landsmænd i
det nu ødelagte Shelihus. Det er ikke ret længe siden, at 21
enogtyve
danske Patrioter blev stillet paa Række og Geled i Shelihusets Kælder
og torteret med Piske afdenne Beskaffenhed.
Det skal huskes, naar Talen er om Indkvartering af “Staklerne” fra øst
prøjsen og fra det øvrige Tyskland, og det skal huskes, naar en Stikker
falder paa sine Gerninger.
-

—

En Advarsel.
Der er Grund til at tro, at Tyskerne paatænker en større Jagt paa Folk,
der enten tidligere har været paa Shel’lhuset som Arrestanter eller Gid
sler, eller som flygtede under Bombardementet. Det er Tyskernes naive
Opfattelse at Angrebet mod Sheilhuset var blevet inspireret af de Beret
ninger, som Folk, der tidligere havde været Fanger i Gestapos berygtede
Hovedkvarter, havde afgivet. Der skal foreløbig være blevet udarbejdet
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Stelsig gør Knæbøjninger.
Den store Sal i Koncertpalæet var overo~rdent1ig tyndt besat, da T.O.T.s
Massemøde Torsdag Aften begyndte. Adgangen var gratis. T.O.T.s eget 35
Mands Orkester spillede op, og Orkestergraven var mere tæt besat end Sa
len. Ved alle Indgangsdøre stod Stelsigs Cheruber iført den totske Uni
form, der har en umiskendelig Lighed med Hipo-Dragten. I Salens ene Ende
var der rejst en Scene: et overvældende Antal Trapper flankeret af Nord
lysformede Lameller førte op til en Platform, hvor to Mikrofoner var an
bragt. En af Cheruberne stillede sig paa det nederste Trin, aabnede Mø
det og kommanderede Fanerne ind. Der vat to. En Nazifane og en TOT-Fane.
Efter Afsyngelsen af en Fællessang slentrede Stelig i sort Uniform op ad
de mange Trapper og stillede sig mellem de to Mikrofoner. Bag ham var den
blaa Himmel og lige oven over ham Bevægelsens Symboler: Jordkloden, Hagekorset og Nordlyset. Det saa ud, som om han bar det hele paa sit Hoved.
Es spricht der FUhrer~ Han viser sig at være i besiddelse af en overor
dentlig kraftig Stemme. og store Talegaver. Han taler uden Ophør og ge
stikulerer præcist som det store Forbillede. En lille Ting har han dog
for sig selv: han gestikulerer med Knæene. Op og ned. Hvis ~an ikke hørte
Stemmen samtidig, vilde man tro, det var en Time i fritstaa~nde øvelser.
Og Tekniken er overordentlig bevidst. Stelsig har utvivlsomt frekvente
ret en Førerskole i Tyskland eller Holte. Hans Tilhængere er henførte,
især et Antal pelsklædte Kvinder med fanatiske øjne. De følger hans gym
nastiske øvelser med samme henrevne Intensitet, hvormed de lytter til
hans Røst, der snart tordner imod dem, snart taler til dem blidt og sagt
modigt. Fagforeningssystemet her i Danmark
tordner han
er i Kraft af
Tillidsmandsinstitutionen en Spionagecentral. Alle Arbejdere undersøges
og Rapport beinges videre til Kong Salomon, nemlig Roosevelt. Socialde
mokratiets Parole var: Stauning eller Kaos. Stauning er væk, altsaa har
de kun Kaos tilbage. Jøderne er aldrig tvunget til at emigrere fra Tysk
land. De rejste selv bort med deres Penge. Tyskland er en Heltenation.
Tyskerne er et Herrefolk. Pan-Europa er Maalet. Vi skal hjælpe de tyske
Flygtninge, det staar i den kristne Teologi! Bidrag kan indsendes til
Teknisk Opbygningstjeneste, Svendsgade 2. Eva 6892. Vi maa holde op i
Danmark med Snigmord. Christmas Møller....
-
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En Cherub fra Salen:
Han skal skydes først~
Stelsig:
Ja, han faar nok, hvad han har godt af.
Og Stemmen deroppe fra fortsætter. Hebræere, Frimurere, Hitler, Social
demokrater, Marxister fyger rundt i den stelsigske Centrifuge sammen med
Kristus og Roosevelt og Forsynet og Hitler og Stelsig. Manden taler uden
Ophør, associerer livligt og fantasifuldt og helt uden Mening. Han lover
Bevægelsen en ny Filosofi
“der har paa Grund af Tidens Uhyrligheder
endnu ikke været Tid til at udarbejde den”. Han angriber Videnskaben og
Lægerne. Det er ganske ligegyldigt, hvad han siger. Hans faatallige Til
hængerskare sluger det hele. Det er ikke et Møde, det er en Sceance. Paa
mange Maader har Stelsig Ret i Bedømmelsen af sig selv som Hitlers Jævn
byrdige. Hitler startede paa samme Maade
med vilde Fagter foran en lil
le Forsamling, der i væsentlig Grad bestod af Kvinder. Det var Kvindehy
stenet, der bragte Hitler frem fra Møde til Møde. Det er Kvindehysteri,
der holder Stelsig gaaende en ganske, ganské kort Tid. Men hvis det var
ham og ikke Lemcke, ham og ikke Frits Clausen, der for 15 Aar siden havde
stillet sig i Spidsen for dansk Nazisme, havde den sikkert haft bedre
Fremgang.

for at udspionere mig, umiddelbart efter, at jeg var ankommet. Hans Titel
er Kulturattache, men han beskæftiger sig med alt undtagen Kultur. Det
er ikke mindst for de danske Frihedskæmpere en meget farlig Person, som
arbejder direkte under Gestapo. Til Trods for, at der ikke eksisterer
nogen Forbindelse mellem Danmark og Ungarn i Dag, bliver denne Kovals
altsaa i København under Navnet Attache. Jeg og min Hustru og det ungar
ske Legationspersonale i København maatte leve tre Uger under Jorden, in
den det lykkedes os at naa over til Sverige. Ved et Tilfælde fik jeg fat
paa en Korrespondance fra Kovals til Gestapo vedrørende mine Forhold, og
(fortsættes Side 7)

-
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I FAA LINIER (Indland):

-
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Men desværre for Stelsig er han en Sildeføding. Han proklamerer, at han
er den eneste, der kan samle alle danske Nationalsocialister, og efter
som Antallet i den kommende Tid paa den ene og den anden Maade uden
Standsning vil formindskes, er det saamænd ikke udelukket, at han naar
sit Maal.
Ungarsk Minister
“under Jorden” i Danmark.
“Sydsvenska Dagbladet” meddeler, at flere Ungarere den l7.Marts om For
middagen naaede til Malmø og meldte sig hos det svenske Politi som Flygt
ninge. De fik imidlertid Lov til at gaa umiddelbart efter og tog ind paa
et Hotel. Det var meget bemærkelsesværdige Flygtninge, nemlig den ungar
ske Minister i København, Baron Stephan von Revieczky, hans første Lega
tionssekretær og to andre Medlemmer af Legationen med Damer, d.v.s. med
en Undtagelse hele den ungarske Legation.
Von Revieczky afløste som bekendt for nogen Tid siden den tidligere un
garske Udsending til København, som søgte Tilflugt i Sverige efter Statskuppet i Budapest. Von Revieczky ankom altsaa som Repræsentant for den~
nye Pilekors-Regering og betragtedes derfor som Nazitilhænger.
Posten som Minister i København, fortæller han til “Sydsvenska Dag
bladet”, modtog jeg efter at Ungarn var blevet okkuperet af Tyskerne,
ene og alene for at faa Lejlighed til at slippe ud af Nazisternes Klør
hjemme. Fra den første Dag, jeg kom til København, har jeg undersøgt Mu
lighederne for at komme til Sverige. Jeg fandt det uudholdeligt efter
40 Aars Arbejde som Diplomat at lade mig dirigere af Tyskerne.
Bladet har spurgt Ministeren, om han har tilhørt Pilekors-Partiet, men
det benægtede han kraftigt, idet han udtalte, at ingen ungarsk Patriot
nogensinde vil tilslutte sig dette Parti, der bestaar af en Skare Forbry
dere i tysk Tjeneste.
Hvor ringe Tiltro disse Forrædere havde til mig, sagde Ministeren, bevi—
ses bedst derved, at de sendte en Attache ved Navn Kovals til København

Personalet paa Hotel “Astoria” har været ude for en højst ubehagelig Op
levelse. For nogle Dage siden ankom tlHotellet en tysk Officer, ganske
øjensynlig direkte fra Fronten. Hanvar kun paa Gennemrejse, og da Ren
gøringspersonalet, efter at han var væk, skulde gøre rent i hans Værelse,
fanst de i Papirkurven hans Undertøj, der var tæt besat af Lus.
I Skagen er Tyskerne begyndt at lægge Miner i selve Indsejlingen til Hav
nen. Havnens Moler var i Forvejen mineret. Brøndums Hotel, der tidligere
har været belagt med Russere, er nu i Stedet blevet Indkvarteringssted
gor ganske unge Soldater, Drenge i 15—16 Aars Alderen. Ogsaa Karstens Ho
tel er belagt med Soldater. Hotel Royal er Hovedkvarter. Paa Skagens Ho
tel, der hidtil harværet Lazaret for Russere, er der nu kommet Tyskere.
Nord for det gamle Fyr har Tyskerne gravet Løbegrave, Tankspærringer, Be
tonstillinger og spækket hele Omraadet med Landminer. I Fyrskibet ud for
det nye Fyr er der indrettet Bordel med polske Piger.
I Egenen mellem Helsingør, over Gurre, Esrom og Arresø til Roskildefjord
er Tyskerne nu i fuld Gang med deres tidligere omtalte Befæstningsanlæg.
Efter alt at dømme drejer det sig mi en saakaldt Tankgrav, og til trods
for, at de i længere Tid har høstet dyrekøbte Erfaringer for, hvor værdi
løse disse saakaldte Spærringer er, fortsætter de Vandalismen i en af
Sjællands skønneste Egne.
Under en Razzia, der som omtalt for nogen Tid siden fandt S~ted i en Ejen
dom i Skattegade i Svendborg, blev en ældre Kone og to Arbejdere, der ik
ke hørte til i Ejendommen , dræbt paa Gaden af vildfarne Kugler. De Paa
rørende har forsøgt at faa deres Lig udleveret, men det er blevet nægtet.

—
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Under en Undersøgelse hos en Kone i Helsingør, hvis Mand i øjeblikket
ikke lever hjemme, fordi han er eftersøgt af Tyskerne, holdt maskinpi—
stolbevæbnede Mænd forleden to Børn paa 10 og 12 Aar i Skak, mens deres
Mor, der stod i Nattøj, blev forhørt i to Timer. Under Undersøgelsen
skar Tyskerne Møblernes Betræk op.
Med den sidste Transport til Tyskland fra Lejren i Frøslev var blandt
andre Oberst Christensen, tidl. Sønderborg og Næstved.
Tyskerne sprængte i Torsdags Læge Warbergs Villa i Vejgaard i Luften. Læ
ge Warberg sidder i Frøslev-Lejren.
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Under den stærke Storm i Tirsdags brød Skelettet til en meget stor Bun
kern som Tyskerne bygger paa Havnens nordlige Terræn i Frederikshavn,
sammen. Samtidig rev de to Spærreballoner over Havnen sig løs og fløj øst
paa. Tyskerne forsøgte forgæves at skyde dem ned.

I de sidste Dage er der til Københavns Havn ankommet over 8000 tyske Sol
dater og 12,OÖO~ tyske Flygtninge.
Arresterede: Seminarist Emil Bach, Wærumsgade 11, Maskinlærling Viggo
Christensen, H. C. Andersensvej 34, Overmekaniker K. K. Lauritzen, Fynsgade 8 og Ingeniør Chr. Skonberg, Fynsgade 8, alle Aarhus. Endvidere: Re
servebetjentene Olaf Knudsen, Erik Saugmann, begge Aarhus, Svend Aage Pe
tersen, Tinglev, og Bent Lykkegaard, Tousvej, Aabyhøj, samt Politibetjent
tud. jur. Knud Larsen, Søndermarksvej 27, Vejle. I Randers: Jørgen Øster
gaard, Svend Trøstvej 14, og Palle Haverslev, Rosendahl 3 A, Maler Poul
Hansen, Horsens, Løjtnant Ib Henry Christiansen, Havnegade 55 København,
Løjtnant Fritz Bredo Obelitz, Brabrand, Kontorist poul Frandsen, Adelga
de 7, Politibetjent Klitgaard Jensen, Kontorist Ove Rydahl Jørgensen, Go
thersvej 12, Remisearbejder Bernhard Lassen, Hobrovej 35, Handelsskoleforstander M. Nielsen, Arbejdsmand Carlo Randrup Thomsen, Energivej 41,
og Kontorist Poul Ulrik Ernst Tøttrup, Vestergade 44, alle Randers, Lærer
Thorvald Kristensen, Lomberg pr.Ramme, Fisker Kaj Kristian Strand, Bønne
rup St~’and, Alex Rasmus Peter Rasmussen, Peter Vilhelm Rasmussen, Fisker
Villy Karl Arvid Rasmussen, Invaliderentenyder Carl Lauritx Schrøder
Steenberg, Ernst Emil Christensen, Fisker Karl Albert Christensen, Toldvagtmester Søren Hansen Ferdinand Karl Frederik Ottendahl og Alfred Emil
Petersen, alle ni fra Anholt, Maskinarbejder Lauritz Hans Egelius Bjørn,
Havnen, Grenaa, Anlægsgartner Fr. Poulsen, Randers, Tømrermester A. Erting, Helsingør.

Onsdag Formiddag indfandt to bevæbnede Mænd sig i Borgervagtens Lokaler
paa Raadhuset i Vordingborg og forlangte at faa udleveret to Revolvere,
som Natten i Forvejen var blevet indleveret som Hittegods.
Der er afrejst en dansk Delegation til Sverige for at fortsætte Forhand
lingerne om en Genoptagelse ad den dansk-svenske Samhandel. Der er fore
løbig Tale om en Genopliven af de uudnyttede Restkontingenter. De beløber
sig for Importens Vedkommende til 14,4 Mill. Kr. og for Eksportens Ved
kommende til 17,9 Mill Kr.
Til København er der indtil i Torsdags ankommet 47,000 civile Flygtninge
og ca.24,000 saarede tyske Soldater. De er alle kommet med Damper. En
stor Del af dem er indkvarteret dels i Hovedstaden og dels i Byens Omegn.
Tyskerne forbereder Oprettelsen af et saakaldt “Krankensammelstelle” i
København. Der skal være Plads til 28,000 Personer, men det kniber svært
med at skaffe det fornødne Inventar, Senge, Skabe, o.s.v., og ogsaa Per
sonalespørgsmaalet volder Vanskeligheder.
Køge Tekniske Skole, som indtil for et Aar siden har været anvendt af
Tyskerne, men efter Istandsættelsen atter har været benyttet som Skole,
er paany blevet beslaglagt. Desuden er Hovedbygningen til Gl. Køgegaard
Gods blevet beslaglagt. Formanden for Carlsen-Langes Legatstiftelse, Hof
jægermester Harald Collet, boede i den gamle Bygnin~er skal anvendes til
Bolig for Hitlerjugend.

Gestapo har i Aarhus arresteret en af sine egne Vagter, Bruno Arvin Sø
rensen, Kastaniegade 2.
Kommunaldirektør Hans Nielsen, Fuldmægtig Krogdtrup, Fru Politibetjent
Hyllested og Fru Politibetjent Skafsgaard, der blev taget med til Kolding
i Lørdags af Gestapo i Esbjerg, er blevet løsladt. Desuden blev Overassi
stent Skov Nielsen, Esbjerg, løslady. Han var endnu i Gaar ikke vendt
hjem, og man frygter for, at der skal være tilstødt ham noget. Ligeledes
er Lærerinden Frk. Bonde, Esbjerg, der blev arresteret for tre Uger si
den, blevet frigivet.

Oringe Sindssygehospital er blevet beslaglagt til tyske Flygtninge. Man
ved endnu ikke, hvor man skal anbringe Patienterne, og da det er meget
vanskeligt at skaffe Plads andre Steder, volder Sagen de danske Myndighe
der store Vanskeligheder. Tyskerne har imidlertid paa det bestemteste
forlangt at faa hele Sindssygehospitalet
Forleden Aften blev der kastet Haandgranater ind i Kommuneskolen i Frede
rikshavn. Samariter holdt øvelse paa Skolen, da Granaterne blev kastet
ind gennem Vinduerne. Der kom dog ingen til Skade. Mn mener, at Attenta
tet er sket, fordi der kun mødte to frivillige Samariter i Anledning af
Flygtningetogets Afsporing ved Sønderskov for nogle Nætter siden. De fle
ste af de frivillige Samariter er ganske unge Piger.

deraf fremgik det, at det dels var den tredie Rapport, dels at jeg nu be
tragtedes som aaben Forræder, specielt fordi jeg havde hjulpet Jøderne
i Ungarn med at bringe sig i Sikkerhed.
Minister Revieczky anser den Skæbne, der har ramt Ungarn, for uundgaae
lig, simpelthen fordi der opholdt sig 14 tyske Divisioner i Landet. Med
Ungarske Arbejdere og i ungarske Fabrikker fremstilledes tyske Vaaben af
importerede tyske Raavarer. Dette var Begyndelsen til Slaveriet under
Tyskland. Til sidst havde Ungarn ingen Vej tilbage.
Om Horthy oplyser Ministeren, at denne nu befinder sig i tysk Fangenskab
paa et Slot i Bayern. Horthy vilde sikkert Ungarns Bedste, men gik for
langt i sin Eftergivenhed overfor Nazisterne og mistede derfor sin Hand—
lefrihed.
Jeg rejser nu til Stockholm, slutter, Ministeren, for at konferere med en
Slægtning af mig, som er ungarsk Minister der, og sammen med ham vil jeg

Forleden Nat foretog Gestapo en Razzia paa Jernbaneterrænet ved Korsør.
Tyskerne hævdede, at der havde været Sabotører, uden at Jernbanepersona
let havde underrettet Gestapo derom. Det lykkedes dem ikke at finde noget
mistænkeligt paa Terrænet.
I Gaar Morges saaredes Frk. K. Nielsen, Dagmarsgade 8 i København, da
hun paa Kongens Nytorv stod paa en Linie 7, af en Haandgranat. Den faldt
ud af en forbikørende tysk Bil.
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arbejde for et demokratisk Ungarn.

der skal gives tyske Kvinder og Børn og udenlandske Arbejdere Mulighed
for at overleve Krigen. Der nævnes Sauerland, Ealdeck, Nordheim, Schwarz
burg, Oberhessen, Bamberg og Arnsback. Det er en udtrykkelig Betingelse,
at Tyskerne ikke lægger krigsvigtige Fabrikker i disse Zoner og ikke opretter Militærkommandoer. Hvis det sker, vil ogsaa disse Zoner blive be
lagt med Bomber.

Specielt:
193 bedes opgive den gamle Adresse..
246: O.K.
264 og 329 faar Besøg Mandag mellem 10-12.
163: Manden kendes ikke af os
383: Hans politiske Stilling ukendt, har været i Koncentrationslejr. In
gen har kunnet sige noget ufordelagtigt om ham.
394: Det er i øjeblikket umuligt at faa nærmere oplyst.
546: Muligheden kan ikke udelukkes, medmindre han er anholdt. Spørg RK.

Von Rundstedt: Det meddeles, at Generalfeitmarskal von Rundstedt er ble
vet sat under Bevogtning af den tyske Kontraspionage, efter at han er af
sat som øverstkommanderende for anden Gang. Der er ingen Tvivl om, at han
har søgt Føling med Englænderne for at faa afsluttet Krigen, og han ud
taler stadig, at Krigen er tabt.
DEN REAKTIONSDREVNE FLYVEMASKINE.

Luftoffensiven: Hele Ruhr-Distriktet staar i F1ammer~ De sidste Dages
allierede Luftoffensiv har fuldstændig lammet al Trafik, Jernbaneknude
punkter er lagt øde, Linjerne revet op, og de store Broer over Weser er
blevet ødelagt ved Angreb med 10 Tons-Bomber. Hele Distriktet er som Op
takt til den nye engelske Storoffensiv blevet afskaaret fra Resten af Ri
get. Angrebene paa Dortmund og Essen har været General prøver paa de øde
læggelser, der vil blive Tyskland til Del. I hver af disse Byer menes der
at væreomkommet 34.000 Mennesker, men det er ganske umuligt at give nøj
agtige Tal, fordi Partiembedsmændene er flygtet og har taget Kartoteker
ne med sig.
En neutral Personlighed har meddelt den tyske Regering, at han har for
maaet General Eisenhower til at oprette en Række Sikkerhedszoner, hvor

Indenfor Flyveverdenen er den store Sensation i øjeblikket Produktionen
af reaktionsdrevne Flyvemaskiner. Eftér Eksperters Udsagn vil Propeller
ne helt ophøre, idet de propeldrevne Maskiner ikke kan komme op paa en
større Hastighed end 800-850 km ved Horisontaiflyvning. Man stod da imel
lem Valget af raketdrevne eller reaktionsdrevne Maskiner. De raketdrevne
maatte selv medføre Benzin, hvorimod de reaktionsdrevne tog Drivkraften
lige fra Luften. Følgelig valgte man den sidstnævnte Type. Den første
reaktionsdrevne Flyvemaskine blev fremstillet af Italieneren Campini,
men hans Type fik aldrig nogen praktisk Betydning. Dernæst fremstillede
Englænderen Wissel en Jagertype, der har dannet Grundlaget for den Jager,
der i øjeblikket fremstilles i Amerika. Den skal være de tyske ME 262 og
ME 163 langt overlegne. Forholdet er imidlertid det, at de tyske Maskiner
allerede har været i Ilden paa Vestfronten, mens de amerikanske endnu ik
ke har hverken deltaget i Luftkampe eller overhovedet vist sig. Det turde
derfor være svært at udtale sig om den amerikanske Type. Fra amerikansk
Side forklares det, at deres reaktionsdrevne Maskiner ikke bliver indsat
i Luftkampene, da man i Forvejen har mere end tilstrækkelig med Maskiner
til at vinde Luftherredømmet paa alle Fronter. Man vil derfor ikke risi
kere, at den nye Maskine falder i Fjendens Hænder, hvormed vigtige Oplys
ninger kan blive afsløret. Men hvorfor bygger man da i det hele taget
Maskinen? Sandsynligvis til en Masseindsats paa det afgørende Tidspunkt.
Den reaktionsdrevne Maskine vil paa den anden Side ogsaa faa~sin største
Betydning efter Freden. Den har alle Fordele fremfor den propeldrevne.
Den har ingen Vibration og Bulder. Ingen susen om Vingerne, ligesom man
ikke hører Maskinen. Hele Flyvningen er let og behagelig. Dens normale
Hastighed ligger omkring 650 km i Timen, og den vil flyve i 13 km’s Høj
de. Maskinen ér langt lettere at flyve end den propeldrevne, ligesom den
er lettere at reparere og holde ved lige. Til Forskel fra den propeldrev
ne Maskine bestaar dens Motor af forholdsvis faa Dele. Der er fire Hoveddele: Kom pressoren, Turbinen, Forbrændingskassen og Mundingsstykke. Af
den sidste ledes Forbrændingsgasserne ud. Kompressoren og Turbinen sidder
paa samme Akse. Naar Maskinen skal sættes i Gang behøver Piloten kun at
koncentrere sig om Ting: Spjæld, Styregrejer og Pedaler. Ved højere Has
tigheder falder den reaktionsdrevnes Maskines Forbrug af Brændsel, der
saaledes er mindre ved 850 km end ved 650 km i Timen. Endnu er den reak
tionsdrevne Maskines tekniske Udformning meget ufuldstændig, og mange
Eksperimenter ligger foran før ‘man har naaet Idealtypen. General Arnold
har fornylig udtalt, at den sidst fremstillede reaktionsdrevne Maskine
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Vi har Brev liggende til “Daggry”, Herning, der bedes sætte sig i Forbin
delse med os ad de sædvanlige Veje.
Fint Arbejde.
“Fri Presse” udkom Dagen efter Bombeangrebet paa Sheilhuset med en ual
mindelig god Billedreportage, der viser Branden paa sit Højdepunkt. Bla
det blev uddelt paa Gaderne Torsdag Eftermiddag.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Amerikanerne er gaaet over Rhinen endnu et Sted, nemlig ved
Oppenheim Syd for Mainz. Operationen blev foretaget i Anifibietanke. Der
blev indledet Modforanstaltninger fra tysk Side, men de blev afvist. Ame
rikanerne er allerede igang med at bygge Broer over Floden. Brohovedet
ved Remagen udvides stadig, store Styrker er gaaet over Wied-Floden, og
mod Nord samles andre Styrker, der aabenbart skal sættesind mod Siegburg
og Sletten der. I Saar-Pfalz er der ikke længere ordnet tysk Modstand,~
Speyer er faldet, og Amerikanerne fortsætter mod Germersheim.
østfronten: Russerne er trængt ind i Sudeterland og gaaet videre frem
i Ungarn. Zoopot er taget, og Ringen om Danzig og Gdynia indsnævret. Der
kæmpes atter haardt om Küstrin.
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P.80 er sine Forgængere overlegen paa alle Omraader. Den kan saaledes
medføre meget store Partier Ammunition, Bomber og Drivmidler. Dens Has
tighed anslaas til til over 1224 km i Timen, der er Lydens Hastighed.
Denne Hastighed vil naturligvis stille meget store Krav til Piloterne,
og vi ser her som saa mange Gange før, at hvor langt man end naar i me
kanisk Kunnen
Mennesket selv forandrer sig ikke.

ter. Færgen er nu videre paa Vej til Korsør.

-

HVORDAN DER ER I TYSKLAND, OG HVORDAN TYSKERNE BEFINDER SIG.
Om dette skriver “Stockholms Tidningen”’s Berlinkorrespondent, Jäder
lund, en Artikelserie: Af Tysklands 250 større Byer ligger de fleste hen
i Ruiner. Transportnettet er fuldstændig ødelagt, og Tyskland er finkæni
niet for Livsfornødenheder. Tabet af de store Industriomraader i øvre
Schlesien og Saar og af de vigtigste Landbrugsdistrikter, har betydet
store Afbræk i Forsyningssituationen. Den tyske Befolkning lytter i langt
højere Grad til den engelske Radio end til den tyske, og den glæder sig
til engang at aande lettet op fra det man efterhaanden kalder “den brune
Pest”. Men endnu holdes den i Skak af Skrækken for Gestapo og Koncentra—
tionslejre. 20 Mill. af den tyske Befolkning befinder sig.paa Flugt, og
man maa regne med, at endnu 30-40 Mill. vil blive kastet ind i denne van
vittige Karussel. Jäderlund skriver videre om hvordan Fremtiden vil for
me sig for Tyskland. Hvad de okkuperede Lande har maattet ifde under den
tyske Besættelse, har interesseret de store Masser meget lidt, ja, de har
vel næppe kendt noget til det, men nu er de selv truet, og de maa i de
kommende Aar se hen til noget, der er ti Gange værre. I Tyskland har 1
Mill. fremmede Arbejdere været holdt til Slavearbejde, og Masser af Men
nesker er blevet deporteret. Hvis Princippet øje for øje og Tand for Tand
skulde gennemføres, maatte Tyskland afskrive 20 Mill. Mennesker, som vil
de bukke under. Tyskland maa forberede sig paa Istandsættelser og Skades
erstatning, og først maa de Lande bygges op, som Tyskerne har ødelagt,
derefter kan det blive Tysklands Tur til selv at blive bygget op. Mange
indser, at Krigen var et Fejltrin, men man klamrer sig dog med Rædsel til
Geværerne.

Jernbanesabotage: Torsdag Morgen sprængtes 7 Sporskifter paa G1.Havn i
Esbjerg, og der skete Sprængninger paa 2 Dobbelt-Sporskifter paa den ny
Havn. Paa Strækningen Ulstrup-Langaa er der sket tre Sprængninger, og paa
Strækningerne Billund-Grindsted og Kolding Grindsted er der gennemført
Sprængninger paa Skinnelegemet og under et Tog, hvis Maskine blev stærkt
beskadiget.
Paa Kolding Sydbane var der Sprængninger under
Tog ved
Taps og Vormark, hvor Maskinerne blev beskadiget.
I Thisted er en Ben
zinvogn, der er bestemt for Aarhus, brændt.
Natten mellem Fredag og Lørdag har der fundet Sprængninger Sted under et
tomt Lazarettog paa Strækningen mellem Viborg og Rindsholm. Der kom in
gen Menneskertil Skade, men fire 4-akslede Vogne blev afsporet.
Ved
Brabrand ramtes et dansk Lokomotiv af en Bombesprængning, og Lokomotiv
føreren blev lettere saaret.
Strækningen ved Hoimstrup paa Fyn er spær
ret paa Grund af Sprængninger.
-

-

—

-

Den tyske Kommandant paa Bornholm Morath har meddelt Amtmanden, at han
efter Ordre beslaglægger en Række Bygninger i Rønne til Brug for Rekrutskolen fra Sassnitz, der er blevet evakueret. Det drejer sig om følgende
Bygninger: østre Skole (Den sidste frie Skole i Rønne), Alderdomshjemmet,
Vandrehjemmet, Havnekontorerne og den store Sal i Hotel Dania. Det var
Meningen, at Rekrutskolens 1000 Mand allerede skulde have paabegyndt Træ
ningen, men hidtil er der kun kommet et Hundrede Mand.
Iøvrigt ventes der en af Dagene 400 saarede Soldater fra Danzig til Røn
ne.

SLUT

SIDSTE:
Den 29-aarige Egon Hilmar Westpfal Rasmussen fra Vejlby blev Fredag Aften
ved 22.30-Tiden beskudt af civilklædte Personer udfor Ejendommen Nygade
24 i Aarhus. Han blev ramt af flere Skud i højre Skulder og indlagt paa
Hospital.
Fredag Aften Kl.22 opfordrede Frederiksberg Vagtværn en Mand til at vise
Legitimationskort. Han besvarede Opfordringen med at skyde paa Vagtvær
net. Udrykningsleder Kaj Jensen blev ramt i Brystet og Vagtmand Heitmann
blev saaret i den ene Fod.
Færgen “0dm”, der i nogen Tid har sejlet paa København-Malmø-Overfarten,
afgik i Morges fra København for at sejle til Korsør. Da Færgen var ud
for Helsingør, forsøgte Kaptajnen at dreje af mod den svenske Kyst, men
den Officer, der havde Kommandoen over det tyske Vagtmandskab ombord, op
dagede Manøvren og forsøgte at hindre den. I Følge de Beretninger, der er
indløbet, slog Kaptajnen ham ned, men Officeren skød og saarede Kaptajnen
i Benet, hvorefter de tyske Soldater kastede en Mængde Haandgranater ind
i Mandskabsrummene paa Færgen. Ingen blev dog saaret af disse Haandgrana—
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
“Vi er nu traadt ind i Ringen til den sidste og afgørende Runde-”
Dette var Montgomerys Ord til Tropperne, da den store Overgang over Nedre
Rhin begyndte i Lørdags
en af denne Krigs største Aktioner, gennemført
med en Rekord-Artilleribarriere og understøttet af Luftlandetropper, ned
sat fra bl.a. 1500 Kænipe-Glideplaner. Springet er gjort
allerede nu
kæmper de engelske, canadiske og amerkanske Tropper paa en over 50 km
bred Front øst for Floden, opstaaet ved Sammensmeltning af de oprindelige
fire Brohoveder. Mod Syd udvides Remagen-Brohovedet fortsat, medens Ame
rikanerne, der overraskende trængte over Floden i 400 Amfibietanke fra
Omraadet mellem Mainz og Worms, støder frem mod Trafikknudepunkterne
Frankfurt og Wiesbaden.
I øst er den russiske Aktivitet taget til og antyder, at ogsaa her er Ge
neralangrebet snart en Kendsgerning. Artilleri-Trommeild er begyndt ved
KUstrin, det afgørende Angreb mod Stettin. indledet, og en ny Offensiv i
værksat paa den ungarske Slette, hvilket betyder Vejen til Wien. Alle Ak
tionerne understøttes af allierede Bombe-Tæpper, der trækkes hen over
Tysklands Byer og Trafikcentre uden Pause.
-

-

INFORMATIONS -INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskerne har alene Ansvaret for Katastrofen
i Forbindelse med Luftangrebet mod Shellhuset..
I tvangsindlagte Artikler i Dagbladene, i den danske SS-Radio og paa
Film har Tyskerne indledet et kraftigt Propagandafeittog mod Englændernes
ødelæggelse af Gestapos Højborg
Shelihuset. Til de mindste Enkeltheder
udnytter de Katastrofen ved den franske Skole i Frederiksberg Alle og
søger derigennem at paavirke Stemningen i Danmark. Men trods alle Propa
gandafiduser, alle de tysk-betalte Propagandisters Anstrengelser, er det
endnu ikke lykkedes at bortforklare den Kendsgerning, at det er de tyske
(fortsættes Side 2)
-
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militære Organisationer og kun dem, der bærer Skylden for, at saa mange
danske Civilpersoner, Børn som Voksne, blev dræbt eller saaret, da Angre
bet satte ind. INF paaviste allerede i Omtalen af selve Angrebet forle
den, at Tyskerne først lod blæse Luftalarm tre Minutter efter, at Bomber
ne var eksploderet ved Enghavevej, Henrik Ipsensvej,..og i Frederiksbergs
Alle. Vi kan her yderligere anføre nogle Eksempler,~som fuldstændig over
flødiggør Tyskernes Forsøg paa at “vende Stemningen”, fordi disse Eksem
pler klart og tyseligt viser, at Skylden for Katastrofen ene og alene
paahviler Tyskerne.
Hvad enten der blæses Alarmtilstand eller Luftalarm, skal Ordren gives
af de tyske militære Myndigheder, og først naar denne Ordre er givet, maa
Sirenerne sættes igang. Det er tidligere sket, at Tyskerne, trods aaben—
lys Fare for et Luftangreb mod København, har undladt at blæse Alarm af
den simple Grund, at dette vilde medføre et betydeligt Afbræk i Værnema
ger-Virksomhedernes Kapacitet, og muligt kan det have været Reminiscen
ser fra den Tid, der har været Aarsag til, at Alarmen ogsaa udeblev i
Onsdags, samtidig med at den tyske Meldetjeneste, der skal “beskytte”
Hovedstaden, ikke har troet, at Maalet var København. Dette sidste er
forøvrigt indrømmet af de tyske Myndigheder uden Forbehold.
Og af den Grund blev der kun givet Forvarsel for det storkøbenhavnske
Luftværnsomraade paa et Tidspunkt, da baade Korsør, Køge og Hillerød hav
de fuld Luftalarm? Dette Forvarsel
som kun er til internt Brug for
Luftværnsmyndighederne
kom præcist Kl. 11.08, men allerede paa dette
Tidspunkt maatte erfarne Folk i Meldetjenesten være blevet klar over, at
de engelske Flyvere, der var paa Vej mod Hovedstaden, tilsigtede et An
greb paa denne. Men endnu 7-8 Minutter senere, da Bomberne slog ned over
Frederiksberg Alle, og de første engelske Maskiner slyngede deres Bombelast gennem Shellhusets Mure, var Sirenerne tavse, og først, da anden
Bølge gik til Angreb mod Gestapos Højborg, lød Alarmen. Paa dette Tids
punkt var det imidlertid nærmest ligegyldigt. Hele Kvarteret omkring
Shellhuset var allerede indhyllet i Røg og Kaikstøv fra Eksplosionerne,
det samme var Tilfældet i Kvarteret omkring den franske Skole, og de en
gelske Flyvere var forlængst ude over Bygrænsen.
Helt anderledes var det gaaet, hvis Tyskerne Kl. 11.08 havde ladet blæse
Luftalarm i Stedet for at give Forvarsel. I de 8 Minutter, der derefter
gik, indtil Angrebet satte ind, vilde i hvert Fald samtlige Børn i Skolen
være naaet ned i Beskyttelsesrummene. Dette kan ikke betvivles, fordi en
hver Skole omgaaende sender Børnene ned, naar Sirenerne lyder, og det kan
ikke bortforklares, at den Katastrofe, som Tyskerne nu forsøger at give
de engelske Flyvere Skylden for, ikke var blevet saa omfattende. Det har
nemlig vist sig, at de Børn, der naaede ned i Beskyttelsesrummene
det
drejer sig om Ca. 150-175
alle blev reddet. De svære Afstivninger i
Rummet havde holdt, og en Del af Børnene var endda naaet ud gennem Vindu
erne, da Redningsmandskabet naaede frem. De Børn, der blev dræbt, var
derimod ikke naaet frem til Beskyttelsesrummet. De blev enten fundet paa
Etagerne eller i Kældergangene, der styrtede sammen over dem. Her fandt
man ogsaa flere af Skolens Lærerkræfter, der i de sidste Sekunder havde
forsøgt at faa Børnene ned i Beskyttelsesrummet.
Hermed turde der vist være ført tilstrækkeligt Bevis for, hvem der bærer
Ansvaret for Katastrofen.

Tyskernes Behandling af Katastrofen paa den franske Skole, som vi nu har
hørtgengivet i Radioen og set den i Pressen, er et Skoleeksempel paa Na
zisternes systematiske Brug af Usandfærdighed, Fordrejelse og Fortielse.
I den første danske Radioavis samme Aften, som Bombardementet havde fun
det Sted, blev der givet en nogenlunde sandfærdig Fremstilling af Begi
venhederne, og det blev endog meddelt, at en engelsk Maskine var faldet
ned i den franske Skole. De tyske Propagandister havde endnu ikke haft
Tid til at behandle Stoffet.
I den sidste Radioavis om Aftenen fik man Indtryk af, at Englænderne med
Vilje havde bombarderet den franske Skole.
I en tvangsindlagt Artikel i Bladene for Søndag er det blevet til “en
tilfældig Bombenedkastning forskellige Steder..
I samme Artikel forsøger Tyskerne at gøreop, hvem der tæller mest, de
dræbte Børn fra den franske Skole eller de dræbte Gestapomænd og Funktio
nærer i Shelihuset, som om det var en simpel Handel med Menneskeliv, der
var Tale om, hvor Prisen paa Forhaand var fastsat.
Rent bortset fra det taktløse og usmagelige i at stille et saadant Ræson
nement op, er det i ovenstaaende Artikel fastslaaet, at Tyskerne og Ty
skerne alene bærer Ansvaret for, at Katastrofen paa den franske Skole fik
et saa stort Omfang, som Tilfældet blev.

-

-

-

-
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150 Lig kørt bort fra Shellhuset
Natten efter Bombardementet.
Tyskerne vil gerne reducere Resultatet af Bombardementet paa Shellhuset
til rent materiel Skade. Skal man tro den officielle tyske Redegørelse,
der er udsendt i Forbindelse med Propagandaartiklen i Dagbladene i Gaar,
er Bombardementet fortrinsvis gaaet ud over Rengøringspersonalet.
Dette er ikke ganske i overensstemmelse med Kendsgerningerne. Det er
fastslaaet, at Tyskerne Natten efter Bombardementet kørte Rækker af Last
biler op foran Ruinen, og mens tyske Politisoldater opretholdt en omfat
tende Afspærring, som umuliggjorde enhver Indblanding, blev det ene Læs
Lig efter det andet bragt bort i Mørket. Mange af disse Lig var fuldstæn
dig ukendelige og kunde overhovedet ikke identificeres, og ~yskerne havde
iøvrigt saa travlt med at faa dem fjernet, at de heller ikké gjorde sær
lige Forsøg paa at identificere dem. En skønsmæssig Opgørelse viser, at
der Natten til Torsdag blev bragt ca.15O Lig bort. Efter hvad vi erfarer,
er de blevet kørt ud til Vognmandsmarken, hvor de skal være begravet i
en stor Fællesgrav.
Om Antallet af Personer, der var tilstede i Shellhuset, da Bombardemen
tet satte ind, hersker der afvigende Meninger. Der var som tidligere om
talt aldrig under 500 Personer paa Shelihuset om Dagen, som oftest ad
skillige flere, og netop ved ll.Tiden om Formiddagden var der særlig man
ge. Paa dette Tidspunkt vendte Gestapofolkene hjem for at spise Frokost
i Kantinen, Stikkerne kom for at aflægge Rapport, og der var i det hele
taget meget livligt indenfor Murene. Der er derfor ingen Tvivl om, at
de 150 Lig, der foreløbig er fjernet, ikke er det endelige Tal paa Dræbte
ved Bombardementet, og hertil kommer saa det store Antal Saarede, som er
indlagt paa de forskellige tyske~ Lazaretter. Mange af dem er ogsaa. sene
re afgaaet ved Døden.
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Der foreligger indtil nu kun faa Navne paa de Dræbte, der er identifice
ret. Her er nogle enkelte Stikkere: Den 38-aarige Chauffør Hans Peter
Larsen, Mekaniker Kaj Andersen, en Mand ved Navn Flemming Schrøder, den
25-aarige Hubert, eller Herbert Christiansen, og den 24-aarige Servitrice
Anni Olsen, der var ansat i Kantinen.

En tysk Kvinde tilkaldte tysk Politi i Rønne, fordi en Forretnings Inde
haver dristede sig til at forlange Penge for købte Varer.
Tyske Børn i en københavnsk Skole morede sig med at kaste gamle, antage
lig lusebefængte Klædningsstykker, ned over de forbipasserende paa Gaden.
Tyske Flygtninge paa en Lastbil, der passerede den ødelagte franske Sko
le i Frederiksberg Alle, opslog en Haanlatter og raabte: “Sie haben sie
ja so gem -“, hvormed de hentydede til de engelske Flyvere.
Dette er “Herrefolket” paa Flugt, dette er Repræsentanter for den ty
ske “Kulturnation”
i Gaar brovtende, piskesvingende Undertrykkere, .j
Morgen klynkende, indsmigrende Flygtninge, i fuld Gang med at slippe Med—
lidenheds-Kampagnen løs paa Europa, som de for faa Aar siden slap Krigen
løs. Det er disse Ulve i Flygtningeklæder, der i Dag tilsrnudser danske
Skoler, jager danske Forretningsfolk og Butiksindehaver ud af deres Ejen
dom, forsøger at spille Herrer endnu en lille Tid, fordi de ikke har op
daget eller ikke vil se, at deres Tid er uigenkaldelig forbi. Det er ikke
Flygtninge, der i Erkendelse af øvet Uret og politisk Vildfarelser søger
og taknémligt modtager humanitær Hjælp
det er de sidsteAriere, der
terroriserende, skældende, raabende kræyer Plads paa de Steder, hvor de
intet har at gøre.
Husk det
naa den tyske Medlidenhedskampagne i nær Fremtid staar i lys
Lue.

Pengemidler til de tyske Flygtninge.
De skal paa Indkøb i de danske Butikker.
Forans Skærpelse af Ernærings-Situationen.
Samtidig med at danske Børn jages fra deres Skoler for at skaffe Plads
til de mange Tusinde tyske Flygtninge, som Dag efter Dag strømmer ind i
Landet, og samtidig med, at store Mængder Madvarer daglig beslaglægges,
har man fra tysk Side været ublufærdig nok til overfor Myndighederne at
forlange Flygtningene forsynet med Pengemidler!
Tyskerne finder det urimeligt, at de mange Flygtninge ikke skal have Lej
lighed til sammen med Soldaterne at gaa paa Indkøb i Butikkerne. Der er
jo f.Eks. endnu nogle Beklædningsgenstande at købe. At alle Danske, som
føres til tyske Koncentrationslejre, straks ved Ankomsten fratages alt
deres Tøj og i Stedet maa iføre sig Laser, kommer jo ikke denne Sag ved.
De danske Myndigheder har naturligvis blankt afvist Tyskernes Anmodning
hvilket er blevet taget meget unaadigt op. Efter Afslaget foretog Ty
skerne en meget fiffig Ordning. Den gik ud paa, at Flygtninge-Pengene
skulde hentes hos de store Værnemagerfirmaer. For det gode Fprmaals Skyld
var man fra tysk Side villig til at bistaa ved Beslaglæggelsen af Værne
magernes Indtægter og Formuer Danskerne kunde jo alligevel ikke lide In
dehaverne af disse Foretagender, og her var en glimrende Form for Af
straffelse
Endnu har Tyskerne ikke kunnet forstaa, hvorfor man fra dansk Side ogsaa
stillede sig afvisende overfor dette geniale Forslag. Men nu forsøger de
paa anden og mere direkte Maade at forsyne Flygtningene med Penge. At
dette er lykkedes i mange Tilfælde ses deraf, at adskillige Forretninger
har haft Besøg af Flygtninge, som vilde købe. Den store Tilstrømning af
tyske Civile har allerede i høj Grad belastet hele Levnedsmiddelsituatio
nen, og Myndighederne er indstillet paa, at der snart vil opstaa yderli
gere Knaphed paa forskellige Fødevarer. Nye Reguleringer kan derfor blive
nødvendige.
Det er iøvrigt et Spørgsmaal, om man ikke fra dansk Side hurtigst muligt
burde udsende en Række forskellige Rabat- og Indkøbskort til den mindre
bemidlede Del af Befolkningen for at give denne Lejlighed til at sikre
sig lidt Varer
inden det er for sent. De gældende Ordninger af denne
Art er paa Baggrund af den øjeblikkelige Situation utilstrækkelige og bør
udvides mens Tid er. Tyskerne tilegner sig hensynsløst, alt, hvad der er
at faa, mens mange Danske mangler Midler til at købe for.
-

-

-

Hunnerne paa Flugt
Nogle faa Glimt äf de tyske Flygtninge, der som en Græshoppesværm slaar
ned over Danmark:
To tyske Kvinder geraadede i en københavnsk Butik i vildt Slagsmaal med
andre Kunder, fordi de vilde trænge sig frem og ekspederes først.
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-

-

-

-

-

Nyt Shelihus
i den tættest bebyggede Del af København.
Tyskerne beslaglagde Lørdag Formiddag det store nye Forretninge- og Kon
torkompleks St.Annæ Palæ i Dronningens Tværgade. Det er Meningen, at der
her skal skabes et nyt Shellhus.
Bygningen er valgt med megen Omtanke. Den ligger i et af de tættest be
byggede og folkerigeste Kvarterer i den indre By! Tyskerne havde saa
travlt med at sætte sig i Besiddelse af Kontorerne, at Personalet i Fi
skeridirektoratets Kontorer ikke engang kunde faa Tilladelse til at tage
det Brevpapir, der var sat ind i Skrivemaskinerne ud!
Men naturligvis
skal Beslaglæggelserne holde Trit med den ~allierede
Fremrykning, saa haster det ogsaa.
-

Hi po—Ransagning
paa Nordisk Kollegium.
En større Styrke Hipo-Folk foretog Fredag Eftermiddag en omfattende Ran
sagning paa Nordisk Kollegium paa Strandboulevarden 30-32. Mens nogle
af Hipo-Mændene omringede Bygningen, stormede andre op ad Trappen og kom
manderede alle Studenterne ned i Gaarden. Her blev de opstillet i Rækker
med Ansigtet mod Muren og Hænderne paa Ryggen, og de blev truet med Nedskydning, hvis de rørte sig ud af Pletten. Til Gennemførelse af disse
eventuelle Ekcekutioner, blev der posteret en Del Hipo-Mænd med Maskin
pistoler bag Studenterne.
Derefter tog Ransagningen sin Begyndelse. Alle Værelserne blev gennemro
dede, men man fandt tilsyneladende intet, og efter at Studenterne havde
staaet ret op og ned i tre fulde Timér med Ansigtet med Muren, blev Ak
tionen afblæst. Der blev ikke foretaget Arrestationer.
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Det tyske Urfirmas Reklamebil var
en rullende Spionagecentral.
Det store tyske Urfirma “Kienzle” betænker i øjeblikket de danske Dag
blade med en hel Serie Goodwill-Annoncer. “Nu kan vi ikke levere, men
o.s.v., o.s.v.”. De danske Købere bør dog ikke lade sig bluffe. Det er
nemlig konstateret, at det samme Firma i Tiden før Besættelsen drev en
omfattende Spionage herhjemme med det ene Formaal at lette Vejen gennem
Landet for de tyske Tropper.
Saaledes havde de i lange Tider en meget stor Udstillingsbil kørende Lan
det over. I begge Sider var der Glasniontrer med Prøver paa Firmaets Pro
dukter, men inde i Vognen var der opstillet meget fint mærkende Appara
ter, der kunde registrere Bæreevnen paa enhver Bro, som blev passeret.
Samtlige Danmarks Broer blev paa denne Maade undersøgt.

gang.
Forrige Søndag bragtes et tvangsindlagt Telegram fra det berygtede K. E.
Telegrambureau. Det havde følgende Ordlyd:
“Den finske Grænse er, efter hvad der meddeles officielt, blevet spærret
fra den 16. Marts.
Naar Russerne spærrer Grænserne, staar det i Forbindelse med de finske
Valg den 17. og 18. ds. Da Valgene i sin Tid fandt Sted i Estland, blev
Folket tvunget til at gaa til Valgurnerne, og G. P. U.-Soldater stod ved
Valgurnerne og overvaagede, at den “rigtige” Valgseddel blev anvendt. Paa
den Maade fik Kommunisterne Flertal i den “nyvalgte” Rigsdag og kunde
vedtage Landets Tilslutning til Sovjetunionen.”
Den svenske Presse, som ikke er underkastet Censur i nogen Retning bort
set fra Forbud mod at offentliggøre militære Oplysninger, har efter Val
get uden Undtagelse været enig om, at der ikke fra russisk Side har været
foretaget nogetsomhelst, som kunde forhindre de finske Va19 i at være
frie, baade i Aand og Bogstav.

-

Teutonerne huserer.
Forleden Aften opstod der Ild i et Godstog, belæsset med Høballer paa
Hjørring Privatbaners Terræn. Branden kunde lige saa godt skyldes Antæn
delse fra Lokomotivet som Sabotage, men Tyskerne var overbevist om det
sidste, og det skulde straffes. Ved 22-Tiden startede tyske Soldater en
Gaderazzia og anholdt samtlige mandlige Personer, der paa dette Tidspunkt
opholdt sig paa Gaden. Det drejede sig om ialt et halvt Hundrede, hvoriblandt flere af Byens kendte Borgere, bl .a. et Byraadsmedlem og flere
Medlemmer af Ligningskommissionen, der var paa Vek hjem fra et Møde. De
fik alle en Pistol eller et Gevær stukket i Siden, og blev tvunget ud til
Brandstedet, hvor de under Trusel om Skydning blev sat til at slukke Il
den med de bare Hænder. Adskillige fik deres Hænder og Tøj slemt medta
get. Efter en Times Forløb, fik de, der kunde dokumentere, at de var over
60 Aar, Lov til at gaa, mens Resten maatte blive til over Midnat.
Løgnen som politisk Kampmiddel.
Nazismens knyniske og konsekvente Brug af Løgnen som politisk Kampmiddel
har været et langt farligere Vaaben i Forsøget paa at erobre Verden for
Tyskland end alle de tekniske Raffinementer fra “den tyske Vaabensmedie”
tilsammen. Det vil tage mange Aar at faa aflusét Tyskland for Nazismens
Løgne, og det bliver et af Efterkrigstidens mange Problemer at faa skabt
en anden politisk Mentalitet hos Tysklands Ungdom. Der er andre Former
for Styrke og Kraft i et Folks Liv end dem, der giver sig Udtryk i lange
Støvler og Maskinpistoler, men de forudsætter et vist Minimum af intelek
tuel Redelighed og Sandhedskærlighed hos Folkets Ledere. Nazisterne har
ingen Forudsætninger for at forstaa dette, og de lærer det aldrig, saa
forgiftede er de helt ind i deres Væsens Rod af alle disse halve og hele
Løgne, som er blevet gentaget i en Uendelighed. Nazisterne bygger paa
den Opfattelse, at bare en Ting bliver sagt tit nok og faar Lov at staa
uimodsagt, bliver den efterhaanden til Sandhed. Det er det, man kalder
“Propagandaens” Kunst, og den mestrer Dr. Goebbels til Fuldkommenhed.
Den bevidste Fortielse af Sandheden og en kynisk Anvendelse af Løgnen
har sammen med Tilfældigheder, de tyske Censorers personlige Uoplagthed
og den militære Situation været de bestemmende Faktorer for, hvad den
danske Læser skulde finde i sine Aviser. Der er navnlig i den senere Tid
begaaet mange Uhyrligheder fra den tyske Propagandas Side. Det er, som
om Ideernes Lødighed staar i omvendt Forhold til Tyskernes militære Frem1 38

I Fredags forsøgte Tyskerne i en tvangsindlagt Artikel i de danske Blade
at fremhæve Forskellen paa russisk og tysk Politik overfor svagere Sta
ter. Det hedder bl.a.: “Den 23. Marts 1943 blandede man sig fra tysk Side
overhovedet ikke i Danskernes Valg. Frit og uden Paavirkning af nogensom
helst Art stemte det danske Folk for Demokrati, Folkestyre og det gamle
Partistyre.” Sandheden er den enkle, at Tyskerne i tre Aar havde forsøgt
at danne en dansk Lydregering, men kun den nuværende Flisefabrikant, Dr.
Frits Clausen (ham paa den hvide Hest i Fælledparken) tilbød sig. Tysker
ne Prævede først at faa en Kreds af betydende Mænd fra Erhvervslivet til
at danne et Ministerium. Kun nogle politisk uskolede Ingeniører, “som
handlede med hele Verden og derfor var saa internationale” og enkelte op
portunistiske Forretningsmænd var lige ved at hoppe paa’ men takket være
Rigsdagen og de ledende Mænd indenfor Landbrug, Handel og Industri lyk
kedes det at faa afværget den upolitiske Katastrofe. Senere forsøgte Ty
skerne ved et Samarbejde mellem Frits Clausen og L.S. at faa dannet Basis
for en tysk Lydregering, men det strandede uigenkaldeligt, og L. S.
sprængtes til Atomer. Ogsaa Arbejderne blev lokket med gyldne Løfter og
straalende Rejser til det tyske Paradis. Bortset fra Kredsen omkring
“Globus” var der ingen, der faldt for Fristelsen.
Det tog lang Tid inden Tyskerne opdagede, at det danske Folks Flertal
absolut~ ikke ønskede nogen Form for politisk Samarbejde med Herrefolket.
Den eneste Forklaring paa, at Tyskerne tvangsindlægger løgnagtige og mis
visende Artikler i den danske Presse af en Karakter som ovenstaaende maa
være den, at de tror, at Tiden har lagt en Glemslens Kaabe over det ske
te. Det er muligt, at Betragtningen er rigtig. Folk er tilbøjelige til
at glemme Nuanceringerne i Spillet og kun interessere sig for de Proble
mer, der ligger lige for, men dette tiltrods er der enkelte Ting, som
staar fast. Der var et Parti, som var afskaaret fra at gaa til Valg den
23. Marts 1943. Tyskerne havde forbudt det og sat Lederne i Fængsel. Al
ligevel tillader de sig bagefter at skrive ~‘frit og uden Paavirkning af
nogensomhelst Art...” Et andet Parti, hvis Medlemmer kun udgjorde en
Brøkdel af det danske Folk, modtog samtidig ubegrænset økonomisk Støtte
af Midler stjaalet fra den danske Statskasse. At Resultatet kom til at
staa i omvendt Forhold til Anstrengelserne, gør ikke Forbrydelsen mindre.
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Det er kun et Par Eksempler paa den tyske Propagandas Løgnagtighed.

domme og tvang dem til at udlevere, hvad Officererne forlangte.

I FAA LINIER (Indland):
Frihedskæmpere gik Lørdag Eftermiddag ved 14-Tiden til Angreb mod et tysk
Tog ved Freerslev Holdeplads paa Frederiksværkbanen noget udenfor Hille
rød. Toget, der bestod af Ca. 30 Vogne med Lastbiler, blev bragt til
Standsning af en Bombe, hvorpaa de Ca. 50 Frihedskæmpere aabnede Ild, der
omgaaende besvaredes. Ildkampen varede Ca. 1/2 Time, og der menes at være
dræbte og saarede paa begge Sider. Alle danske Ambulancer blev vist til
bage fra Stedet.
To Jernbanevogne med Halm til Værnemagten blev Fredag Aften stukket i
Brand paa Sæby Station. Tilfældige forbipasserende blev tvunget til at
deltage i Slukningsarbejdet.
De samme Frihedskæmpere, der i Midten af forrige Uge hentede 80,000 Liter
Benzin i Kastrup Lufthavn, vendte to Dage senere tilbage og hentede den
resterende Benzin, ialt 125,000 Liter.
Generaldirektør Knutzens ideologiske Højrehaand, Hr. Hedegaard, skulde
som meddelt forleden have holdt Foredrag i Malmøs Reklameforening. Da man
fra svensk Side blev klar over, hvem Hr. Hedegaard er, aflyste man imid
lertid Mødet i den annoncerede Form og tog i Stedet en svensk Taler.
I Rønne er Østre Skole, Alderdomshjemmet i Blykoppe, Vandrehjemmet, Hotel
Fønix, Dansk Andels Gødningsforretnings Lokaler og Havnekontoret blevet
beslaglagt af Tyskern, der antagelig vil indrette Skole for ca. 1000 Re
krutter fra Sassnitz. Iøvrigt er man paa Bornholm spændt paa, om Øen o
verhovedet mere faar Luftalarm, da denne hidtil er blevet beordret fra
de tyske Myndigheder i Stettin.
Tidligt Søndag Morgen har man ved Gladsakse Kirke fundet Liget af en
Mand, der var blevet skudt. Sandsynligvis er hans Navn Viggo Rasmussen,
men det er endnu ikke helt fastslaaet.

Paa en større tysk Arbejdsplads ved Aarhus kom forleden en tysk Vogn kø
rende. Vognens Fører afleverde en Pakke til en af Arbejderne. I Pakken
var der et Brev til hver Arbejder, og i Brevet var der bl.a. et Revolver
projektil. I Brevet stod der, at Arbejderne, der alle var danske Arbejde
re, foreløbig fik Projektilet paa den Maade. Det næste vilde blive, at
de blev stillet overfor en Revolvermunding, hvis de ikke i Løbet af en
Uges Tid holdt op med at arbejde for Tyskerne.
Som omtalt blev der i Tirsdags fundet en Mand, der var skudt paa Dalgas
Avenue i Aarhus. Manden er nu identificeret som den 45-aarige Snedkermes
ter Møller, Riegeisvej 9 i Risskov. Han var Stikker.
Frihedskæmpere forcerede forleden Aften Pigtraadsspærringerne til den
stærkt bevogtede Militær- og Flygtningelejr ved Marselis Boulevard i Aar
hus. Den anbragteen kraftig Sprængladriing i Lejrens Transformatorstation,
der blev helt ødelagt. Lejren er fuldstændig Uden Elektricitet.
Sabotagen mod de tyske Befæstningsanlæg~ omkring Aarhus fortsættes. Efter
nye Eksplosioner i Skytte- og Pansergravene har mange Arbejdere forladt
Arbejdet der.
Hverken General Lindemann eller den tyske Generalkvartermester har nu
længere noget som helst Hold paa Flygtningestrømmen til Danmark. Det ser
ud til, at man i de sidste Dage har givet blankt op over Strømmen og
overladt til de lokale tyske Underinstanser at faa Flygtningene under
Tag. En tysk Officer forsøgte for et Par Dage siden at faa Aandsvagean
stalten ved Mariager rømmet til Flygtninge. Da han ikke havde nogen Be
slaglæggelsesordre, nægtede Hospitalets Ledelse at flytte ud.
Madsens Hotel i Brande er blevet beslaglagt til Flygtninge, og for at
Flygtningene, der iøvrigt er fra Kobelnz, skal tro, at Danmark tager vel
imod dem, har de tyskeOfficerer smykket Hotellet med Dannebrogsflag og
Inskriptioner
saaledes bl.a. en, hvor der stod “Velkommen til Danmark”.
-

Gerlev Kommuneskole, Gerlev Idrætshøjskole og Askov Fo1kehø~skole er ble
vet beslaglagt af Tyskerne.

To unge Mænd trængte i Gaar ind i Haven til Villaen Lindegaardsvej 35 i
København. De gik over til et Udhus, hvor Sønnen, den ca.30-aarige Trans
latør Rottbøll, stod og huggede Brænde. De affyrede flere Skud imod ham,
og han blev saa haardt saaret, at han senere døde paa Hospitalet. De nær
mere Omstændigheder er ukendte.

Gestapo har foretaget en ny omfattende Razzia i Løgstør
den tredie i
Løbet af 14 Dage. Der blev fundet et mindre Vaabenlager og fem Mand blev
anhol dt.

Tyskerne lader for Tiden grave Skyttegrave fra Petersborg til Tersløse
ved Sorø. De vil antagelig fortsætte Gravningen helt til Holbæk.

Malermester J.M.Larsen, der forleden belv dræbt i Silkeborg, maatte i
sin Tid forlade Fredericia, fordi han baade var Værnemager og Stikker.
Han var netop kommet ud fra Sygehuset efter et Attentat for nogle Maane
der siden.

I Nørresundby indsamler en Mand for Tiden Penge til Frihedsbevægelsen.
Han bringer Folk Hilsener fra Sverige, men er farlig, da han har sin Gang
hos Gestapo.
To Bagermestre i Hjørring nægtede for et Par Dage siden at sælge Wiener
brød til et Par tyske Officerer, der ikke havde Rationeringskort. Kort
efter kom de tilbage med bevæbnede Soldater, der omringede Bagernes Ejen
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En amerikansk Flyver, der for nylig styrtede ned ved Øster Starup i Nær
heden af Kolding er blevet begravet paa Starup Kirkegaard i Overværelse
af godt 500 Mennesker fra hele Egnen. Kisten var svøbt i et amerikansk
Flag, og der var ca. 100 Kranse med rød-hvide og blaa-rød-hvide Baand.
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Adskillige Steder i Vendsyssel kniber det med at huse de mange Flygtnin
ge. I Agersted har Tyskerne fremsat voldsomme Trusler mod den 7O-aarige
Sogneraadsformand Jul. Jespersen, der ikke vilde være med til en Tvangs
indlægning af Flygtninge hos Beboerne.

bred Front. Floden Issel er naaet og overskredet ad ubeskadigede Broer,
hvoraf Faldskærmstropper holdt fem rede for de fremrykkende Panservogne.
Modstanden er kun svag, idet alle tyske Reserver var koncentreret overfor
Emmerich, hvor Tyskerne ventede Hovedangrebet. I Montgomerys Afsnit er
der allerede slaaet to-tre Pontonbroer over Rhinen og Forstærkninger
strømmer over i en uophørlig Strøm. Foran Duisburg raser et vældigt Slag,
og Tyskerne viger langsomt. Længere Syd paa er Amerikanerne brudt gennem
de tyske Stillinger i Remagen-Brohovedet langs hele Linjen og rykker hur
tigt frem. I det nye Brohoved ved Mainz er det tyske Forsvar fuldstændig
overrumplet, og amerikanske Tropper har erobret den store By Darmstadt.
Fremrykningen fortsættes herfra mod Nord mod Frankfurt am Main, og der
raser Kampe i Frankfurter Stadtwald. Amerikanerne raader her over flere
Broer over Main, hvorover Forsyninger og Tropper ruller mod Nord. De ty
ske Tab har været alt for store i de sidste Uger, og Kesselring har nu
kun Folkestormsenheder at sætte ind i Hullerne langs Fronten.
Den tyske Civilbefolkning har allerdè hørt Rygterne om de syv “bombefri”
Zoner, som Eisenhower vil sikre, og Flygtningestrømmen har overalt taget
Retning mod disse Zoner. De store Banker og Forsikringsselskaber i Ruhr
Distriktet har ladet deres Arkiver overføre til disse Zoner.

Et Par tyske Militærpersoner indfandt sig forleden i Købmand J. A. Jen
sens Forretning i Ringk øbing og forlangte et Konfur og en Gruekedel ud
leveret. Købmanden havde netop faaet disse Ting hjem til en Kunde, men
maatte nu aflevere det til Tyskerne.
Tyskerne har beslaglagt Esbjerg Raadhus og Byens Arrest.
Som meddelt havde Tyskerne løsladt Overassistent Skov Nielsen, Esbjerg.
Han ankom imidlertid ikke sammen med de andre løsladte til Esbjerg, og
det viste sig, at Tyskerne havde glemt at løslade Overassistenten.
Carl Christensens Cylinderudboringsfabrik paa Silkeborgvej i Aarhus er
blevet overtaget af Tyskerne. De danske Arbejdere er blevèt afskediget.
I Aalborg har Frihedskæmperne i Løbet afdet sidste Par Uger .ødelagt godt
25 Lastvogne, der kørte for Tyskerne. Modstandsbevægelsen i Nordjylland
har gjort det klart for enhver Vognmand og Entreprenør, at man ikke vil
ødelægge dansk Materiel, men paa den anden Side vil man heller ikke fin
de sig i, at dansk Lastbiler stilles til Tyskernes Disposition.
Den 5000 Tons stor tyske Damper “Utvik” er minesprængt ved Schultz Grund
i Kattegat.
Tyskerne har forlangt Indkvartering ad 1000 Flygtninge i Hillerød.
I Hillerød graver Tyskerne langs Hovedvejene Skydestillinger inde paa
Markerne omkring Byen.
Arrestationer: Viceskoleinspektør Frandsen Nielsen, Vejlby-Risskov kom
muneskole. Fru Læge Misse Møller, Skolevangen, Risskov, der er Mor til
cand. polit.Blichfeldt Møller, der blev dræbt pàa Asiatisk Plads i Køben
havn, Kommis Erik B. Therkildsen, Norsgade 25, Snedker Ove Schnell, Nør
re Alle 61, begge Aarhus, Formand Th. Larsen Grenaa Landevej 243, Ris
skov, Erik Holtet, Skanderborg, Skrædersvend Chr. Callesøe, Skanderborg,
Fyrbøder Jens Martin Ingemann Petersen, Oksbøl, Forsikringsagent Chr.
Clausen, Vollerup i Sønderjylland, Handelsmedhjælper P. Kamper, Augusten
borg, og Amtsfuldmægtig Kaare Schmit, Ribe.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Luftkrigen: Det tyske Forsyningssystem bag Fronten er fuldstændig lam
met efter voldsomme Luftangreb paa Hannover, MUnster og OsnabrUck, hvor
igennem alle Forsyninger til den tyske Side af Montgomerys Frontafsnit
maa passere. Berlin har haft sit 34. Mosquito-Natangreb i Løbet af 34
Nætter.
østfronten: Den sidste tyske Modstand ved Frisches Haff er ophørt, efter
at Russerne har likvideret Brohovedet ved Heiligenbeil. 9000 Tyskere
overgav sig her. Af østprøjsen holder Tyskerne nu kun det smalle Omraade
omkring Königsberg.
Specielt: Til 105: Kan ikke gøres under de nuværende Forhold og saa læn
ge efter.
Til 317: Saavidt muligt behandles de straks. Den anden er gaaet til un
dersøgelse.
SIDSTE:
Efter Afsporingen af Ammunitionstoget ved Hillerød skød Tyskerne helt
forvirret omkring og ramte to tilfældigt forbipasserende, Fru Ella Louise
Sørensen og Elektroinstallatør Fleischer Michaelsen, som begge blev
dræbt. Mange andre var i Livsfare. Kugler susede om Hovederne paa Børn,
der legede paa en Legeplads.

Vestfronten: Langs hele Rhinen fra Alsace til Holland foretager de Al
lierede nu den ene Overgang over Floden efter den anden. Den tyske Overkommando er helt i Vildrede og kan ikke dirigere de knappe Reserver, for
di man aldrig ved, hvornaar der er Tale om en Offensiv, og hvornaar det
kun drejer sig om et Skinangreb. Montgomerys store Rhinovergang i Nord
sker i et voldsomt Tempo. De forreste Styrker staar allerede 15-20 km paa
den anden Side Rhinen og rykker frem langs med og over Lippefloden paa en

Hipo-Morderbanden har tidligt i Morges begaaet to Mord i Vejle. Ved 5.
Tiden blev der ringet paa Døren til Overlæge Johannes Buchholz’ Bolig
paa Vejle Amts- og By Sygehus. Tjenestepigen, der saa fem revolverbevæb
nede Mænd staa paa Trappeafsatsen, fik hurtigt smækket Døren i, men Over
læge Buchholz aabnede Døren, da han ikke var sig noget ondt bevidst. I
det samme knaldede Revolverne, og Overlægen sank død om. Her fra begav
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Morderbanden sig til Overkirurg Poul Fjeldborgs Bolig, hvor de knuste Ruderne i Entredøren, trængte ind i Lejligheden og myrdede Overkirurgen,
der netop var ved at staa op for at se, hvad Støjen betød.
Rimeligvis den samme Morderbande var Natten til i Gaar i Esbjerg, hvor
de trængte ind til Pastor Bentzen, som ogsaa blev myrdet med Revolverskud.

De yngste.

Ved 20.30-Tiden i Aftes kom et Ægtepar, Maskinist Robert Jensen og hans
norskfødte Hustru, Prinsessegade 63, København, gaaende paa Strøget. En
tysk Soldat var nærgaaende overfor Fruen, der værgede for sig ved at slaa
efter ham. Derefter trak Tyskeren sin Pistol og skød Robert Jensen gen
nem Munden.

En tysk Flygtningedreng, der med sædvanlig teutonsk Taktfuldhed raabte:
Dumme Danen , fik følgende Svar af en Viborgdreng.
-

No ka

do vent

te do er blevet afluset.
S L U T

I Silkeborg har Tyskerne beslaglagt Nordre og Vestre Skole, Borgerskolen,
Husholdningsskolen, Junckers Institut, Seminariet, Teknisk Skole. Th.
Langs Skoler og to Gymnastiksale i den nye Mellemskole. Det er Meningen,
at disse Skoler skal anvendes til Flygtninge. I Forbindelse med Evakue
ringen af østjyske Byer mener man, at det er Tyskernes Hensigt at erklæ
re Silkeborg for aaben By og anvende den som Lazaretcentrum.
Fra omkring kl. 21 i Aftes til ved 7.Tiden i Morges har der været ustand
seligt Skyderi over det meste af København. I Nattetimerne var det særlig
koncentreret om Kasernen paa Artillerivej, hvor lettere Feltkanoner blev
taget i Brug. Fra Raadhuspladsen meldes om regulær Ildkamp mellem Politog Værnemagtssoldater. I Store Kongensgade blev en Repræsentant Hansen
fra St.Kongensgade 104 haardt saaret af Skud. Ogsaa i Frihavnen har der
været livligt Skyderi, som fortsattes endnu i Formiddags. Muligvis dre
jer det sig om Mytterier.
I Nat er der sket et stort Antal Sprængninger forskellige Steder i Jyl
land, særlig grupperet omkring Aarhus. Mellem Aarhus og Lystrup skete der
en Eksplosion under et Militærtog. 11 Vogne blev afsporet og røg i Grøf
ten, og en halv Snes tyske Soldater blev saaret. Det danske Togpersonale
kom intet til.
Natten mellem Lørdag og Søndag sprængtes nogle Bomber under et tysk mili
tærtog paa 40 Vogne, der befandt sig mellem Hammerum og Herning. De 9
forreste Vogne blev knust, og 35 tyske Soldater blev mere eller mindre
haardt saaret. Den danske Lokomotivfører blev lettere saaret.
Den tyske Civiladministrations Ordning af Flygtningeproblemet er ved at
bryde fuldstændig sammen. Flygtninge fra Østprøjsen ankommer i Tusindvis
til tyske østersøhavne, som endnu er i tysk Besiddelse. Forsyningssitua
tionen i disse Byer er ved at udvikle sig til en Katastrofe, da alle Lev
nedsmidler er sluppet op. Man prøver paa at dirigere en Del af Flygtnin
gestrømmen til Danmark, og i Gaar har Tyskerne beslaglagt 16 danske Skibe
i København og Provinsen til dette Formaal. Besættelsen foregik med alle
de Midler, Værnemagten raader over, Skibene, der er kulfyrede, laa enten
for Afgang eller var lige ankommet. Hele Dagen i Gaar ankomder Skibe med
tyske Flygtninge til Københavns Frihavn.
Jernbanenæstformand K.E.Sejersen, Hasselager, blev i Gaar skudt ned fra
en Bil, der kørte forbi ham. Han var dræbt paa Stedet.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Generalerne Montgomery’s. Hodge’s og Patton’s Brohoveder er ikke længere
Brohoveder, men brede Frontlinjer Øst for Rhinen og godt paa Vej til at
blive en sammenhængende Nord-Syd-Front inde i Tyskland. Montgomerys Styr
ker avancerer hurtigere end Tidstabellen
saa hurtigt, at Nedkastningen
af Ammunition fra Luften har maattet aflyses, fordi Tropperne er kommet
meget længere frem end forudset. Fra General Hodges Remagen-Front er Pan
serstyrker rykket over 30 km frem, og Angreb sker ustandselig fra hans
Frontafsnit. General Pattons Tanke staar i Frankfurts Forstæder, Rust
ningsbyen Darmstadt er faldet næsten uden Kamp
ikke mindst i Syd synes
de tyske Linjer at smuldre foran den allierede Fremrykning.
Mellem de engelsk-amerikanske og de russiske Frontlinjer er nu ca.470 km
og meget tyder paa, at denne Afstand hurtigt vil formindskes i de kom
mende Dage. De to sydligste russiske Arme-Grupper er begyndt en stort an
lagt og bredt gennemført Offensiv, der føres frem ad Vejen mod den øst
rigske Grænse og Wien. Artilleri-Trommeilden ved KUstrin og Stettin vedvarer og fortæller, at ogsaa den nordligste Del af Russernes Front kan
sættes i Bevægelse naar som helst. Hvad der gør den tyske Hærledelses
Stilling kritisk, er den Kendsgerning, at man der ikke med Sikkerhed kan
vente hvor det eller de si~dste, afgørende sætter ind. Allerede i Slutfa
sens indledende Bevægelser er der vundet flere Positioner, som hver for
sig kan tjene som Udgangspunkt for Slaget, der afgør Krigen.
-

-

-

En ny tysk Skændselsgerning er i disse Dage føjet til den øvrige Række.
Betalte tyske Mordere har udslettet to gode danske Mænd, to Overlæger~
De troede, det var en Patient, der trængte til deres Hjælp, og lukkede
beredvilligt op. I Stedet for faldt de for Snigmordernes Maskingeværkug
ler. De var begge afholdt og agtede i deres By og mellem deres Kaldsfæl
(fortsættes Side 2)
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ler, derfor blev de udset som Ofre for Nazisternes Hævnprincipper.
Det maa desværre befrygtes, at disse Banditters vanvittige Forbrydelser
vil stige i Antal og Bestialitet, efterhaanden som den militære Afmagt
bliver mere og mere indlysende. De ved, hvad der venter dem forude og vil
i deres Dødsrædsel trække saa meget som muligt med sig.
Samtidig med at Tyskernes uofficielle Mordere forøver deres Skændselsger
ninger, bliver der fra officiel tysk Side gennem de danske Myndigheder
appeleret til det danske Samfund og specielt til den danske Lægestand om
Hjælp til de tyske Flygtninge og Saarede, som nu i Tusindvis bliver sendt
ind over Landets Grænser. Det er ikke i Overensstemmelse med dansk Tankesæt at føre Krig mod Kvinder og Børn, men Nazisterne har selv begyndt en
saadan Form for Krigsførelse. Aldrig før i Krigshistorien er et militært
Nederlag og manglende Evne til at kontrollere Udviklingen i et besat Land
blevet hævnet ved systematisk Nedslagtnirig af Civilbefolkningen.
Mon Tidspunktet ikke er ende til, at man nu fra dansk Side officielt el
ler uofficielt gør Tyskerne opmærksomme paa, at man fralægger sig ethvert
Ansvar for, hvilken Skæbne der bliver de tyske Flygtninge til Del her i
Landet, naar Krigen om nogle Uger er tabt for Herrefolket, hvis de syste
matiske Nedskydninger af danske civile Kvinder og Mænd ikke ophører.

det uhyggeligt sjældent, at der “indenfor Murene” bliver lagt en Bremse
paa den Bande, der tilsyneladende kun har et eneste Maal: at tilføje de
res Ofre de størst mulige Lidelser. Det kan dog gaa saa vidt, at en og
anden tysk læge, der endnu vedkender sig sit Lægeløfte, griber ind
saa
ledes som følgende Tilfælde viser.
Mandag Aften blev den 29-aarige Politibetjent Poul Fabricius skudt ned
paa Vesterbros Torv af nogle Hipo—Mænd, der iøvrigt var paa Jagt efter
en helt anden Mand. Fabricius blev bragt til Kommunehospitalet, hvor han
kom paa Operationsbordet, og det viste sig, at han var ramt i linderlivet
og livsfarligt saaret. Han blev opereret og indlagt, men nogle Timer se
nere ankom et Kuld Hipo-Mænd, der forlangte at faa Fabricius udleveret.
Paa en eller anden Maade havde de faaet at vide, at den saarede Mand var
Politibetjent.
Hospitalets Læger protesterede under Henvisning til, at en Flytning af
Patienten kunde medføre Døden. Det tog Hipo-Landsforræderne imidlertid
intet Hensyn til. Med Maskinpistoler tvang de Lægerne til at udlevere
Fabricius, og den livsfarligt saarede Mand blev derfor kastet ned i en
Bil, som bragte ham til Feltlazarettet. Her kunde man imidlertid ikke
modtage ham, og Hipo-Folkene kørte derefter videre med ham til Vestre
Fængsel, hvor han blev kastet ind i en Celle og overladt til sin Skæbne.
Her laa han i to Døgn paå sin Briks, som han var ude af Stand til at røre
sig fra. I lange Perioder var han bevidstløs. Hans Saar var sprunget op
ved den umenneskelige Behandling, naar han var ved Bevidsthed, var hans
Smerter saa frygtelige, at det trodser enhver Beskrivelse. Endelig den
tredie Dag kom en tysk Læge til Stede i Fængslet, og han kom ogsaa ind
til Fabricius. Da •han saa Fangens uhyggelige Tilstand og tillige konsta
terede, at der var indtraadt Bughindebetændelse, beordrede han ham straks
indlagt paa Feitlazarettet, og da der ikke var Plads der, gav Lægen Ordre
til, at Fangen skulde indlægges paa et af de danske Hospitaler. Muligvis
kan hans Liv reddes.
Og hvad var saa den danske Politimands Forbrydelse? At han var forsynet
med et falsk Legitimationskort, der lød paa Navnet Hansen.

Den Harme og det Had, de sidste Maaneders Mord og Henrettelser har rejst
i det danske Folk, kræver sin Udløsning.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
15 store danske Handelsskibe stjaalet.
Tyskerne har som kort omtalt i Gaar i det sidste Par Døgn beslaglagt ik
ke mindre end 15 store Skibe af den i Forvejen saa stærkt reducerede dan
ske Handelsflaade. Haardest er det gaaet ud over Det Forenede Dampskibs
selskab, der nu har faaet beslaglagt ialt 20 af sine gode Skibe. I denne
Omgang er der i Københavns Havn taget de fire Dampere “Seine”, “Cimbria”,
“Trondhjem” og “Kentucky”. I Nykøbing Falster har Tyskerne taget Selska
bets Damper “Halfdan” og i Svendborg Damperen “Alexandra”, der i sin Tid
sejlede paa Englands-Ruten.
Endvidere er C.K.Hansens Damper “Silkeborg” og Skibsreder I.C.Th.Jensens
Damper “Runø” blevet taget. Det samme gælder de fire K’ers Damper “Thor”
og et af Rederiet Torms Skibe. I denne Omgang drejer det sig om ialt 15
Skibe, men det er lidt vanskeligt at konstatere Navnene paa dem alle, da
flere af Tyverierne som nævnt har fundet Sted i Provinshavnene.
Hamburg-Amerika-Liniens Kæmpedamper “Monte Rosa”, der før Krigen var
kendt som et decideret Turistskib fra mange Krydstogter, er nu ankommet
til Frihavnen. Formaalet med dette Besøg er ukendt, men det er ikke van
skeligt at fremsætte Gisninger.
Hipo-Fol kenes umenneskel i ge Raahed
standset af tysk Fængselslæge.
INF har ofte haft Lejlighed til at beskæftige sig med Gestapos og Hipo
Folkenes umenneskelige Behandling af danske Patrioter, men desværre er
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-

Nye Mytterier
blandt de østrigske Soldater.
Som omtalt i INF i Gaar, kom det i Løbet af Søndag Aften tilvoldsom
Skydning forskellige Steder i København, bl.a. paa Kongens Nytorv, Nørre
vold, Raadhuspladsen og ved Kasernen paa Artillerivej. Det viser sig nu,
at Skydningen overalt skyldes Uroligheder blandt nyankomne østrigske Sol
dater. Flere Steder havde det ligefrem Karakter af Mytteri.
Det var saaledes Tilfældet paa Kongens Nytorv, hvor østrigerne i en Smæ
devise forbandede Krigen og forlangte at blive sendt hjem. Tyske Politisoldater blev straks udkommanderet, og det kom til en meget langvarig
Skydning, der fra Kongens Nytorv strakte sig over Borgergade-Kvarteret
og videre ad Nørrevold mod Raadhuspladsen. Ved det nyoprettede GestapoHovedkvarter fik Politisoldaterrie Undsætning af Vagterne, og i en halv
Times Tid bragede Maskinpistol-Salverne uafbrudt gennem Gaderne. Ved Ar
tillerikasernen havde lignende Begivenheder udspillet sig. Om der var
Saarede eller Dræbte vides ikke, men “Prærievognene” kørte livligt.
østrigerne var iøvrigt netop ankommet fra østprøjsen med to Dampere, som
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tillige medførte en Mængde tyske Flygtninge.

Tre tyske Soldater skudt ned
i~Tar Provokation.
Paa Toftegaards Plads fandt der i Gaar Eftermiddags en Begivenhed Sted,
som kun kan være Provokation eller muligt et privat Opgør. Tre tyske Sol
dater blev skudt ned, og de blev alle tre haardt saaret. De tre Soldater
sad paa en Bænk paa Pladsen, da tre Cyklister kom kørende. Pludselig trak
Cyklisterne hver en Pistol og affyrede dem mod Soldaterne, der sank sam
men paa Bænken. De tre Cyklister forsvandt derefter i stor Fart. Solda
tarne blev bragt til Feltlazarettet, hvor det viste sig, at den ene var
saaret i Hovedet, mens de to andre var saaret i Maven.
-

Stor-Værnemager skudt af Tyskerne
under Terror—Aktionen efter Shellhus-Bombningen.
En af denne Krigs største Værnemagere, Direktør W.Heiber fra Bilfirmaet
AIS W.Heiber & Co, hvis Værksteder paa Lyngbtvej fornylig blev fuldstæn
dig ødelagt, er blevet skudt under den Terror-Aktion, som Tyskerne og
Hipo-Mænd foranstaltede i Kvarteret omkring Nørrevold Dagen efter Bomb
ningen af Sheilhuset. Heiber er nu afgaaet ved Døden paa Militærhospita
let.
Den afdøde var tysk af Fødsel, men i Aarene før Krigen, da han arbejdede
sin Forretning her i Landet op, var han en af de ivrigste Modstandere af
Nazismen
paastod han. Det sande Sindelag kom dog frem ved Besættelsen,
da Heiber sammen med Bohnstedt Petersen meldte sig hos Tyskerne som vil
lige Redskaber i den tyske Krigsmaskines Tjeneste. Det var ikke Smaasum
mer, der i Tidens Løb vandrede ind i de to Firmaers Kasser
via Natio
nalbanken. “England bedaler” paastod Heiber i de første Krigsaar paa sit
gebrokne Dansk. I den senere Tid var han blevet mere spagfærdig.
Heiber blev som nævnt skudt af sine egne. Da Skydningen begyndte paa Ga
den, var han flygtet op i sit Kontor i Vester Farimagsgade, og herfra
fulgte han interesseret “Kampen” gennem Vinduet. Pludselig slog en Kugle
ind gennem Ruden og ramte Heiber i Halsen. Han var allerede døende, da
han blev indlagt paa Militærhospitalet. Saa mærkelige kan Skæbnens Veje
være.
Hvem bedaler?
-

-

Radiofabrikken “Allways” fuldstændig ødelagt
af Frihedskæmpere.
Efter den alt omfattende ødelæggelse af Radiofabrikken “Allways” i sin
Tid i Sydhavnen har Fabrikken haft Lokaler i den tidligere katolske Dren
geskole i Boyesgade, en stor fire-etagers Ejendom. I Aftes ved 20.30 Ti
den blev den imidlertid fuldstændig ødelagt ved Spræng- og Brandbomber
og kun de nøgne, røgsværtede Murestaar nu tilbage.
Fabrikken, der udelukkende arbejdede for Tyskerne, og som efter “Toro
tors”s ødelæggelse fornylig ogsaa havde overtaget store Dele af denne
Fabriks Værnemagts-Ordrer, var meget skarpt bevogtet. Der var ikke mindre
end et halvt Hundrede bevæbnede Sabotagevagter samlet indenfor paa det
store Terræn, der hørte til Fabrikken, og desuden var den sikret paa al
le Maader med Pigtraadsafspærringer, spanske Ryttere o.s.v. Ikke desto
mindre gik Frihedskæmperne til direkte Aktion. Fra Boyesgade, Kingosgade
og Haveselskabsvej, der ligger bag Fabrikkem, myldrede de frem. Det kom
til nogen Skudveksling, men Vagterne blev iøvrigt saa overrumplede, at
det kun tog Frihedskæmperne 7 Minutter at nedkænipe dem, udlægge Bomberne
og forsvinde. Et øjeblik efter gennemrystedes hele Kvarteret af to væl
dige Eksplosioner, der kunde høres Byen over, og en halv Snes Minutter
senere stod hele den store Fabriksbygning i lys Lue fra Kælder til Kvist.
Brandvæsenet kunde kun søge at begrænse Ilden, saa den ikke antændte de
nærliggende Ejendomme.
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“Jeres Sorg er Danmarks Sorg”.
Vi har modtaget:
Ulykken paa Frederiksberg, hvor den franske Skole og en Række Beboel
sesejendomme blev ødelagt og et stort, et rystende stort Antal Mennesker
dræbtes eller saaredes, har skabt Landesorg i Danmark. Danske Kvinder og
Mænd deler Sorgen med dem, der saa pludseligt og voldsomt blev ramt af
Ulykken.
Fra tysk Side er denne Sorg blevet udnyttet propagandistisk paa den mest
usmagelige Maade. Om Aftenen samme Dag som Ulykken skete kommenterede
den betalte Lejesvend Axel Høyer den tragiske Ulykke. Svulstigt og med
forloren Patos talte han om, at nu kunde enhver da se, at det eneste rig
tige var at være dansk
hule Ord af en Mand, der betales af Tyskerne.
Senere har Tyskerne tvangsindlagt en Artikel i danske Dagblade, hvori
det Spørgsmaal opstilles: Var det nu ogsaa dette Offer værd? Heri drages
der en Sammenligning mellem ødelæggelsen af Shellhuset og Ulykken paa
Frederiksberg. Med ægte tysk Grovhed sættes Tabstallene fra Shellhuset og
paa Frederiksberg op mod hinanden, men det falder helt til Jorden
for
hvis Formaalet kun var at dræbe nogle Tyskere, fandtes der let mere ef
fektive Metoder.
Formaalet med Angrebet var at tilintetgøre det Apparat, hvormed Tyskerne
har forfulgt danske Borgere. Paa Grundlag af det af Stikkerne skabte Ma
teriale, som fandtes i Shellhuset, og som under Branden flagrede forkul
let ud over Hovedstaden, arresteredes hver Dag Kvinder og M~d, og fra
Sheilhuset sendtes Døgnet rundt Patrul jer .ud for at myrde. r dette Hus
var det Henrettelserne paa unge Danske besluttedes, og herfra er de Di
rektiver udgaaet, som har bragt 6.000 Danskere i tysk Fængsel, hvorfra
der daglig kommer Bud om Dødsfald paa Grund af umenneskelig Behandling.
I dette Hus blev danske Borgere pint og torteret.
Ikke for at dræbe et Antal Tyskere og Landsforrædere, men for
for en
Tid
at lamme denne Institution, der var en Trusel mod danske Borgere
og mod den kæmpende Frihedsbevægelse, var det, de allierede Maskiner an
greb Sheilhuset.
En ulykkelig Hændelse vilde, at der med denne Handling skabtes Sorg i
gode danske Hjem. Endnu bærer Projektørmasten paa Godsbanegaarden Spor
af Sammenstødet med den Maskine, der en halv Meter for lavt strøg hen
over Terrænet og Sekunder efter forsvandt i et Ildhav efter at have mis
tet Styringen. Det føles som en ulidelig Pine at tænke paa dem, der ved
denne ulykkelige Hændelse har mistet deres Kære. Intet kan give dem
Trøst. Intet Ord kan siges, som gør Smerten mindre og Sorgen lettere. Men
-

-

-

-

-
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dog skal det siges, at det besatte, det trodsige Danmark, som intet end
nu har kuet, dybt og inderligt tænker paa dem, der fandt Døden i Ruiner
ne af de sammenstyrtede Bygninger, og paa dem, hvis tunge Vandring i dis
se Dage gaar til blomsterdækkede Grave, og vi tror, at den levende og
stærke Medfølelse, som hele det danske Folk saa gerne vilde give Udtryk
for, kan føles som et tavst Haandtryk af dem, der lider og sørger.
Jeres Sorg er Danmarks Sorg, og alle vil vi, naar disse strenge Aar er
forbi, samles i fælles Vilje, i fælles Kamp for at de onde Tanker, som
skaber Krigen og Krigens blodige Ulykker, aldrig skal komme til at ter—
rorisere Verden igen.

Misfornøjede tyske Marinere.

Naivi tetens Apoteose.
Portneren og Portnerkonen fra Dansk Arbejdsmands Forbunds Bygning i Ny
ropsgade, der som bekendt blev slemt medtaget ved Bombeangrebet paa
Shellhuset, har været i Forhør hos Tyskerne i tre Timer. Man interesse
rer sig fra tysk Side meget for at faa konstateret, hvorfor alle de 150
ansatte ~ Arbejdsmandsforbundet blev reddet. Tyskerne er af den Opfattel
se, at de maa være blevet advaret i Forvejen:
Mon ikke den meget nærliggende Forklaring er den, at Arbejdsmændenes Hus
ikke blev ramt af Sprængbomber. ødelæggelsen af Huset skyldes simpelt
hen, at der gik Ild i det.
En Dokumentation for at Tyskerne alene har Ansvaret
for Katastrofen i Forbindelse med Bombningen af Shellhuset.
INF er i Dag i Stand til at dokumentere, at den tyske Luftmeldetjenestes
totale Svigten alene er Aarsagen til, at Katastrofen i Forbindelse med
Luftbombardementet af Sheilhuset fik saa stort et Omfang, som Tilfældet
var.
Det viser sig nu, at Flyvervarslingen den skæbnesvangre Onsdag Formiddag
blev givet paa Initiativ af de danske Luftværnsmyndigheder
og ikke af
Tyskerne~ Der eksisterer en Bestemmelse om, at den danske Luftværnschef
ved direkte Angreb kan give Flyvervarsel uden tysk Ordre, og det var det,
der skete Onsdag den 21.Kl.ll.l6.
Efter at det danske Politi er ophævet, har der ikke eksisteret nogen e
gentlig Luftmeldetjeneste og heller ikke været udsat Observationsposter
med Forbindelse til Centralkommandoen. Var det oprindelige System ikke
slaaet i Stykker ved Tyskernes Deportation af det danske Politi, kunde
Varslet være afgivet to Minutter før Kl. 11.16
altsaa 11.14.
Paa det Tidspunkt Sirenerne lød, havde de danske Luftværnsmyndigheder
overhovedet ikke hørt fra Tyskerne. Tre Minutter efter
tre
at Sire
nerne havde lydt, opdagede Tyskerne, hvad der var paa Færde
og slog
Alarm. Havde de danske Luftværnsmyndigheder ikke gjort Brug af den omtal
te Bestemmelse, vilde Katastrofen være blevet af endnu frygteligere Om
fa ng.
Tyskerne er selv klar over, at deres Luftmeldetjeneste har svigtet to
talt, og de ansvarlige er stillet for en Krigsret.
—

-

-

-

-
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Tyskerne er i fuld Gang med at udskifte en Del af Soldaterne i Jylland.
Mandskabet i den endnu kampdygtige Alder og de gennemskolede Soldater,
som endnu er tilbage, sendes i største Hast til Fronterne. I deres Sted
ankommer ganske unge Soldater, nærmest Drenge, og ældre eller helt gamle
Soldater, der har overlevet sidste Verdenskrig, og som nu paany er ind
kaldt. Men desuden er en Del Marine-Mandskab blevet puttet ind i Landhæ
rens Rækker. Det er ikke alene egentlige Sømænd
saakaldte Orlogsgaster
men tillige for en stor Del special—uddannet Mandskab fra Ubaada-Flo
tillen og Marineartilleriet. Moralen blandt dette Mandskab er tilsynela
dende meget ringe. De er yderst utilfreds med at lade sig omdanne til
Infanterister, efter at de i flere Aar har tjent i Skibene
ofte med en
Specialuddannelse som Grundlag.
Men Resterne af den tyske Flaade har ikke længere Brug for dette Mand
skab, som til Gengæld vil kunne udfylde enkelte Huller i Landhærens Ræk
ker. De sendes til Oksbøl-Lejren, hvor de faar en kortvarig Uddannelse,
og derefter sendes de ud til de forskellige Enheder.
-

-

—

Søslag i Østersøen.
Over hele Bornholm har man i Gaar Eftermiddags og i Aftes kunnet høre
voldsom Kanontorden fra Farvandene ved den tyske Nordkyst Syd for Born
holm nærmere betegnet omkring Kolberg. Man mener, at Kanonaden stammer
fra svære Skibskanoner, og at der formentlig er Tale om en tysk-russisk
Søtræfn ing.
I Søndags indkom til Nexø et tysk Krigsfartøj med tyske Flygtninge. De
var alle samlet op, efter at et Flygtningeskib var sænket af russiske
Fl aadeenheder.
100,000 Flygtninge til København.
Til København indkom der i Gaar to tyske Dampere “Eberhard Essberger” og
“Hektor”, hver paa ca. 10,000 Tons. De medførte begge Flygtninge, hvor
ved Antallet af Flygtninge til København nu er oppe paa ca.100,000.

I FAA LINIER (Indland):
Efter den stoe natlige Transport af uidentificerede Lig fra Shellhuset
til Fællesgraven paa Vognmandsmarken blev der i Gaar overført 14 Kister
med Lig fra Shellhuset til Vestre Kirkegaard.
Ved 17-Tiden i Gaar Eftermiddags blev en Bombe kastet ned i et offentligt
Beskyttelsesrum ved Langebro. Der opstod en mindre Ildebrand i Træværket.
Lørdag Eftermiddag blev en Hipo-Mand dræbt ved Skud fra en forbikørende
Cyklist ud for Zoologisk Have.
Murerformand Sofus Berting Madsen, Østre Havnegade 2, Aalborg, og den
18-aarige Eivind Valdemar Jacobsen, Søn af Maskinpasser Jacobsen, Skyt
temarksvej i Frederikshavn, er død i tysk Koncentrationslejr.
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Under Forsøg paa at anholde en ung Mand, der var deserteret fra Waffen
SS i Jernbanegade i København, kom det Natten til Søndag til Skydning paa
et Hotel i Colbjørnsensgade. Desertøren blev dødeligt saaret og kørt til
det tyske Feltlazaret.

er forsvundet.
Til 267: Det er forlængst berigtiget i INF, at den nævnte Omtale skyldes
sandsynligvis netop denne Berigtigelse. De øvrige Spørgsmaal undersøges.
Til 105: Der er foretaget en meget grundig Undersøgelse, og De har
des
værre for den unge Mand, De omtaler, næppe Ret. 2)
4): Ja, men De bør
gaa meget stille med Dørene baade om den og dens Mænd. 5) Selvfølgelig.
6) Nej. 7) Nej.
Til 455: Den er god nok.

Lørdag Middag kørte to Hipo-Vogne op foran Privatbanken Sct.Stefans Afde
ling paa Hjørnet af Nørrebrogade og Gormsgade. Hipo-Mændene tvang Ban
kens Kasserer til at udpege en bestemt Bankbox. Da den ikke kunde aabnes,
sprængte de den og tømte den for Indholdet. Bankkassereren blev taget med
i den ene Hipo-Vogn, som kørte til Privatbankens Hovedafdeling, hvor der
blev anstillet en lignende Undersøgelse. Her var Resultatet dog negatuvt,
og Bankkassereren blev derefter løsladt.
Gestapo eftersøgte forleden Læge Nørgaard og Frue i Aalborg, mwn da de
ikke var hjemme, rekvirerede man en Flyttevogn og bortførte hele Bohavet.
Redaktør Tage Taaning, Berlingske Tidende, og den 70-aarige Kusk P. Lar
sen, Vedbygaard, Ruds-Vedby, er blevet løsladt. Larsen har siddet fæng
slet i fem Uger.
En dansk Dame var forleden Dag paa Restaurant i København og kom til at
sidde ved Siden af et Bord, hvor der sad fire kvindelige tyske Flygtnin
ge og spiste. Den danske Dame kom uforvarende til at skubbe til en af de
fire Damers Stol. Den tyske Dame, der sad paa Stolen, vendte sig rasende
om mod hende og sagde: Wie, bitte? Den danske Dame svarede roligt: Pardon. Herefter udbrød den tyske Kvinde med en hoven Mine: Die Dänen sind
ein dummes Volk, aber wir werden ihnen wohl etwas Kultur beibringen.
En Dame i en sønderjysk By havde faaet Indkvartering af tyske
og havde faaet tildelt en tysk Kvinde med fem Børn. Den tyske
traadte meget dominerende og fordringsfuld og sagde bl.a: Jeg
over at have fem Børen, for de skal være med til at hævne os,
bliver voksne.

Flygtninge
Kvinde op
er henrykt
naar de

Pastor Børge Roesen i den danske Politiforlægning i Sätrre Brunn slütter
sine Gudstjenester med disse Ord, der vistnok er enestaaende i dansk Kir
kehistorie: “Derefter nedbeder vi Herrens Velsignelse over vort~ elskede
Kongehus, vor Regering og Rigsdag og vore Sabotører”
Arrestationer: En Søn af Grosserer V. Rievers, Almevej 10, København,
Blikkenslager Knud Jensen, Barbermester Carsten Schultz, Barbermester
Carl Weinrich og hans Broder Tegneren Viktor Weinric, alle Roskilde. Den
fra Finlandsambulancen kendte Læge Halfdan Lefevre har meldt sig til det
tyske Politi, efter at man havde taget hans Hustru som Gidsel.
Endvi
dere har Gestapo anholdt Læge Otto Westergaard, ødis-Bramdrup, og Sogne
foged Tage Høyer Midtgaard, Bramdrup Nygaard.
-

Specielt:
Til 41: Der er mange modstridende Forklaringer i denne Affære. En Kends
gerninger det, at der blev fundet en gennemskudt Bil, som Tyskerne lod
fjerne. Det er endvidere konstateret, at en Række Medlemmer af en Gruppe
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Hvad Hr. Hermanssen fra Malmø ogsaa burde have fortalt.
I den svenske dokumentariske Udsendelse i Søndags Aftes om Danmark under
Okkupationen optoges den største Del af Udsendelsen af TT’s forhenværende
Korrespondent, Hr. Hermanssen, der bl.a. skildrede, hvorledes han ikke
havde kunnet faa sine Meddelelser fra Folkestrejken til Sverige.
Hr. Hermanssen glemte at fortælle, at der under Folkestrejken tre Gange
om Dagen afgik Reportage fra København, og at de svenske Aviser hver Ef
termiddag kunde fortælle, hvad der var sket i København om Formiddagen,
rigtigt og udførligt. Denne Reportage blev skrevet af Redaktør Børge Ou
tze og de daværende Medarbejdere ved INFORMATION, og den sendtés over til
Sverige takket være en Række modige Mænds uforlignelige Indsats.
Dette burde Hr. Hermanssen ogsaa have fortalt.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Langs hele Rhinen fra Emmerich til Karlsruhe minder Situa
tionen i Dag om den, der prægede Udviklingen i de sidste Timer før det
tyske Sammenbrud i Frankrig i Sommer. Mod Nord rykker Englænderne og Ca
nadierne mod Mi~nster, ved Remagen ruller amerikanske Panservogne uhind
ret mod Limburg og Autostradaen Køln-Frankfurt, længere Syd paa er selve
Frankfurt truet, og allierede Tanks støder i Voldsomt Tempo ind paa Bay
ersk Omraade. En Række indtagne Byer markerer de Allieredes~voldsomme
Fremrykning. Aschaffenburg ved Main faldt kun 12 Timer efter Darmstadts
Erobring, Hanau ved Main længere Nord paa faldt kun faa Timer senere.
Frankfurt er omringet paa to Sider, og der er Kampe i Forstaden Nieder
ach. Stærke amerikanske Panserstyrker rykker hurtigt mod WUrzburg mod
ringe Modstand. Offenbach efter Frankfurt er taget, RUsselheim er ligele
des erobret. Den tyske Overkommando er ikke længere i Stand til at præ
stere en samlet Ledelse paa Grund af de mange afskaarne Troppeafdelinger,
hvoraf de fleste ikke længere svarer paa Radiosignalerne. I Wiesbaden
raser Gadekampe. Langs hele Fronten i Remagen-Brohovedet er Amerikanerne
brudt ud og opererer nu 15 km paa den anden Side Auto-Stradaen. Montgome—
rys Offensiv har bredt sig yderligere. De forreste Panserspidser staar
allerede 30 km øst for Rhinen og i Duisburgs Forstæder er der Gadekampe
igang. Amerikanerne staar i dette Afsnit kun 15 km fra Essen. I de sidste
24 Timer er Amerikanerne gaaet over Rhinen endnu et Sted helt mod Syd li
ge overfor Karlsruhe, og Panserformationer opererer i selve Byen.
Forvirringen i Flygtningestrømmen bag Fronten er blevet helt utroligt og
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overgaar om muligt Situationen ved det store Tilbagetog i øst for et Par
Maaneder siden. Amerikanske Panserstyrker støder ofte gennem de endeløse
Kolonner af Flygtninge, og Forstærkninger fra det Indre af Tyskland bli
ver haabløst blandet op med Flygtningestrømmen, saaledes at Overkommando
en helt mister Overblikket. Den tyske Ledelse har opgivet ethvert Haab
om at kunne standse den allierede Lavine, før næste forberedte Stilling
naas. Det drejer sig om Neckar-Wesel-Linjen, og det er et Spørgsmaal, om
denne Linje ikke bliver gennembrudt, før Forsvaret kan organiseres.

Natten til Tirsdag har der fundet Sprængninger Sted paa en hel Del jyske
Strækninger, men Omfanget af Skaderne kendes endnu ikke.

østfronten: Den russiske Offensiv i Slovakiet ruller videre. Neusohi,
Hjertet i det slovakiske Industriomraade, er taget af Russerne, Russiske
Tropper er paa bred Front gaaet over Gran-Floden og har overskaaret Jern
banen Raab-Steinamanger-Graz. Paa den øvrige østfront er der ikke store
Frontforskydninger, men Kampene er heftige mange Steder.
Forklaringen? I en DNB-Kommentar beregnet til indre Brug hedder det om
Offensiven i Vest: “Det er en typisk jødisk Aktion. Det er, som om Fjen
den er grebet af Panik for at faa Krigen overstaaet, før den allierede
Koalition falder fra hinanden.”
Udlandet i Noter:
Der er givet Ordre til Udskrivning af Aargang 1929 i Tyskland.
Von Rundstedt er blevet overført til Bad Wörischofen, hvor han er under
skarp Bevogtning. Bevogtningen ledes af SS-ObergruppenfUhrer Neumann,
som ogsaa ledede Bevogtningen af Generaler som Reichenau og Kluge, før
disse forsvandt. Han kaldes derfor Generalsæderen.
To prominente Nazister er faldet som Ofre for en ny Likvideringsbølge.
Det er begge Folk, som har været ledende i Hvervningen af hollandske,
belgiske og franske Arbejdere til Tyskland. Dr. Otto Kaltbrenner er ble
vet fundet skudt i Nærheden af Berlin, og SS-ObergruppenfUhrer Hans Hei
ler er dræbt af seks Knivstik i Bayern. Pea begge Ligene fandtes en Sed
del med et Billede af den trojanske Hest.

SIDSTE:

Hipo-Morderne fortsætter deres Hærgen af den danske Provins. I Nat er
“Vendsyssel Tidende” i Hjørring blevet ødelagt ved to Bombesprængninger.
Hele Baghuset styrtede sammen og brændte. Rotationspressen menes at være
fuldstændig ødelagt. Det saame gælder Haandsætteriet og det mest af Ma
skinsætteriet. Forhuset, hvor der var Redaktion og Ekspedition samt Lej
ligheder for Redaktøren og Redaktionssekretæren, er slemt medtaget. Der
kom ingen Mennesker tilskade, men et ældre IEgtepar, der boede i Baghuset,
fik en Mur ned i Sengen. De fik begge et Chok, men iøvrigt kun overfla
diske Saar og Skrammer.
Forbryderne fortsatte til Frederikshavn, hvor de bombesprængte “Frede
rikshavns Avis”. Baghuset med Trykkeriet blev jævnet med Jorden, hvori
mod Forhuset med Redaktion og Ekspedition ikke blev saa slemt medtaget.
Da Meddelelsen om Mordene paa de to Overlæger i Vejle i Gaar rystede By
en, blev der overalt fra Statens og Kommunens Bygninger og fra de fleste
private Bygninger flaget paa halv Stang,. Samtlige Kontorer og Fabrikker
og Forretninger standsede Arbejdet, og Bladene udkom ikke. Man regner
med, at Arbejdet vil blive genoptaget i Dag ved Middagstid.

De ender nok som Flisefabrikanter~
Den fungerende Fører for DNSAP, Godsejer C.O.Jørgensen, har sammen med
Dr.jur. Popp-Madsen fra “Dansk National Samling”, der som meddelt i INF
blev startet for to Maaneder siden, forhandlet om hvilken af de to Na
zistorganisationer der skulde være den dominerende. Resultatet er blevet,
at DNSAP opretholdes, dog paa visse Betingelser, mens “Dansk National
Samling” allerede ophører at eksistere. De vigtigste Betingelser er:
DNSAP’s Hovedkontor skal flyttes fra Bovrup og Partiet rekonstrueres.
Godsejer Jørgensen skal være Leder af DNSAP og Popp-Madsen skal udarbej
de en “Partiforfatning”.
Man har heller ikke glemt
det maa være Erfaringerne, der •~1ikterer dette
at nedsætte en IEresret, der skal behandle partimæssige Stridigheder.
Popp—Madsen skal være Præsident for “Retten”. Man har ogsaa fundet det
nødvendigt direkte at fastslaa, at Personer, der har været straffet for
vanærende Handlinger, ikke kan beklæde nogen Tillidspost i Partiet. Ef
ter almindelige Menneskers moralske Bedømmelse af de paagældende skulde
det herefter være umuligt overhovedet at oprette Tillidsposter, men na
turligvis maa Medlemmerne se anderledes paa det. Det eneste, der bliver
tilbage af “Dansk National Samling” er, at DNS’s Instruks for Organisa—
tionsledere skal danne Grundlag for Udarbejdelsen af “Pligter og Regler
for Medlemmerne”, og at Syslerne skal organiseres efter DNS’s organisa
tionssystem. Aabenbart for at tilfredsstille de utilfredse har man til
delt Husmand Karl Borg, Knarreborg, Stillingen som Sysselleder paa Fyn
og fastsat, at Proprietær Stenild Møller, Randers, skal overtage en Til
lidspost paa Randers-Egnen. Hvad han egner sig til, har man aabenbart
ikke fundet ud af endnu.
Dansk National Samlings Lederraad fastslaar selv, at “DNS dermed ophører
-

-

Jernbanesabotagen: Det viser sig, at Sprængningerne paa de jyske Stræk
ninger og Stationer Natten mellem Søndag og Mandag har været ret omfat
tende. Ved Kølkær Station mellem Herning og Brande skete der 11 Spræng
finger, mellem Thisted-Sjørring, Oddesund-Uglev, Uglev-Hvidbjerg har der
fundet ialt 10 Sprængninger Sted og Ca. 25 Skinner har maattet udveksles.
Den tidligereomtalte Sprængning under et tysk Militærtog mellem Hammerum
og Herning Søndag Aften ved 23.Tiden, har vist sig at være temmelig om
fattende. Den tyske Maskine væltede helt og ligger i øjeblikket ved Siden
af Sporet. Tenderen blev afsporet og stillede sig paa tværs, og de 9 for
reste Vogen blev fuldstændig knust. Oprydningsarbejdet ventes at vilde
vare 4-5 Dage.
Sprængningerne Natten til Mandag og Mandag Morgen mellem Brabrand og
Mundelstrup beløb sig til ikke mindre end 32 og mindst 30 Skinner skal
udveksles.
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at bestaa, idet det dermed har løst sin selvstændige Opgave”. Opløsnin
gen af sig selv er vist det eneste fornuftige, denne Organisation har
foretaget sig.
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KRONIKTILLÆG

A
27.Marts 1945.
Den nazistiske Religion.

.

INFORMATION’s Grundlægger og Leder indtil
Efteraaret 1944, Redaktør Børge Outze, der
nu opholder sig i Sverige, skriver i det
sidste Nummer af “Världspressen” nedenstaa
ende interessante Artikel:

I en Diskussion med en dansk Flygtning erklærede en kendt Svensker: “Jeg
forstaar egentlig ikke, at saa mange Mennesker interesserer sig for Na
zismen. Den er jo død eller i al Fald døende.”
Et farligt Synspunkt.
Thi det er farligt kun at betragte Nazismen som en politisk Bevægelse,,
der forsvinder med det Parti, som har givet den sit Navn eller med de
Mænd, som har skabt Partiet. Nazismen er andet og mere. Den er politisk
set en Udnyttelse af visse Træk i den tyske Folkekarakter
Træk, som
gør den s~tore Del af den tyske Befolkning til Modsætning af Herrenvolk.
Hitler har med stor Dygtighed udnyttet alle specielle tyske Karaktertræk:
Behovet for Underkastelse, Længslen efter et stærkt Tyskland, stærk i
ren militær Henseende
Mindreværdskomplekset overfor andre Nationer
fremfor alt England
og han har altid kunnet give Tyskerne en Syndebuk:
Dolkestød i Ryggen, som har truffet “de ubesejrede Armeer”, Plutokrater—
ne, Jøderne, Bolchevikerne o.s.v. Alt dette som er Nazismens politiske
Ansigt er velkendt af enhver.
Men hvad man i al for ringe Grad har været opmærksom paa er det religiøse
Islæt i den i og for sig religionsfjendtlige Bevægelse. Nazismen er for
mange Millioner Mennesker endnu i Dag en Religion
eller et Surrogat for
en Religion
og hvis den Ulykke var sket, at Hirler var død paa sin
Magts højeste Tinde
d.v.s. før Stalingrad-Nederlaget, vilde denne Reli
gion have levet videre ud i en uvis Fremtid, og Hitler vilde have været
dens Profet. Man er i store Kredse i okkuperede Lande lykkelig over, at
Hitler har faaet Lov at leve saa længe, at det er blevet aabenbart for
enhver, at Tyskland har tabt trods ham. Maaske kommer der en Dag, da Ty
skerne indser, at de kom i Krig og tabte Krigen paa Grund af Hitler.
Den nazistiske Religion har sine mest fanatiske Tilhængere j~ndenfor SS
og Hitler-Jugend, og den har her givet sig samme Udtryk som Muhamedanis
men i Arabernes mest glorværdige Erobringstid og i Japanernes officielle
Tro af i Dag. I mangt og meget minder den nazistiske Religion om den ja
panske Statsreligion, som iøovrigt paa viss Punkter har været dens For
billede.
Den nazistiske Religion har to Former
en som er afpasset efter Kristendommen og en som er kristendomsfjendtlig. Den første Form er en Tillemp
ning af Kejser Wilhelms Tro paa “den tyske Gud”
altsaa en fuldkommen
Modernisering af Ideen om Tyskernes som et udvalgt Folk, som Forsynet
beskytter og giver specielle Magtopgaver til Velsignelse for mindre kva
lificerede Folkeslag
d.v.s. alle andre. Blot alle andre Nationer kan
indse dette bliver Verden lykkelig... o.s.v. I Følge denne Tro hjælper
Gud Tyskland ved at give det en Fører, som staar i et specielt Forhold
til Forsynet
en Gang hed han Wilhelm, i den senere Tid har han heddet
Adolf.
-

-

-
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Denne Tro deles mer eller mindre af Flertallet af Tyskere. Hitler har
selv i sine Taler efter Stalingrad-Nederlaget givet Udtryk for dem
i
Følge Hitler kan det ikke være Forsynets Mening at lade Krigen slutte med
ét tysk Nederlag, thi saa vil alt i Verden miste ethvert Spor af Fornuft.
Rettelig burde man altsaa forkaste et saa ufornuftigt Forsyn.
Den kristendomsfjendtlige Form for nazistisk Religion er mindre kendt og
meget farligere, eftersom den har sine Tilhængere blandt Ungdommen, som
er opfostret i denne specielle Tro. Det er kendt, at SS
skønt Hitler
aldrig officielt er gaaet direkte imod Kristendommen
forkaster Kristendommen som jødisk og meningsløs. Alfred Rosenberg er Profeten
selv om
hans “Mytus” er for mystisk til at kunne forstaas af Tilhængerne. Nogen
egentlig skriftlig Udformning af den Tro, man erstatter Kristendommen
med, eksisterer saavidt jeg ved ikke, selv om der i Bøger om “Blod og
Jord” findes adskilligt om Emnet. Desto tydeligere er Troen udformet i
P ra k s i s.
Kort sagt kan det siges, at en ung Tysker i Hitler-Jugend eller SS tror
omtrent følgende: Det tyske Folk er i sig selv et Personlighedsbegreb.
Det har en Sjæl, en Slags Massesjæl om man vil. Den betegnes i Alminde
lighed som det tyske Blod, et Begreb som ogsaa rent fysisk findes i de
unges Tankegang i Forbindelse med Læren om Recens Renhed. Det enkelte In
divid er blot til som et Led i Helheden, der arbejder for Folkets Vel
færd. Om han dør elle lever er ligegyldigt. Noget lignende findes ogsaa
i andre Folks Begreber om national Ære, men nu kommer det mystiske og
specielt tyske: Den som dør lever videre som en Del af sit Folks udøde
lige Sjæl. Han “marcherer med”. Dette skal tages rent bogstaveligt. Mii
lioner af unge Tyskere tror fuldt og fast paa, at deres døde Kammerater
stadig følger dem og kæmper sammen med dem. Det er ikke blot en Frase i
Horst Wessel-Sangen. Det er en Tro.
Troen paa Folkets Massesjæl og de Dødes Nærværelse giver sig stærke Ud
tryk ved Fester og Højtideligheder hos Hitler-Jugend og SS d.v.s. det
egentlige “schwarze Korps”
ikke det nuværende Waffen SS, som ogsaa om
fatter frivillige fra andre Lande. Jet besøgte i 1937 en af de saakaldte
Ordensborge i Tyskland. 2-3-Aar efter Magtovertagelsen blev den midler
tidige Ordensborg i østprøjsen gjort til en Slags Højskole for Partiets
unge Lederemner, og rundt i det øvrige stortyske Rige byggedes 5-6- an
dre Ordensborge
altsammen i den nygernianske Stil, en Blanding af græsk
og romersk Stil, tilsat en Del private Ideer udarbejdet af Hitler og hans
Yndlingsarkitekter. Paa disse Ordensborge uddannedes særlige unge Mænd
fra Hitler—Jugend til Ordensjunkere, en Slags Vikinger, som skulde udgø
re Bevægelsens Rygrad i de kommende Aar, Fremtidens Ministre, Generaler,
Gauleitere og Partiledere. Fordringerne til Fysik og Fanatisme var stren
ge, og paa Borgene gennemgik de, indtil Krigen udbrød, en haard Skole.
øvelserne i Faldskærmsudspring forklaredes med, at Nerverne skulde styr
kes. Idealet var Spartanerne. Man lærte at tro og adlyde blindt.
Borgens Hjerte var en Festsal af barbarisk Pragt. Den ene Endevæg skjul
tes af et stort Draperi. Kun mod Løfte om at bevare absolut Alvor fik man
Tilladelse til at se, hvad der fandtes bag Draperiet. Der stod i Projek—
torbelysning en næsten tre Meter høj Statue, der forestillede en nøgen
ung Mand, med højre Arm løftet til “germansk HilsenO. Han stod paaen Sok
kel. Paa Soklen var indgraveret Ordet “Hier”. Bag Statuen saas en Marmor-

væg med tretten Navne i Guidbogstaver, Navnene paa de tretten “Blodofre”
fra Miinchen. De udenlandske Gæster fik forklaret, at denne Statue symbo
lisrede det tyske Blod og det evige i den nazistiske Bevægelse. Vedhver
Parole blev Navnene paa de tretten oplæst, og fra de levende svaredes
“Hier”. De tretten døde var altsaa blandt deres Kammerater. Foran Statu
en fandt alle Ceremonier Sted, først og fremmest Edsaflæggelserne. ønske
de en SS-Mand fra Borgen at indgaa Ægteskab, holdtes Bryllupet foran Sta
tuen, og saavel Brud som Brudgom aflagse Ed om Respekt for det tyske
Blods Hellighed og om Tro paa Føreren. Kirkelig Vielse var ikke tilladt.
De stereotype Vendinger, som først nu er forsvundet fra de tyske Dødsan
noncer “faldet i Troen paa Føreren” skal tages rent bogstaveligt. Disse
Mennesker tror, at Hitler er det straalende Udtryk for det tyske Folks
ædleste Egenskaber, og at det tyske Folks. Sjæl personoficeres i ham. De
er fra den tidligste Barndom opfostret i Troen paa det tyske Folks Mis
sion. De tror, at Kulturens ypperste Skabelse er Soldaten. For dem er Na
zismen en Tro, og det er unge Mænd af denne Type, man har anvendt paa de
farligste Poster: som U-Baadschefer, Styrkampflyvere, Faldskærmsudsprin
gere og Førere af Enmandstorpedoer.
Tusindaarsriget eksisterede ikke længe nok til, at hele Generationen kun
de opfostres i denne Tro, men Troen deles af et Flertal af unge Tyskere
mellem 10 og 25 Aar samt af mange Partitilhængere over 25. Denne Tro ud
ryddes ikke gennem officiel Opløsning af Partiet eller med Hitlers Fald.
Helt udryddes den ikke, før hele det nuv~rende Slægtled i Tyskland er
borte.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Den kolossale Kraft i de allierede Angreb i Tyskland i Forbindelse med
den paa sine Steder totalt desorganiserede tyske Modstand er ved at for
vandle Brohoved-Slagene til begyndende kæmpemæssige Omklamringsmanøvrer
flere Steder langs den tyske Front. Hovedfronten er fortsat ved Ruhr,
hvor Montgomerys Tropper staar ved Essen og allerede er naaet ca.40 km
frem fra Udgangspositionerne, men ogsaa General Pattens Panserfremstød
udover Frankfurt am Main er af allerstørste Betydning. Hans Tropper er
naaet Halvvejen til den tjekoslovakiske Grænse, og dette Fremstød i For
bindelse med den russiske Offensiv paa det sydlige Frontafsnit truer med
at overskære Tyskland i to Halvdele og umuliggøre alle Planer om at sam
le de tyske Hære til den sidste Kamp i Sydtyskland. Fra Remagen-Fronten
er General Hodge godt igang med sin Omringningsmanøvre.
Russiske Tropper befinder sig Ca. et halvt Hundrede Kilometer fra østrigs
Grænse
Konturerne af det endelige Slag om Tyskland aftegner sig tyde
ligt.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Patrioterne sprænger Langebros Maskinanlæg.
41 danske Skibe spærret inde i Sydhavnen.
De af Tyskerne beslaglagte Skibe kan ikke gaa ud.
Tyskerne beslaglagde forleden 16 danske Dampere
fortrinsvis tilhørende
DFDS
der var oplagt i Sydhavnen. Ved Hjælp af de Kul, som de samtidig
stjal fra Statsbanernes Depot paa Kalvebod Brygge, skulde disse Dampere
nu sættes i Fart for at redde Resterne af den slagne tyske Hær paa østfronten og bringe den i Sikkerhed her i Landet. I Gaar gav danske Fri
hedskæmpere Tyskerne et værdigt og effektivt Svar paa dette Plyndrings
forsøg. De sprængte ved en dristig Aktion Langebros Maskiner, Styrehus
og Manøvreringsinstrumenter, og ikke alene de 16 beslaglagte Dampere blev
-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Side 1
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spærret inde for længere Tid, ogsaa en Del andre oplagte Dampere og Mc
torskibe maa nu blive liggende i Sydhavnen sammen med en stor tysk Hjæl
pekrydser.
Præcis Kl.l8 fandt Angrebet mod Broen Sted, og de 24 Politisoldater fik
overhovedet ikke Lejlighed til at reagere, før det var for sent. At de
overlevende af dem saa til Gengæld opførte den sædvanlige Krigsdans med
vild Skydning til højre og venstre uden andre Maal end ganske uskyldige
forbipasserende kan næppe undre.
Umiddelbart før Aktionen kom en Vagtværnsbil kørende over Broen, og to
Frihedskæmpere, der var udstyret med Vagtværnskasket og Armbind, underrettede Folk om, at der meget snart vilde finde en Eksplosion Sted. De
tyske Vagter skænkede ikke denne Bil en Tanke
det blev dem heller ikke
paafaldende, at Broen pludselig blev saa mennesketom. De blev staaende
paa deres Poster med skrævende Ben og Maskinpistolen dinglende under Ar
men. Paa Fregatten “Jylland”, der er taget til Kaserneskib, hang de Poli
tisoldater, der ikke havde Vagttjeneste, udover Rælingen.
Alt var saaledes tilsyneladende fredeligt og roligt, da et Godstog lang
somt kørte ind over Broen under stadig Klokkeklemt, mens nogle enkelte
forsinkede Cyklister og Biler hastede bort fra Broen. Pludselig lød der
en voldsom Eksplosion, og en kraftig Røg bølgede i næste øjeblik op fra
Broens Kommandotaarn. Samtidig saa man, at det begyndte at brænde flere
Steder i Træværket baade inde i og udenfor Kommandotaarnet. Det viste
sig, at Bomben, hvis Eksplosion kunde høres over store Dele af Byen, var
blevet kastet mod Kommandotaarnets Indgang fra den sidste Godsvogn i To
get, der kørte over Broen, og den ramte præcis, hvor den skulde
midt i
Bromaskineriet, der i øjeblikket er næsten uerstatteligt, og som i hvert
Fald ikke kan repareres indenfor en rimelig Tid. Tyskerne opdagede imid
lertid ikke i første Omgang, hvor Bomben kom fra
dertil var de alt for
rædselsslagne
og da de endelig blev klar over det, var Frihedskæmperne
forlængst borte. Tre tyske Politisoldater var iøvrigt blevet haardt kvæs
tet ved Eksplosionen, og desværre blev ogsaa nogle af Broens danske~ Funk
tionærer saaret. Det var Maskinmester Kullmann, Brovagt Carl V. Jensen
og Brobetjentene Ludvigsen og Kjeldsen. De to første fik Kvæstelser i
Benene, de to sidste i Hovedet.
Imidlertid var de tyske vacitposter ved Knippelsbro ganske naturligt ble
vet alarmeret ved den voldsomme Eksplosion, og da de saa Røg og Flammer
slaa op fra Langebro, havde de ikke svært ved at gætte sig til Resten.
De foretog omgaaende en Afspærring af Knippelsbro baade mod Torvegade og
mod Byen, og kort efter var Tusinder af Københavnere samlet foran og i
Kvarterene omkring Knippelsbro, der nu var den eneste Vej til Amager.
Tilmed faldt ødelæggelsen paa et Tidspunkt, da en Mængde Mennesker var
paa Vej hjem fra Arbejde i Byen, og de søgte naturligvis til Knippelsbro.
Men over denne var al Trafik standset i flere Timer, og midt under det
hele kom Hipo-Folkene strygende i deres Udrykningsvogne, mens de lod Ma
skinpistolerne spille ud ad Vinduerne. Det skulde naturligvis give et
Resultat. Fem Mennesker deriblandt en dræbt Mand og en døende Kvinde
maatte bringes til Hospitalerne. Den dræbte var Chauffør Sigvald Poulsen,
Aalborg, og den haardtsaarede Kvinde var Servitrice, Frøken Christoffer
sen, Ved Volden 8. De tre andre var Maler Andersen, Strandgade 26, Eks
pedient Emil Olsen, Dronningensgade 14 og Forvalter Olsen, Moldaugade 10.
I nogen Tid terroriserede Hipo-Folkene derefter Kvarteret omkring Knip

pelsbro med deres sindssvage Kørsel og vanvittige Skyderi, og først da
Knippelsbro ved 20-Tiden blev aabnet for Fodgængerfærdsel
i Gaasegang
ad Broens Midte mellem Rækker af tyske Politisoldater
forsvsndt Lands
forræderne.

-

-

-

-
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Ved Frihedskæmpernes Aktion mod Langebro er 41 danske Skibe, hvoraf en
hel Række allerede var beslaglagt af Tyskerne, og Resten sandsynligvis
vilde være blevet det, blevet laaset inde i Sydhavneri, som de fleste af
disse Skibe ikke kan gaa ud igennem.
En enkelt Frihedskæmper “aabnede” Porten
til det svært armerede “Allways Radio”.
Det viser sig nu, at det var en enkelt Frihedskæmper, der skaffede sit
Bombehold Adgang til “Allways Radios” stærkt bevogtede Fabrikskompleks
i Boyesgade, hvorved det blev muligt at gennemføre en af de mest vellyk
kede Fabrikssabotager efter “Torotor”.
I Forvejen havde man anbragt Maskinpistolskytter i Opgangen til Beboel
sesejendommen ligeoverfor Fabrikken, og da Aktionen ved 20.Tiden Mandag
Aften skulde finde Sted, tog en af Frihedskæmperne en Pakke med Spræng
stof under Armen og fik hen gennem Boyesgade langs Fabrikkens høje Pig
traadsbesatte Plankeværk. To store drejelige Projektører ved den pans
rede Port blev straks sat paa ham og fulgte ham hele Vejen. Frihedskæm
peren gik imidlertid sorgløst videre, og først da han var lige udfor Por
ten, gjorde han Bomben klar til Sprængning, kastede den lige foran Por
ten
og løb. Endnu inden Fabrikkens Sabotagevagter var blevet rigtig
klar over, hvad der skete og havde faaetrettet deres Vaaben mod Manden,
smældede nogle Maskinpistolsalver, og Projektørerne gik øjeblikkelig ud.
I næste øjeblik indtraf Eksplosionen foran Porten, der sammen med Pig
traad, Sikkerhedsforanstaitninger, Projektørstandere og andet Udstyr hav
nede langt inde i Gaarden. Paa dette Tidspunkt løb Bombeholdet frem, og
mens deres Kammerater i Opgangene paa den anden Side Boyesgade holdt
Vagterne i Skak med Maskinpistoler, udlagde disse Mænd to kraftige
Sprængladninger i hver Ende af Fabriksbygningen. Hele denne Aktion tog
nøjagtigt halvandet Minut
derefter forsvandt samtlige Frihedskæmpere
fra Skuepladsen, og i næste øjeblik sank den store Fabrik i ~rus.
Det bør tilføjes, at “Allways Radio” fremstillede kombinerede Radiomod
tagere og Sendere til Flyvemaskiner, og disse Apparater var nøjagtig Ko
pi af de Apparater, der findes i de “flyvende Fæstninger”. Tyskerne havde
eftergjort dem og til dette Formaal anskaffet en Række Specialmaskiner,
som nu ligger ødelagt i Ruinhoben. Endelig kan det nævnes, at en Sabota
gevagt mistede Livet. Det var en berygtet Stikker og tidligere SS-Mand
ved Navn Kjær. To andre blev lettere saaret.
-

-

Spionen og Storstikkeren Eiler Pontoppidan
foreløbig uarbejdsdygtig.
Tre pistolbevæbnede Mænd ringede i Gaar Formiddags paa Døren til Fhv.
Landsretssagfører Eiler Pontoppidans Hjem paa Islands Brygge 3. Pontop
pidan lukkede selv op, og i det samme affyrede Mændene en Række Skud i
mod ham. Han blev dødeligt saaret af et Skud i Brystet og blev bragt til
Feitlazarettet. Hans Søn forsøgte -Sat skyde Pistolmændene fra sit Værelse
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ved Entreen,men det mislykkedes.
Eiler Pontoppidan er en af de mange uhyggelige Skikkelser i den danske
Nazismes kort varige Historie. Som en af Hovedmændene i den store Spio
nageaffære, hvor ogsaa Pelving blev straffet, var han selvskrevet til at
gaa i Tyskernes Sold efter Besættelsen. Han var nu Sekretær for den ikke
mindre berygtede Radiokomnientator Aksel Høyer, og desuden var han ansat
i det tyske Kontor for Udbetaling af Erstatninger til skadelidte
saa
kaldte
Danskere. Yderligere supplerede han sine rigelige Indtægter med
Stikkerpræmier, og han har bl.a. pralet med, at det var ham, der var med
til at afsløre den danske Patriot “Flammen”. Forøvrigt var Pontoppidan
slet ikke populær hos Tyskerne, idet selv disse fandt hans “Metoder” for
grovkornede. I sin Tid var man endda ved at arrestere ham. Man kan der
for ikke helt se bort fra den Mulighed, at det er hans egne Arbejdsgive
re, der nu omsider er blevet trætte af ham. Man kunde tænke, at hans Vi
den om Gestapo og Gestapos Metoder kunde virke lidt generende paa et
Tidspunkt, da Signalet er hejst til Medlidenhedskampagnen.

I Betragtning af de her i Landet herskende Forhold mener Lægeforeningen
ikke at kunne medvirke ved Organisation af nogen Form for Lægehjælp til
tyske Civilflygtninge. Efter hvad der er oplyst, tænkes Flygtningene an
bragt i mindre Kolonier (20-100 Personer) rundt om i Landet og vil i vi
dest mulig Udstrækning blive hjulpet af tyske Læger. Under Hensyn til at
der ikke paahviler Lægerne en folkeretlig Pligt til at behandle Civilflygtninge, vil Lægeforeningen ansa det for rigtigst at Medlemmerne kun
yder Lægehjælp til Civilflygtninge, naar de af Forholdene i det enkelte
Tilfælde ser sig nødsaget dertil. For saadan Lægehjælp er det forbudt at
modtage Honorar. Det vil blive nærmere undersøgt, hvorledes Lægernes di
rekte Udgifter kan blive refunderet. Spørgsmaalet om Behandling paa Hos
pitaler og Sygehuse etc. afgøres af de kompetente Myndigheder og er Læ
geforeningen uvedkommende.

-

-

Ved et Møde den 25/3 mellem Den alm, danske Lægeforenings Hovedbestyrel
ses københavnske Del og de Kredsforeningers Formænd, som havde været i
Stand til at møde, diskuteredes atter Lægernes Stilling til de tyske Ci
vilflygtninge. Som Resultat af Forhandlingerne udsendes følgende Skrivel
se til samtlige danske Læger:
I Fortsættelse af tidligere Meddelelse angaaende Behandlingen af ty
ske Civilflygtninge skal Lægeforeningen meddele, at der den 25/3 har væ
ret afholdt et Møde. Om Mødets Forhandlinger vil der blive udsendt nær
mere Redegørelse. Mødet har vedtaget følgende Retningslinjer:
De tyske Flygtninge er kommet ind i Landet mod Myndighedernes Protest,
og danske Læger er i Følge Folkerettens Bestemmelser ikke forpligtiget
til at behandle dem. Den aftalte midletidige Ordning vedrørende Nødhjælp
udløb den 25/3.
Med Hensyn til Fremtiden skal meddeles:

Vi har fra kompetent Side endvidere modtaget følgende om hele dette
Spørgemaal:
Som tidligere meddelt er det paa Initiativ af Svensk Røde Kors og ved
Forhandlinger, der er ført mellem Udenrigsministeriet og tyske Myndighe
der opnaaet, at samtlige danske Fanger i~ tyske Lejre og Fængsler bliver
indsamlet i Neuengamme i en særlig Afdeli’ng under Medvirken af Svensk
Røde Kors og under Tilsyn af bl.a. Overlæge Dr. Thune-Andersen.
Denne Sag er paa uheldig Maade af den Almindelige danske Lægeforenings
Formand, Overkirurg Mogens Fenger forsøgt kædet sammen med dansk Læge
hjælp til tyske Civilflygtninge her i Landet.
Fra den 25.Februar til den 18.Marts er der ankommet Ca. 50.000 saarede
Soldater og Civilflygtninge med Skibe fra Tyskland til København. Dette
tillader Tyskerne sig, skønt der stadig sidder sagesløse danske Stats
borgere interneret i Tyskland og skønt der stadig deporteres danske Pa
trioter fra Danmark til tyske Lejre, hvor de trues af Sygdom og Død.
Trods omfattende Beslaglæggelser af private og offentlige Bygninger har
de tyske Autoriteter ikke kunnet magte den Opgave at sørge paa forsvarlig
Maade for Flygtningene, og skønt der mellem Udenrigsministeriet og tyske
Myndigheder er truffet Aft~1e om, at tyske Civilflygtninge her i Landet
skal behandles af tyske Læger og at danske Læger intet skal pave at gøre
dermed er der sket følgende:
Fødende Kvinder, dødssyge Børn og Mennesker lidende af alvorlige smutsomme Sygdomme er under tyske Trusler og efter Henstilling fra Udenrigs
ministeriet og Sundhedsstyrelsen blevet modtaget paa danske Hospitalsafdelinger og behandlet af danske Læger og Sygeplejersker. Dette har man
gjort som en Nødhjælp, indtil Tyskerne selv kan organisere deres Sani
tetstj eneste.
Lægeforeningens Formand, Overkirurg Fenger har paa eget Initiativ hen
vendt sig til tyske Myndigheder og søgt at slaa en Handel af med dem. I
en Skrivelse til Lægekredsforeningerne af 8. Marts har Overlæge Fenger
foreslaaet at tilbyde, at danske Læger skal “yde tyske Civilflygtninge
Lægehjælp paa samme Vilkaar og i samme Omfang som den danske Befolkning,
saafremt der kan opnaas væsentlige Ændringer i de danske Fangers Vilkaar,
eventuelt Samling i en særlig Lejr med svenske Læger, eventuelt Hjemfø
relse til Frøslev eller lignende.”
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Rapporter om Militærgrupperne
brændt ved Shellhusets ødelæggelse.
Under Branden paa Shellhuser blev som tidligere omtalt en Række Dokumen
ter, Rapporter og Akter i Sagen mod danske Patrioter Luernes Roy, og
blandt andet anses alle Dokumenter i Sagerne mod Militærgrupperne for at
være ødelagt ved Branden. Dette vil være af den allerstørste Betydning,
idet Tyskerne
hvad de selv har indrømmet
ikke er i Stand til at re
kapitulere blot en Brøkdel af det omfattende Materiale, som nu gennem
mange Maaneder er blevet indsamlet. At dette naturligvis blot bør tages
ad notam og ikke paa nogen Maade medvirke til at sløve Agtpaagivenheden
tilføjes blot for Fuldstændighedens Skyld. Desuden er der stadig en Del
Gestapofolk og mange danske Stikkere i Live.
-

-

De danske Læger
og Behandlingen af de tyske Civilflygtninge.
Nedenstaaende Rundskrivelse blev i
Gaar udsendt til samtlige danske Læger:

-

-
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For det første kan det danske Folk, som af De Forenede Nationer i Prak
sis anerkendes som Allieret, ikke organisere Sanitetstjeneste for Tysk
land og derved lette dets Krigsførelse, og for det andet er de foreslaa
ede Lempelser som omtalt allerede opnaaet ved Forhandling mellem Uden
rigsministeriet og tyske Myndigheder, og skulde der overhovedet handles
om disse Ting, maatte man forlange, at alle danske Fanger førtes tilbage
fra Tyskland
derunder ogsaa de danske Jøder i Theresienstadt
da man
i Tyskland er ude af Stand til at sikre dem en Behandling, som blot no
genlunde svarer til internationale Vedtægter.
Efter Fengers Forslag skulde de Ca. 100.000 Flygtninge
samt de mange,
der eventuelt følger efter
have Krav paa at behandles paa lige Fod med
den danske Befolkning i Lægernes Konsultationer og paa Sygehusene.
Rent bortset fra, at det vil være umuligt for Læger at overkomme dette,
er det ogsaa et utroligt Forlangende af danske Læger, saaledes som Ty
skerne optræder her i Landet. De fire unge Læger, som uden nogen Begrun
delse blev dræbt paa Odense Amts Sygehus, og sidst Mordene paa Overlæger
e Johs.Buchholtz og Poul Kjeldgaard i Vejle, er uudsletteligt præget i
danske Lægers Sind. De syge og mishandlede Mennesker, som vender tilbage
fra Lejrene og Tanken om dem, der endnu befinder sig der umuliggør fri
villig Hjælp fra dansk Side. Fengers Skrivelse har ogsaa vakt berettiget
Harme i Lægekredse. Efter Forhandling mellem Udenrigsministeriet, Sund
hedsstyrelsen, Dansk Røde Kors og Lægeforeningen er der den l4.Marts 1945
udsendt en Skrivelse fra Den alm. danske Lægeforening til Lægekredsfor
eningerne gaaende ud paa, at danske Læger vil være forpligtede til at yde
Hjælp til epidemiske Sygdomme, Fødsler og højakute Sygdomstilfælde, der
ikke taaler Transport til tyske Lazaretter. Denne Aftsle udløb den 25.
Marts. Er der til den Tid ikke truffet en Ordning, maa al Lægehjælp til
tyske Flygtninge ydes af tyske Læger.
Takket være de danske Myndighe
ders Medvirken er Overlæge Fengers oprindelige Forslag saaledes ind
skrænket til, hvad man med dansk Mentalitet ikke kan undslaa sig for at
yde som Nødhjælp uanset Tyskernes barbariske Adfærd overfor danske Bor
gere.
Frihedsraadets Stilling til denne Sag fremgaar af den fra Dan
marks Frihédsraad den 2l.Marts udsendte Erklæring ang. Hjælp til tyske~
Flygtninge.
Det er Tyskernes Sag at ordne deres egen Sanitetstjeneste og organiseret
Hjælp fra dansk Side er en Umulighed. Det er ubegribeligt, at en Mand,
som beklæder Stillingen som Formand i Den almindelige danske Lægefore
ning, ikke kan se dette.

Som man vil vide det, har jeg altid hævdet det Synspunkt, at det afgøren
de for Danmark skete hjemme. Det var Hjemmefrontens Kamp, det drejede
sig om, det var hvorledes Tingene skete der, der var aldeles afgørende
for om andre kunde prøve paa ude at forbedre Danmarks Stilling. Og paa
samme Maade, som jeg altid har ment dette, har jeg stedse og ganske sær
lig efter den 29.August 1943 ment, at man i Sverige havde en ganske an
derledes Viden og Kendskab til Dar~marks Forhold end noget andet Sted, og

at der alene i Kraft af det Antal Flygtninge, som hver eneste Maaned kom
mer til Sverige, giver et Førstehaands Kendskab til Begivenhederne hjem
me, som man maaske andre Steder sommetider savner. Denne Anskuelse fik
jeg i Sandhed i høj Grad bekræftet under mine afsluttende seks Ugers Op
hold i Sverige, og BBS’s danske Afdeling har anmodet mig om at fortælle
en Smule om mine Indtryk, hvilket jeg forsaavidt nødig gør, da Forholde
ne naturligvis er disse, at det paa mange Omraader ikke vil være muligt
at give en fuldstændig Fremstilling af, hvorledes Arbejdet er udført. Vi
maa vente nogle Uger eller Maaneder endnu. Det har naturligvis været
overmaade lykkeligt i saa fuldt Maal at faa bekræftet Beretningerne fra
Hjemmefronten om det utrolige og vidunderlige. Sammenhold, som nu er i
hele den danske Befolkning. Hvorledes der kun er et Maal, og hvorledes
der er blevet Sandhed i, hvad saa længe er blevet sagt ogsaa fra vor Si
de, at det k~pende Danmark er hele Danmark, og at der ingen Forskel er,
saaledes som man maaske nogle Aar tilbage kunde tale om mere aktive og
mere passive Kredse. Jeg tror, det er overmaade nyttigt, at det er muligt
med et saadant førstehaands Kendskab at give den virkelige politiske Bag
grund og saavel her i London som i Moskva og Washington åt redegøre for,
hvorledes den danske Stilling er. Jeg tror ogsaa, at jeg har Lov til at
fremhæve, at jeg fik bekræftet Rigtighedes af den Betragtni.ng, vi mange
Gange har fremsat, at uden Sabotagen og uden de første Sabotørers Arbej
de, uden den groende aktive Modstand, uden Frihedsraadets Indsats vilde
vi ikke have naaet saa langt, og jeg for mit Vedkommende mener, at alle
Danske i Dag har Lov til at stille den danske Situation op saaledes: At
med de aktive Kredses politiske Sejr i 1943 er det lykkedes dem at faa
hele Folket med i Kampen for Landets Frihed. Og det har i Dag ikke mere
nogen Interesse, i hvert Fald ikke paa denne Side Befrielsen at drøfte
Enkeltheder om, hvorledes den ene eller den andens Standpunkt tidligere
var. Jeg tror ogsaa, at man har Lov til at sige, at det er er almindelig
Opfattelse, jeg mødte den i al Fald hos en lang Række aktive Danske, jeg
talte med, at man ønsker, at den hele Befolkning skal staa sammen i den
sidste vanskelige Tid, og at Danmark ogsaa i de første vanskelige Maane
der, hvor vi skal gaa fra tysk Lovløshed til dansk Lovlighed, skal forme
Tingene saaledes, at det blive hele Folket, alle Kredse, som har gjort
en enestaaende Indsats, som skal staa sammen om at løse denne meget kræ
vende Opgave.
Men alt dette ved de vel sagtens lige saa godt eller bedre I~jemme. Derfor
er det vel ingen Skade til, at jeg giver Udtryk for paa hvilken Maade
jeg vil angive den danske Situation efter at have stiftet nærmere Be
kendtskab med den. Om selve det Arbejde, der foregaar fra dansk Side i
Sverige, har jeg kun godt at sige. Det allervigtigste for os Danske er
naturligvis Arbejdet i de saakaldte Politiforlægninger. Der blev givet
mig Adgang til at besøge samtlige seks Forlægninger, og det var virkelig
en Oplevelse. Jeg tror aldrig, Danmark har haft saa godt uddannede Folk,
som dem vi har faaet uddannet i Sverige. Jeg tror aldrig, der har været
en saadan Kampaand hos dansk Ungdom, som den man mødte her. Der kan ikke
være Tvivl om, at den eneste Bekymring, man havde, var, om man nu ogsaa
naaede at komme hjem i rette Tid til at øve den Indsats, man gerne ville.
Det er blevet sagt, at disse Korps skulde anvendes imod bestemte Retnin
ger indenfor den danske Befolkning. Dette er naturligvis den rene Snak,
og jeg fik mange Vidnesbyrd om, at alle indenfor Korpset er fuldstændig
klare over, hvorledes Sagerne ligger. Jeg saa Flygtningekontoret, og den
meget betydelige Administration og Hjælpevirksomhed, som udfoldes herfra,
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En Redegørelse af Christmas Møller.
Efter sin Hjemkomst til London har
Christmas Møllet i den danske Radio
givet nedenstaaende Redegørelse for
sin Opfattelse af Situationen:
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og om hvilken man hjemme kan være sikker paa, at den er udført i den Lig
hedens Aand, som dansk Ret kræver, og saa vidt jeg kunde se det, var Op
gaven løst meget utilfredsstillende.
Som De maaske vil vide det, var en af mine vanskeligste Opgaver i Stock
holm at tale med Minister Døssing og ogsaa faa Kontakt med danske Kredse
i Sverige, med Minister Kruuse, med min gamle Ven Legationsraad Torp Pe
tersen. med Ebbe Munck og blive informeret om, at vi lykkeligvis kan si
ge, at Minister Døssing har skabt Danmark og sig en smuk Position i Mo
skva, og jeg havde Indtrykket af fra mange Samtaler, saavel med den rus
siske Gesandt, Madame Kollontay, som med mange russiske Repræsentanter,
at man meget vel forstod den Udviklingslinie, der har været i dansk Poli
tik. Madame Kollontay omfatter som bekendt de nordiske Lande og ogsaa
Danmark med en ganske særlig Interesse, Kærlighed kan man næsten sige,
og viste meget stor Forstaaelse for vor Situation. Den Tid, hvori vi le
ver, er i saa høj Grad præget af, at mangfoldige Ting ikke kan siges, og
at Sandheden ikke kan fortælles. Lad mig nævne et Eksempel. Jeg mødte i
Sverige en meget god Bekendt fra gammel Tid, om hvem der for nogle Maa
neder siden havde været en Historie i Pressen om, at han var tvunget til
Sverige af Frihedskæmpere under Forhold, som maaske ikke var altfor flat
ternede for ham. Jeg behøvede blot at se paa min gamle Ven et Par Sekun
der, saa kunde jeg se, at Historien var Usandhed, eller rettere var et
Dække, som det var nødvendigt at have indtil videre. Og som det er gaaet
denne Mand, saaledes paa mange andre Omraader. Det vil aldeles ikke kunde
siges i Dag, hvilket glimrende Arbejde kendte og ukendte Kvinder og Mænd,
svenske og danske har udført for Danmarks Sag. Men naar det engang bliver
opklaret, vil Verden lære at kende, hvor overordentligt dygtigt det var.
Hvad man i Dag imidlertid har Lov til at konstatere, og hvad man kan glæ
de sig over, er den overordentligt store Respekt, der staar om den danske
Hjemmefront. Den danske Konges og hans Folks enestaaende Indsats i Kam
pen mod Fjenden. Det har naturligvis ikke været nogen let Sag. Det var
saa ligetil at sammenligne vore egne Forhold med Norges. Men det erjo
klart, at Norge saa afgjort blev det førende Land i den Maade, hvorpaa
det sagde Nej til Nazismen, til Tyskland og Invasionen. De Danske har og
saa Lov til at sige, at ogsaa takket være den Forstaaelse, man i norske
Kredse har vist de Danskes Sag, er Stillingen nu en saadan, at Danmark
og Norge har en jævnbyrdig Stilling, og der er for mig ingen som helst
Tvivl om, at disse fælles Kampaar har ført vore to Lande nærmere sammen
end nogensinde før. Men ogsaa i Forhold til Sverige kan man utvivlsomt
sige, at Forholdene har udviklet sig paa en meget lykkelig Maade. Den
storslaaede Hjælp, som Sverige har ydet begge Lande, den materielle Hjælp
Sverige har ydet Norge, den store Gæstfrihed Sverige har vist baade Nord
mænd og Danske vil aldrig blive glemt. Selv om en nordisk Politik, som
den man talte om længe før Krigen, utvivlsomt endnu meget længere fra
Realisation end nogensinde tidligere, saa vil der i disse Aar være skabt
imellem vore tre Folk en Samfølelse og en Forstaaelse, som kan bære
langt. Ingen ved, hvor megen Ondskab og Djævelskab Tyskerne endnu har
tiltænkt Norge og Danmark. Vi synes i Dag efter den vidunderlige Rhindag
at vide, at vi staar nær ved Befrielsen, og vi ser, at Danske hjemme og
ude, men først og fremmest Danske hjemme, er parat til at øve den endeli
ge og sidste Indsats ved selv at tage en Haand med til Fædrelandets ende
lige Befrielse.

I FAA LINIER (Indland):
Natten til Søndag eksploderede flere Bomber ved Pejlefyrene i Lillebælt.
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viser sig nu, at den tyske Soldat, der blev dræbt paa Banelinien ved
Bjært ved Kolding, ikke var en Vagtpost, men en tysk Officer. Han
i Mørket blevet raabt an af en Vagtpost, og da hanikke svarede, blev
skudt ned.

I Lørdags trængte tre bevæbnede Mænd ind til Uddeler Larsen i Sejlflod
ved Aalborg. Da han nægtede at udlevere Nøglerne til Brugsforeningens
Pengeskab, blev han skudt i Brystet og haardt saaret. Byvagten i Aalborg
har nu paagrebet Røverne. Det er tre Sabotagevagter i tysk Tjeneste. De
er afleveret til de tyske Myndigheder.
I de sidste Par Dage har Tyskerne beslaglagt en lang Række Skoler i Kø
benhavn og paa Frederiksberg. Blandt de beslaglagte Skoler er Bellahøj
skolen, Aalholm, Amagerbro, Bispebjerg, Lindevangen, Bryggervangen, Fre
derikssundvej, Grundtvigsskolen, Hillerødgade, Højdevangen, Katrinedal,
Husim, Nørrevold, Strandvejsskolen, Sun~dbyøster, Sundet, Skolen ved Søn
derjyllands Alle og Metropolitanskolen. Skoledirektøren i København med
deler, at Paaskeferien i de sidst beslaglagte københavnske Skoler er
forlænget til 9.April. Der vil blive givet nærmere Meddelelse om, paa
hvilke Skoler Eleverne skal møde.
I Gaar Eftermiddags kom det til lidkamp i Jægersborg mellem Hipo og tyske
Soldater paa den ene og Frihedskæmpere paa den anden Side. Frihedsk~per
ne var kommet kørende i en Droske. En af dem blev dræbt, mens en anden
blev haardt saaret og bragt til Feltiazarettet paa Nyelandsvej. Tabenes
paa Tyskernes og Landsforrædernes Side kendes ikke.
Tyskerne foretager for Tiden øvelser i Haderslevs Omegn, bl.a. med et
nyt V-Vaaben. Det er en Tank, forsynet med Generator.
Til Haderslev kom i Søndägs fra Nyborg et Lazarettog med 400 saarede. Der
var kun Plads til 200 i Vognene. Soldaterne havde været underejs i mange
Dage, og en af dem udtalte efter Ankomsten til Haderslev, at de blev be
handlet værre end Dyr.
Den første Afdeling af det vandrende Tog af Flygtninge er nu naaet til
Flensborg.
Rønshoved Højskole, Graasten Husholdningsskole samt baade den tyske og
den danske Skole i Graasten er taget til Flygtninge.
Tyskerne har begyndt at grave Skyttehuller mellem Hedehusene og Roskilde.
De ligger i en Afstand af 2-3- Meter paa begge Sider af Roskildevej.
Som omtalt har Tyskerne store Befæstningsarbejder i Gang i Odsherred.
Derfor kommer det noget overraskende, at Tyskerne tilsyneladende vil røm
me Omraadet. Paa Dragsholm var der i Tirsdags Afskedsparade. Kommandanten
forsøgte i en Tale til Soldaterne at muntre dem op. Han meddelte dem, at
de skulde hjem og forsvare det haardt trængte tredie Rige. De beslaglagte
Skoler og andre Bygninger i Odsherred vil, efter hvad Tyskerne har med-
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delt, være fri i Løbet af et Par Dage. Leveringerne af Mælk, Brød o.s.v.
er afbestilt.

ringe Modstand fra Luftværnsskytset. Berlinerne afholder sig ikke længe
re fra at diskutere Krigens Gang i temmelig aabne Vendinger, og det forlyder, at Kampmoralen mellem de tyske Tropper
navnlig paa Vestfronten
er dalende.
Det oplyses, at Antallet af Dræbte ved det store allierede Luftangreb
paa Dresden foreløbig er opgjort til 92.000. Det bekræftes ligeledes, at
der i den sidste Tid har været forsøgt tre Fredsfølere
en over Sverige
som omtalt i INF
en gennem Paven, som blankt afviste, og endelig en
gennem Svejts.
Endnu har de Allierede ikke reageret, og paa Baggrund af den militære
Situation efter det store Gennembrud i Vest, kan det betragtes som givet,
at Kravet om betingelsesløs Kapitulation opretholdes. Det blev i Dag til
Morgen gennem den svenske Radio oplyst, at det britiske Krigskabinets
Medlemmer skal holde sig parate til hurtigt Møde, da man kan forvente
Tyskiands militære Sammenbrud hvad øjeblik det skal være. Man kan ikke
se bort fra Muligheden af, at de Allierede paa et ret tidligt Tidspunkt
af den afsluttende Kamp vil erklære Tysklands militære Modstand for brudt,
hvorefter der kun kan blive Tale om Guerillakrig.
Faar Krigen et saadant Forløb, aabner det vide Perspektiver for de endnu
besatte Lande og deres neutrale Naboer.
For Danmarks Vedkommende blever Situationen sikkert den, at de tyske
Tropper bliver afskaaret fra Hjemlandet
man regner med, at der er mel
lem 100-130.000 regulære tyske Tropper i Danmark i Dag.
Følgende Muligheder vil da foreligge:
-

Den tyske Værnemagt har beslaglagt Gaunø Slot ved Næstved til en ungarsk
Afdeling. I Nærheden af Slottet opføres Barakker. Tre af dem brændte iøv
rigt forleden. Det er Meningen, at Mandskabet skal bo i Barakkerne, mens
Officererne indkvarteres i Slottets Sydfløj.

-

-

I Kvarterene.omkring de tyske Indkvarteringssteder i Næstved faar Byen
mere og mere Karakter af en belejret By. Der anlægges underjordiske Skyt
testillinger, Jordvolde o.s.v. I Næstved er der i øjeblikket 3000 Tyske
re, og fra Omegnen kommer der Klager fra Beboerne over, at Soldaterne
trænger ind paa Gaardene og forlanger, at Beboerne skal sælge dem Lev
nedsmidler. De fleste af Landboerne nægter at sælge til Tyskerne, selvom
disse truer med at beslaglægge Varerne selv.
Mandag Eftermiddag kom 1100 tyske Flygtninge til Slagelse. De blev indkvarteret paa Antvorskov Højskole, Liselund. Gerlev Idrætsskole, Gerlev
Kommuneskole og i østre Skole.
Paa nogle Skibe, der Natten mellem Mandag og Tirsdag kom til Gudhjem med
Flygtninge fra Tyskland, viste der sig en Del Tilfælde af Tyfus og Dif—
teritis, særlig blandt Børnene. Fem Slæbebaade med Ca. 100 Flygtninge
kom Natten til Tirsdag til Rønne. To Slæbebaade var undervejs sænket af
ali ierede Flyvere.
Arrestationer: Fru Købmand Crusell og Kontorist Rønne Jensen, begge Ri
be, Filmsinstruktør Theodor Christensen, Minerva-Film, København.
I Odense og Omegn har der været foretaget Razziaer for at finde danske
Politimænd. I Landsbyen Fraugde er der anholdt fem yngre Odense-Betjente.

Specielt:
Til 583: Der er ikke fremkommet nærmere Oplysninger om, at han ikke skal
være 0. K.
Til 87: Manden kendes ikke.
Til 197: Varelagret kendes ikke, men A/S paa Kultorvet. Fru N. har den
20. 6. 44. telefoneret hertil.
Til F 1068: Ukendt for os

Danmark og Krigens Afslutning.
Tyskland foran det militære Sammenbrud.
Efter hvad INF erfarer fra paalidelig Kilde tyder alt paa, at Tyskerne
nu er i Færd med at afskrive Berlin som Led i Forsvaret. De fleste Myn
digheder, aavel militære som civile, er flyttet, og Resten holder sig
parate til at kunne drage afsted med kortest muligt Varsel. De allierede
Flyvemaskiner, som nu Dag og Nat bombarderer Hovedstaden, møder meget
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1) De tyske Tropper nedlægger Vaabnene.
2) Dele af den meget sammensatte Hær gør Opstand mod den militære Ledel
se. Der har været visse Tilløb til en saadan Udvikling i København i de
sidste Dage.
3) Alle Troppestyrker i Danmark forbliver i.ntakte og danner saaledes en
af Krigens sidste tyske Pindsvinestillinger.
Bliver en af de to sidste Muligheder en Realitet, opstaar Spørgsmaalet,
om den danske Hjemmefronts Samarbejde med de allierede Styr~ker her i Lan
det.
Der har i de sidste Dage været Tegn paa, at Provokatører er paa
Færde for at lokke Hjemmestyrkerne for tidligt frem. Vi tænker her paa
den for Danskerne formaalsløse Nedskydning af enkelte tyske Soldater el
ler Grupper. Der er fra den danske Modstandsbevægelses Side forlængst
taget Afstand fra saadanne Nedskydninger. Der er Grund til netop nu at
understrege dette Standpunkt.
-

Endelig kan man ikke se bort fra den Mulighed, at det neutrale Sveriges
Stilling bliver en anden, naar de Allierede erklærer Tysklands militære
Modstand for brudt.
5 I D S T E: Ved 20.30 Tiden i Nat skete en voldsom Eksplosion i Skyde
pavillonen paa Skovbakken i Aalborg. Den store Bygning blev lagt fuld
stændig i Ruiner. Skydepavillonen var for kort Tid siden taget i Brug af
Restaurant “Kilden”, der fornylig blev bombet. Det Service, som var ble-
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vet reddet fra “Kilden”, var bragt til Skydepavillonen, men er nu øde
lagt. Endvidere eksploderede en Bombe, der var anbragt ved Aalborgtaar
net. Selve Taarnet tog dog ikke større Skade. Et Kvarter senere skete en
Bombeekspiosion i BT-Centralen paa Boulevarden i Aalborg. Et Par Naboejendomme blev stærkt raseret.
De tyske Soldaters og Hipos hensynsløse Skydning ved Langebro og Knip
pelsbro i Aftes har kostet to Mennesker Livet. Foruden den nævnte Chauf
før Poulsen er en ukendt Kvinde dræbt ved Skud. Paa Hospitalerne er end
videre indlagt fire haardtsaarede, mens 9 kunde udskrives efter at være
behandlet. Paa Langebro er en halv Snes tyske Soldater dræbt ved Eksplo
sionen. Ved Knippeisbro varede det i Formiddags halvanden Time at komme
over Broen til Fods. Folk faar kun Lov til at gaa over Broen to og to.
Tyskerne har i Svendborg besalglagt østre Skole, hvor 400 Marinekadetter
er blevet indkvarteret. Endvidere er beslaglagt flere af Kommunens Ejen
domme i Nærheden af Christiansminde, bl.a. en Husvildebolig, hvis Bebo
ere nu for anden Gang bliver husvilde. Blandt de øvrige beslaglagte Ejen
domme ‘er Politimesterens Villa.
Jernbanesabotagen: Der foreligger nærmere Enkeltheder om de ret betyde
lig Sprængninger Natten mellem Mandag og Tirsdag. Mandag ved 18—Tiden 10
Sprængninger mellem Silkeborg og Resenbro, hvor ca.lOO m Skinner maatte
udveksles.
Paa Fyn mellem Marslev-Odense, Hoimstrup—Tommerup, Flemløse—
Ebberup og Flemløse-Glamsbjerg ialt 11 Skinnesprængninger, 35—40 Skinner
skal udveksles.
Mellem Kolding-Ejstrup og ved Holstebro mellem Sønderport og Tvis samt paa Silkeborg St. skete Sprængninger i Sporskifter og
paa Banelegemet.
I Brande blev en Hjælpevogn delvis ødelagt, og i Es
bjerg blev en stor tysk Maskine afsporet i Drejeskiven.
Der køres sta
dig paa Enkeltspor paa forskellige Strækninger mellem Lunderskov og Es
bjerg og fra Aarhus til Hinnerup.
I Nat har der været Sprængninger paa
jyske og fynske Strækninger. Omfanget kendes endnu ikke. Endvidere er der
sket Sprængninger paa Statsbanernes 30 Tons Kørekran i Aarhus Central
værksted.
Ved Darup Broen lige Syd for Roskilde er der sket Sprængnin
ger under et Godstog paa ca.35 Vogne, 12 Vogne væltede og blev ødelagt,
deraf 6 med Værnemagtsgods. -Mellem Holbæk og Regstrup paa Kalundborgba—
nen blev 9 Skinnestrenge sprængt i Luften i Nat, og ved 8.Tiden i Morges
skete der yderligere Sprængninger paa Vipperød St., hvor nogle Sporskif
ter blev ødelagt. Skadens fulde Omfang kendes endnu ikke.
Færgen “Dan
mark” vil ikke være brugbar før om ca.8 Maaneder. Ved Sprængningen var
Bomberne anbragt i begge Færgens Skrue-Tunneller.
-

-

-

-

-
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.

TO MINUTTERS STILHED DEN 9.APRIL KLOKKEN 12.
Endnu en Gang maa Danmark opleve en 9.April under Besættelsen, og dette
føles særlig haardt, da det nazistiske Voldsregirnente i Okkupationens
femte Aar har været strengere og blodigere end noget af de foregaaende.
Forfølgelse afPatrioter er taget til i baade Omfang og Voldsomhed. Tu
sinder af Landsmænd er deporteret til Tyskland, hvor de i stort Tal buk
ker under paa Grund af Sult, Vanrøgt og Pinsler. I danske Fængsler piner
og Myrder Gestapos Bødler Fanger i stort Tal. Massehenrettelser er snart
en dagligdags Begivenhed. Sommer- og Hipöfolk terroriserer ved vilkaar
ligt Skyderi, Snigmord, Mordbrand og alle Slags ødelæggelsesaktioner.
Tyskerne har med haard Haand fortsat Udplyndringen af vort Land til Trods
for, at de undlader at opfylde deres Forpligtelser med Hensyn til Varele
verancer til os. Samtidig tillader de sig at slippe en mangetusindtallig
Flygtningesværm ind over Landets Grænser uden at iagttage de simpleste
sanitære Forholdsregler.
Hvert Overgreb, hver tabt Menneskeliv, hver Plyndring gjorde Landet fat
tigere og Livet haardt, Men det har ikke kuet eller bøjet det danske Folk.
Dets Kampmod og Indsats har været større og kraftigere end nogensinde
før- Folkestrejkerne i Juli Og September Maaned 1944 vil gaa over i Hi
storien som straalende Eksempler paa, hvad et lille Folk er i Stand til
at præstere overfor en mægtig Modstander. Fabriks— og Jernbanesabotagen,
der har antaget Karakter af réne Krigsaktioner, viser den danske Friheds
kæmpers høje Kvalitet og borger for. at Danskerne ogsaa kan yde den nød
vendige Indsats, naar D-Dagen kommer for os.
Det danske Folks Samling om en aktiv Politik har skaffet os en Plads i de
(fortsættes Side 2)

INDHOLDSFORTEGNELSE:

-

-
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allierede Nationers Rækker. Staaende i denne Solidaritet sammen med de
øvrige kæmpende Nationer føler vi den største Beundring overfor de store
Sejre paa alle Krigens Fronter i det forløbne Aar og den tapre Modstand
fra Modstandsbevægelsens Side i de andre Lande, som Tyskerne havde under
trykt. Snart slaar ogsaa Timen for vort Lands Befrielse. Da vil ogsaa
det danske Folk yde den Indsats, som forventes af os, baade hjemme og
ude.
Følg Frihedsraadet og den allierede Overkommandos Ordrer, naar de gives.
Undgaa uoverlagte Handlinger og afvis tyske Provokationer. Tidspunktet
for Kampen skal ikke bestemmes af Tyskerne, men af det danske Folk, af
Frihedsbevægelsen og vore allierede Forbundsfæller.
Den 9.April 1945 demonsterer vi Folkets Enighed og Kampkraft, idet vi
samtidig ærer og mindes Frihedskampens Ofre ved at lægge kørende og gaa
ende Trafik, Arbejdspladser, Kontorer og Butikker stille Klokken 12 Mid
dag i to Minutter.
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I Anledning af Ulykken i Forbindelse med det engelske Luftvaabens Angreb
paa Gestapo-Hovedkvarteret i Shell-Huset har INF fra Royal Air Force mod
taget følgende:
“R.A.F. deeply regrets losses of DANISH lives in connection with attack
on Gestapo Head Quarter Shellhuset.”

Tyskernes Paaskehilsen til den danske Frihedsfront
9 nye Henrettelser

-

Triumviratet Best, Pancke og Lindemann har med Bistand af de øvrige an
svarlige Myndigheder i Danmark sendt den danske Frihedsfront en Paaske
hilsen i Form af nye Henrettelser af danske Patrioter. At der heller ik
ke i dette Tilfælde er givet de dødsdømte Lejlighed til at indsende Be
naadningsansøgning kan næppe undre
det er heller ikke sket ved de tid
ligere Henrettelser. Mere alvorligt er det, at adskillige af de henret
tede ikke paa noget Tidspunkt har foretaget Handlinger, som berettiger
til Dødsdomme, at der ikke foreligger Tijstaaelser og at Tyskerne ikke
har kunnet føre Bevis for Anklagernes Rigtighed. Af den Grund betragter
de danske Frihedsk~ipere disse sidste Henrettelser som aabenbar Overtræ
delse af Haagerkonventionen ved Mord paa Krigsfanger, og man agter med
alle til Raadighed staaende Midler at drage alle de ansvarlige Tyskere
saavel som danske Landsforrædere, der har været delagtige i disse Henret
telser til Ansvar.
Den ni henrettede Patrioter er:
Malerlærling Bent Christensen, Nyborg, 18 Aar.
Elektriker Bent Stentoft, Nyborg, 20 Aar.
Bud Børge Henning Hansen, Nyborg, 20 Aar.
-

April 1945
DANMARKS FRIHEDSRAAD

Paasken 1945 blev af verdenshistorisk Betydning. Det tyske Sammenbrud
paa Vestfronten blev totalt i Løbet af nogle faa Dage. Flere Steder er
al organiseret Modstand ophørt, Titusinder af tyske Fanger bevæger sig
mod Vest, Problemet for den allierede Hærledelse synes ikke i første Ræk
ke at være dette at slaa Tyskerne, men at faa organiseret Masseovergivel
serne paa den letteste Maade.
Langs hele K~pefronten har udviklet sig nogle Omringningsmanøvrer i den
helt store Stil. Ruht, den tyske Militarismes Vugge og Næringssted, er
omgaaet af allierede Hære, der er mødtes i Paderborg og Kassel-Egnen. Mod
Syd ruller Pattons Panserkolonner over Heidelberg mod WUrzburg. I Nord
støder Montgomery ind paa den nordtyske Slette, medens Canadierne er ved
at virkeliggøre Nordhollands Befrielse. Den tyske Hær søger i Flugt at
redde sig ud af den store Lomme, der er ved at blive dannet. Der er skabt
en næsten sammenhængende Front midt ned gennem Tyskland via fra Nord til
Syd Byerne Minden-Warburg-Kassel-Fulda-WUrzburg. Af største Intere~sse for
Danmark er Montgomerys Operationer i Nordtyskland. De viser de Allierede
Bestræbelser for at møde de russiske Tropper i Nordtyskland og derved
afskære de tyske Hære i Danmark.
Ogsaa i øst er Fronten sat i Bevægelse for Alvor. Over den ungarske Slet
te og ind i Østrig, hvor der nu befinder sig en russisk Arme, gennemføres
en anden stor Omringningsmanøvre af Marskallerne Konjev og Tolbukhin.
Russiske Hære staar umiddelbart foran Bratislava og kun et halvt Hundrede
Kilometer fra Wien. Ogsaa Danzig er faldet
og den anden Verdenskrig
har dermed sluttet sit Kredsløb og er naaet tilbage til sit Udspring.
For et undertrykt Europa skabte de allierde Hære en virkelig Paaske
morgen.

Greve Lennart Ahlefeldt Laurvig Lehn, 30 Aar.
Stationsleder i Falcks Redningskorps Eigil Bruno de Neergaard, Slagelse,
32 Aar.
Ekspedient Ole Bay Andersen, Slagelse, 64 Aar.
Reservebetjent Aage Emil Davgaard, Slagelse, 34 Aar.
Forsikringsagent Asger Lindberg Mørup, Hvalsø, 33 Aar.
Gaardejer Erik Briand Clausen, Hvalsø, 44 Aar.
De fire første Henrettelser fandt Sted Onsdag den 28. Marts, de fem sid
ste Skærtorsdag den 29. Marts. Dødsdommene var afsagt umiddelbart forin
den de tyske Henrettelsespelotoner traadte an til Skydning.

-

-
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Fru Monica Wichfeld død i tysk Tugthus.
Fru Monica Wichfeld, gift med Stamhusbesidder J. Wichfeld, Engestofte,
Lolland, født Massy-Beresford, er død i tysk Tugthus efter i Fjor at væ
re benaadet for en tysk Dødsdom. Fru Wichfeld blev i sin Tid angivet af
en afskediget nazistisk Tjener paa~Engestofte, hun anklagedes for ille
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gal Virksomhed, men hendes “Forbrydelser” var ikke af en saadan Karakter,
at de ifølge tysk Lov skulde medføre Dødsstraf. Da man paa tysk Side i
midlertid paa et givet Tidspunkt havde Brug for en Dødsdom inden for
Kredse hvor man ikke hidtil havde afsagt saadanne Domme, blev Fru Wich
feld den foretrukne, ogsaa fordi hun var engelsk født og efter Arresta
tionen havde optraadt yderst modigt. Hun “benaadedes” til tysk Tugthus
paa Livstid og er nu død i Tyskland, 51 Aar gamel. Hun var en værdig
Repræsentant for de modige og ranke Kvinder, der tager deres Del af Ar
bejdet i den usynlige Front.

Torgny Segerstedt er død.
I Paasken er en af det frie Ords nobleste og varmeste Forkæmpere “Göte
borg Handels- og Sjöfarts-Tidnings” Chefredaktør, Professor Torgny Seger—
stedt død. Han havde været Leder af det store svenske Blad fra 1917 og
fik under den anden Verdenskrig under en eftergivende svensk Neutralitet,
en aand~elig Mørklægning og de nordiske Brødrefolks Ulykke en Mission som
ingen anden. Han talte Frihedens Sag, ogsaa da dette var uvelkomment, og
han holdt fast ved Troen paa Retfærdighed, ogsaa da dette syntes naivt.
Hans Ord naaede gennem Afspærring til Danmark og Norge og bétød Kraft og
Haab.
Gbbbels skrev for nylig, at “Aandens Vaaben altid sejrer over den brutale
Kraft.” Hos ham var det kun en Frase. hos Prof. Segerstedt levende Virkelighed. Før sin Død opleved han at se Beviset ført.

Hipo-Folkene vilde myrde Vagtværnsleder,
men blev alle tre slaaet i Jorden.
En dramatisk Begivenhed fandt Sted Skærtorsdag paa Vagtværnets Station 4
i Sjællandsgade, hvor Vagtmester Gall, Stationens Leder, med de bare Næ
ver slog to maskinpistolbevæbnede Hipo-Mænd i Gulvet. Sammen med en tre
die bevæbnet Hipo-Landsforræder, der blev overmandet af en Vagtværns
mand, var de trængt ind paa Galls Kontor i den aabenbare Hensigt at myr
de ham.
Gall har i længere Tid paa forskellig Maade været truet af Hipo-Mændene.
Bl.a. var de rasende paa ham efter Negivenhederne i Baggesensgade-Blaa
gaardsgade-Kvarteret, hvor 4 Hipo-Mænd var blevet dræbt af Frihedskænipe
re. Skærtorsdag Eftermiddag trængte tre Hipo-Folk ind paa Vagtværnssta—
tionen, og uden at spørge sig for gik de lige ind paa Vagtmester Galls
private Kontor. De var imidlertid næppe kommet ind ad Døren og havde ret
tet deres Maskinpistoler i Skudstilling mod Gall, før han i et eneste
Spring stod foran dem, langede en Række voldsonrie Næveslag ud mod dem og
strakte to af de sværtbevæbnede Helte til Jorden. Samtidig raabte han
til Vagtværnsmand Holm Jensen, der var kommet løbende til, om at tage sig
af den tredie. Det lykkedes fuldt ud, og mens dette stod paa, flygtede
Vagtværnsleder Gall ud gennem Vinduet. Ho1~i Jensen forsøgte ogsaa at
flygte, men en af Hipo-Mændene var kommet saa meget til Bevidsthed, at
hankunde skyde efter ham, hvorved Holm Jensen ramtes i Laaret. Holm Jen
sen blev derefter arresteret, og via Feltlazarettet førtes han til Vestre
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Fængsel. Fra Ministeriets Side er der nedlagt Protest over for de tyske
Myndigheder. Man henviser til, at Holm Jensen har handlet under Kommando
og at Arrestationen er ganske uberettiget.
Frihedskæmpere i Hipo-Uniformer
gennemfører glimrende Sabotage.
25 Hipo-Folk kom Onsdag Eftermiddag kørende til den sværtbefæstede Always
Radio
fabrik i Sydhavnen. Efter den vellykkede Sabotage paa Samlefabri
ken i Boyesgade var Fabriken i Sydhavnen den eneste, der kunde fremstil
le de kombinerede Sende- og Modtagerapparater, som Tyskerne har kopieret
efter Apparaterne i de amerikanske flyvende Fæstninger. De 25 Hipo-Folk
overbeviste hurtigt de danske Vagter og de tyske Vagtposter- ialt 50-om
at de skulde undersøge Fabrikslokalerne for udlagte Bomber, og da Føre
ren gjorde et overordentligt troværdigt Indtryk-han var dekoreret med
Jernkorset-fik hele Holdet straks Adgang til Fabriken. Samtidig blev Ar
bejderne beordret ud.
Kort efter kom Hipo—Folkene tilbage og fortalte at der efter al Sandsyn
lighed laa Bomber i Virksomheden, og at der maatte foretages en Afspær
ring. Nu skulde man alarmere en Sprængni~igskommando. Derefter kørte Hipo
Folkene bort, og et øjeblik efter bragede 8 Bomber, der lagde hele Virk
somheden i Ruiner.
Men nogen Tid senere, da de rigtige Hipo-Folk kom til, blev de mødt af
de tyske Vagtposter med Geværene i Skudstilling, og det tog sin Tid, før
Landsforræderne fik overbevist Tyskerne om, at de tilhørte det “virkeli
ge” Politi. Men endnu en Gang havde de danske Frihedskæniperes Opfindsom
hed fejret en Triumf.
-

Nedenstaaende Opraab er i Paasken
slaaet op over alt i Skagen.
S K A G B 0 E R E
Den totale Krigsførelse har nu medført, at vi ogsa~ har
faaet tyske Flygtninge til vor By, og flere vil f~ge
efter.
Vi kan ikke hindre denne nye Form for Invasion, men vi
husker alle disse tre Ting:
1. Flygtningene har ingen Ret til at være her-ejheller“Krigens Ret”.
2. Hundreder af vore Landsmænd er uden Lov eller Ret ført
til Fængsler og Koncentrationslejre i Tyskland, hvor de
er prisgivet Sult og Tortur.
3. Vi bør intet have med dem at bestille, d.v.s vore Hjem
maa holdes lukkede for dem, og vi vil overhovedet ingen
Forbindelse endsige Samkvem have med dem.
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Tyskernes Felttog mod de danske Avishuse.
I “Vendsyssels Tidende”s Ruiner blev der
fundet 20 ueksploderede Bomber.
Den af Tyskerne iværksatte Terroraktion mod de danske Bladbygninger naa
ede Natten til Tirsdag til Vendsyssel, hvor Frederikshavns Avis og Vend
syssel Tidende som omtalt blev Ofre for den. Ingen af de to Blade vil in
den for en overskuelig Fremtid kunne fremstilles ved egne Hjælpemidler.
Paa “Vendsyssel Tidende” skete Attentatet ved godt 1-Tiden. Fem revolverbevæbnede Personer, der var ankommet i en lille brunlig Personbil, kom
ind i Trykkeriets Gaard, hvor en Vagtmand med Hund blev holdt op, medens
to af Attentatmændene skaffede sig Adgang til Trykkeriet, der var belig
gende i Bagbygningens Kælderbygning med Makin og Haandsætteri i Etagen
ovenover. Medens de her anbragte en Serie Bomber under og ved Rotations
maskinen, purrede de to andre Attentatmænd paa Vagtmandens Foranledning
Beboerne i en Sidebygning ud, idet de nægtede ogsaa at advare Beboerne i
en anden Sidebygning, der var næsten lige saa udsat. Kort efter, at Re
volvermændene efter fuldendt Gerning havde trukket sig tilbage, eksplo
derede Bomberne, og Virkningen var kolossal, idet hele Bygningen med den
tekniske Afdeling faldt sammen som et Korthus, og kort efter opstod der
Brand. At der imidlertid har været tilsigtet et endnu mere omfattende
Ødelæggelsesværk, tyder den Omstændighed paa, at der under Oprydningsar
bejdet blev fundet godt en Snes ueksploderede højeksplosive Plastik-Bom
ber, hvis Eksplosion efter sagkyndig Udtalelse vilde have bevirket, at
alle de omliggende Bygninger var styrtet i Grus. Nu overgik denne Skæbne
kun Trykkeribygningen, hvor Rotationsmaskinen blev væltet over paa Siden
og sprængt i adskillige Stykker, medens Bladets Sættemaskiner samt saa
at sige al Haandsats ligeledes blev ødelagt.
Bladhusets Forbygning, hvor Redaktions- og Ekspeditionslokaler havde til
Huse i Stueetagen og paa 1. Sal, blev ligeledes stærkt medtaget, men in
gen Mennesker kom til Skade. Den materielle Skade er derimod blevet meget
betydelig. Der opstod ikke Ild, men samtlige Ejendommens Ruder med Und
tagelse af nogle Stykker ud til Gaden, blev trykket ind ved Eksplosionen,
og Bohavet blev begravet under Kalkpuds og Glasskaar og for en Dels Ved
kommende ødelagt. I Redaktions- og Ekspeditionslokalerne undergik Inven
taret samme Skæbne, Fjernskriver og Diktafon sattes ud af Funktion, og
en Radiomodtager blev fuldstændig knust.
I den førnævnte Sidebygning, hvor tre Familier boede, blev omtrent alt
det indre ødelagt og i den anden Side Bygning, hvis Beboere ikke blev
advaret, raslede knuste Ruder og tildels Murbrokker og Kalkpuds ind i
Lejlighederne, hvor den materielle Ødelæggelse ligeledes er meget bety
delig, men ingen Mennesker kom dog noget til, udover at et Par Damer fik
et Chok.
I Hundredvis af Ruder i Kvarteret omkring Eksplosionsstedet er knust, og
der vil gaa lang Tid, inden bl.a. alle de store Spejlglasruder i Forret
ningerne vil kunne erstattes.
De Ca. 20 ueksploderede Bomber, som blev fjernet af Falck, er blevet for
langt udleveret af Tyskerne. De skal vel nok senere anvendes til et andet
Attentat.
-
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Sabotage og Stikkerlikvideringer.
Danske Frihedskæmpere har siden Onsdag
udfaldet stor Aktivitet.
Sent Onsdag Aften blev et tysk Godstog sprængt i Luften mellem Vamdrup
og Fredericia. Skærtorsdag anbragte Frihedskæmpere Bomber under et tysk
Transporttog ved Beldringe Flyveplads. Natten til Lørdag blev et tysk
Tog afsporet ved Tange Station. Endvidere er flere Fabriksvirksomheder
blevet ødelagt i Løbet af Paasken, og endelig er adskillige Stikkere ble
vet likvideret, bl.a. den 38-aarige Hovmester og Marinevægter Hans Chr.
Andersen, Skankelse ved Ølstykke, der blev skudt ned efter et Sygebesøg
paa Rigshospitalet, og den 34-aarige Albert Christensen, Howitzvej 71 paa
Frederiksberg. Christensen var tilknyttet Hipo og var Stikker i stor Stil.
Videre blev to Mænd sent Lørdag Aften fundet dræbt i Skovkanten ved Viggo
Rohtesvej i Charlottenlund. Af deres tyske Papirer fremgik det, at det
var Cigarhandler Chr.Voss, Jægersborggade 40, og Arbejdsmand Carl Hansen,
Vigerslevvej 14. Endelig fandt man samme Aften en ukendt Mand dræbt i
Gammeltoftsgade, og Paaskedags Formiddag fandt man Liget af en Mand i
Søndermarken bag et Træskur ved Kælkebakken. Heller ikke han kunde straks
identificeres.
Ogsaa i Paasken fortsatte Tyskerne
deres Skændselsgerninger.
Paaskehelligdagene bragte ingen Afbrydelser i Tyskernes og deres Haand
langeres Skændselsgerninger. Henrettelserne af de 9 danske Patrioter var
Optakten, og fra hele Landet er der siden blevet meldt om Mord og Ned—
skydninger blandt Civilbefolkningen. Saaledes blev den 33-aarige Redak
tør Børge Schmidt, Aarhus, en Søn af Chefredaktør Louis Schmidt. “Aar
huus Stiftstidende”, myrdet af tyske Haandlangere i sit Hjem Natten til
Skærtorsdag, Natten til Langfredag blev den 17-aarige Hermann Jensen dø
deligt saaret ved et Skud i Brystet, tilføjet ham paa Raadhuspladsen i
København af en Hipo-Mand, som bad ham gaa hjem, og som ikke syntes, at
den unge Mand reagerede hurtigt nok, og samme Aften blev en ukendt Mand
haardt saaret paa Gammeltorv under en Skudveksling mellem nogle Værne
magtsfolk og tyske Politisoldater. Samtidig fortsætter Strømmen af Flygt
ninge og tyske Soldater til Danmark. Mange af Soldaterne er
en elendig
Forfatning, deres Uniformer er pjaltede og lappede, de færrefte har Side—
vaaben, endsige Skydevaaben med. De bærer alle tydeligt Præg af at være
væltet ombord i Skibene lige fra Slagmarken.
200.000 Flygtninge og Saarede
hidtil ankommet til Danmark fra Østprøjsen.
En foreløbig Beregning har vist, at der indtil Paaskehelligdagene var an
kommet ca. 160.000 tyske Flygtninge her til Landet. Af disse Flygtninge
var de 90.000 civile, mens de 70.000 va~ saarede Soldater. Desuden er der
ankommet adskillige Tusinde Befalingsmands-Elever, som skal gennemgaa
den afsluttende Skole i Lejre her
saafremt de naar det. Endelig er der
ankommet Ca. 400 Hitler-Jugend, der er anbragt i Egnen omkring Vedbæk
Humlebæk.
Det kan iøvrigt tilføjes, at Hovedstaden har taget det største Kontingent
Flygtninge, nemlig godt 116.000 (Soldater og Civile). De øvrige ca.
44.000 er anbragt i Jylland og paa Fyn.
-

181

Side 8. INFORMATION Nr.446.

3.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.411.

Det bør dog udtrykkelig bemærkes, at disse Tal som anført kun omfatter
Tiden før Paaske. I Paaskedagene er Flygtningestrømnien fortsat med ufor
mindsket Kraft, og man maa derfor sikkert regne med omkring 200.000 Sol
dater og civile Flygtninge indtil i Dag. Tyskerne hævder, at mange af
dem allerede er transporteret til Hjemlandet. Foreløbig gælder det i
hvert Fald kun en Brøkdel af de Saarede. Og der kommer hver Dag Tusinder
flere, end der er Mulighed for at faa transporteret videre.
Alt organiseret Liv i de udbombede tyske Byer
er hørt op.
En dansk Forretningsmand, som i Paasken er vendt tilbage fra en Rejse i
Tyskland, har givet følgende Beskrivelse af Livet i de ùdbombede stortyske Byer. Naar man tidligere har rejst i Tyskland, lagde man ikke mere
Mærke til de bomberamte Bygninger, end vi i Dag gør det i København. Tom
terne blev hurtigt ryddet, saa det ikke var til for fremmede at se, hvad
der før havde staaet. Nu staar man ganske Maaløse. Virkningerne af de
sidste Maaneders Bombardementer har været forfærdelige. Livet i de store
Byer er næsten udslukt. Fabrikkerne ligger i Ruiner, Skorstenene staar
endnu mange Steder, men der kommer ingen Røg op af dem mere. Det er umu
ligt at danne sig noget som helst Overblik over, hvad der er sket, saa
totale er ødelæggelserne. Man kan slet ikke forestille sig, hvordan Livet
skal kunne fortsætte i de Ruindynger, der er tilbage, eller hvordan man
i det hele taget skal faa begyndt at bygge det hele op igen. Ikke et af
ti Huse er tilbage i de fire store Byer, jeg rejste igennem, Dresden,
Magdeburg, Berlin og Hamburg. Alt organiseret Liv er hørt op. De tilbage
blevne Mennesker gaar saa underligt omkring, som om det hele ikke vedkom
dem. Livet har mistet sin Mening. Den sløve selvopgivelse præger Ansig
terne. Hovedgaderne er ryddet paa Midten, saa to Køretøjer lige kan pas
sere hinanden, naar der da ikke er friskbombede Husrækker. Enkelte Tog
gaar nu, men kun om Natten. Enkelte Steder er man begyndt at rydde op i
Ruinerne, men man er klar over det haabløse i Opgaven, og det bliver in
genting til. Man har ikke Indtryk af, at de Folk, der er tilbage i Byer
ne, staar overfor Sultedøden endnu. Heller ikke Krigsfangerne, som var
sat til Oprydningsarbejdet, ser ud til at lide Nød ernæringsmæssigt set.
En Undtagelse er dog Russerne, som bliver behandlet værre end Dyr.
Gestapo-Haandlangernes Rædselsgerninger.
Frygtelig Mishandling af danske Patrioter.
Mændene, der myrdede Præsten i Esbjerg, Overlægerne i Vejle og Jernbaneformand K.E.Seier, Hasselager, kom
efter hvad adskillige øjenvidner
kan bekræfte
i en lille blaa Opelvogn med K-Numre. Fredag Formiddag
kom Vognen til Aarhus, og straks efter blev Nummerpladerne skiftet om til
X—Numre, hvilket viser, at Morderbanden nu agter at operere med Aarhus
som Basis. Mens Morderne i Esbjerg og Vejle kan være planlagt i Forvejen,
er Mordet paa Jernbanemanden et spontant Udslag af Nazi-Udyrenes Trang
til at slaa ihjel. Karl Egon Sejer var en ganske ukendt ung Jernbanemand,
som ikke paa nogen Maade havde henledt Gestapos Opmærksomhed paa sig.
Sejer kom intetanende cyklende paa Vej til sit Arbejde, da den blaa Opelvogn kørte op paa Siden af ham. Nogle Mænd sprang ud og forlangte at se
hans Legitimationskort, og idet han rakte det frem imod dem, affyrede de
seks Skud i Hovedet paa ham.
-

-
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Det er konstateret, at Lederenaf Hipotagen i Aarhus er en Mand ved Navn
Lorentzen, der har Kontor i Tinghuset. Forud for den sidste store Aktion
har der hersket febrilsk Aktivitet i Lorentzens Hovedkvarter.
Gestapo i Aarhus har efter Bombningen af Shellhuset forstærket Torturen
overfor de arresterede Patrioter, og det er rystende Enkeltheder, der
trænger ud om Forhørene paa Politistationen. De tyske Gestapofolk er som
sædvanlig yderst servile og sledske overfor Fangerne, men de tre beryg
tede danske Haandlangere, som de bruger til særligt beskidt Arbejde, har
faaet endnu friere Hænder end tidligere. De tre Bødler gaar under Navne
ne Heinrich, Johnny Bisp og Peters. De er alle tre Sadister og lægger ik
ke Skjul paa deres Glæde ved at pine værgeløse Ofre. Da de saa at sige
aldrig vover sig udenfor det stærkt befæstede Gestapo-Hovedkvarter, er
det endnu ikke lykkedes at faa Ram paa dem.
For ganske nylig mishandlede de tre Menneskedyr en ung Frihedskæmper paa
en særlig udspekuleret Maade. Den unge Mands Hænder blev anbragt under
hans Knæ og belagt med Haandjern. Derefter blev der stukket en Træstang
ind under Lænken, der forbandt Haandjernene, og Stangen blev anbragt over
to Stolerygge, hvori der var skaaret Fordybninger til den. Mens Ofret
saaledes hang med hele sin Vægt i Haandjernene, krumsluttet og med Hove
det nedad, mishandlede de tre Sadister ham ved at piske hans nøgne Fod
saaler og ridse i dem med Knive. Denne frygtelige Torturscene blev over
været af en Medfange, som skulde “blødgøres”. Den ulykkeliges Skrig blev
dog tilsidst de tyske Gestapofolk i de tilstødende Kontorer for meget,
og en Gestapomand viste sig i Døren og gav Ordre til, at Mishandlingen
skulde ophøre.
INF fortalte for et Par Maaneder siden om en dansk Radiotelegrafist, som
havde begaaet Selvmord i sin Celle efter at være blevet slæbt op for at
overvære Mishandlingenaf en anden Fange paa Aarhus Politistation.
Naar
der engang kan fortælles uden Fare for danske Patrioter, vil disse faa
Eksempler være for lidt at regne i Sammenligning med de Rædselsberetnin
ger, man til den Tid kan faa at høre.
-

20 Procent af de syge Betjente har faaet
luberkulose i lyskianci.
SvenskRøde Kors er nu igang med at samle alle norske og dans~e politiske
Fanger i Tyskland i Neuengamme Koncentrationslejr ved Hamburg, det er
den Lejr, som blev brugt til Gennemgangsled for de deporterede danske Be
tjente, og mange af dem fik her deres første Knæk. Imidlertid skulde der
være Mulighed for, a
~ensk Røde Kors vil komme til at føre Tilsyn og
Kontrol med den skandinaviske Afdeling, hvor det efterhaanden er Menin
gen at samle Ca. 15.000 deporterede fra Norge og Danmark. En saadan Løs
ning af Problemet skulde medføre bedre Vilkaar og bedre Helbredstilstand
i det hele taget. Man regner med, at der er godt 4.000 danske politiske
Fanger i tyske Lejre og 1500 danske Politifolk. Resten er Nordmænd. Der
er fra svensk Side sat et stbrt teknisk Apparat igang for at faa fat i
alle Skandinaver, men med den Udvikling, Krigen er inde i og den Hurtig
hed, hvormed Fronterne skifter, vil Opgaven blive meget vanskelig.
De 65 danske Politifolk, som forleden ved Foranstaltninger fra den danske
Administratjons Side blev ført tilbage til Frøslev, var alle syge, og
kun derftor blev Tilladelsen givet fra tysk Side til at hente dem hjem.
Da de var blevet undersøgt ved Ankomsten til Frøslev, viste det sig, at
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12 af dem havde paadraget sig Tuberkulose efter Lungebetændelse, og en
Del havde Lammelser efter Difteritis. De haardest medtagne blev med det
samme overført til Hospital i deres Hjemsogn, medens Resten forbliver i
Frøslev, hvor de ogsaa er under dansk Lægekontrol.
For Tiden er man i Færd med at gennemføre en lignende Hjælpeforanstalt
ning overfor en Del af Jøderne i Theresienstadt. Hvorvidt det bliver mu
ligt at gennemføre denne Plan afhænger af Krigsudvillingen.

Danske Civilpassagerer som Gidsler paa tyske Tog.
Tyskerne har indført en ny Form for Gidseltagen til deres Tog. Forleden
maatte et tysk Troppetog og et efterfølgende dansk Persontog standse paa
den sønderjyske Hovedbane som Følge af Sabotage. Da der atter blev fri
Bane, sendte Tyskerne i Troppetoget en Afdeling Soldater over i det dan
ske Tog, hvor de udtog 20 danske Passagerer. Disse blev ført over i Trop
petoget og anbragt i den forreste Vogn som Gidsler under Rejsen til Ting1ev.

Patrioterne bevarede Kolblodigheden
og slap bort.
Gestapo har i de sidste Dage foretaget Razziaer paa Sæby-Egnen og flere
unge Mænd er blevet arresteret. En af Arrestationerne var baseret paa
tydelig Provokation. Gestapo-Folkene stoppede en Mand, der kom cyklende
i Nærheden af Skæve. Han blev visiteret grundigt, men da Gestapofolkene
intet fandt, skruede de Forglasset af Mandens Dynamolygte. Gestapofolke
ne lod overraskede
og den unge Mands Overraskelse var Ægte
da der laa
et stykke Papir i det indre af Lygten. Paa Papiret stod blandt andet:
“Kære engelske Ven~ Der er ogsaa Skyts og Bomber til Dem saavelsom til
andre Sabotører..
Mere kunde den unge Mand ikke læse, før Gestapofol
kene havde stukket det maskinskrevne Dokument i Lommen. Han kendte intet
til Papiret og Provokationen var aabenlys.
Manden blev imidlertid slæbt til Sæby Kurhotel, hvor han blev sat ind
sammen med andre unge Mennesker, som sigtedes for Kendskab til Nedkast
ning af Vaaben. Et Par Dage senere blev Arrestanterne sparket ind i en
Bil, antagelig for at blive kørt til Aalborg. Imidlertid punkterede Bi
len undervejs. Der var fire Arrestanter i Bilen foruden nogle Gestapofolk, der sad paa Førersædet, den ene ved Rattet, den anden ved Siden af
ham med en Pistol parat. Arrestanterne kunde ikke aabne Døren invenctig
fra, de kunde kun aabnes ved en særlig Mekanisme fra Førersædet. Et øje
blik efter at Bilen var punkteret, sprang en af Arrestanterne frem, jog
sin højre Arm gennem Glasskillevæggen og slog af al Kraft den ene Gesta
pomand i Nakken, saa Manden faldt bevidstløs sammen. En anden af Arre
stanterne slog en Rude ud og laasede Bildøren op udvendig fra, samtidig
med at de to andre uskadeliggjorde Bilens Fører.
Begge Gestapofolkene blev frataget deres Vaaben, før Arrestanterne for
svandt.
-

-

..“

Forleden blev der begravet 27 Tyskere paa Kirkegaarden i Frederikshavn,
hvor man har indrettet en særlig Begravelsesplads for Tyskere.
Bilreparationsværkstedet paa Neppensvej i Frederikshavn blev for nogle
Dage siden ødelagt ved Sabotage.
En tysk Pejlestation blev forleden ødelagt ved Havnen i Frederikshavn.
Kort efter saa man fire Tyskere bleve ført bort i Lænker.
En Landmand paa Frederikshavnegnen misrøgtede sin Ejendom, fordi han ude
lukkende arbejdede for Tyskerne. Han satte alle sine Heste ind i Arbej
det for Tyskerne. For nogen Tid siden fok han Besøg af nogle Mænd, der
tog Hestene med sig, og de vil først blive afleveret efter Krigen.
Et Tog med ca.100 saarede Soldater kom for nogle Dage siden til Frede
rikshavn. 20 blev indlagt paa Frydenstrand Sanatorium, der nu er Lazaret.
I Hillerød har Tyskerne taget Hotel “København”s Sal. Gæstgiveriet “Sjæl
land”’s Sal, Missionshotellet, Missionshuset “Betlehem”, Dyrskuepavillon—
nen og Grundtvigs Højskole. Alle Steder skal der indkvarteres tyske
Flygtninge.
Til Skagen er der ankommet~~5’6O tyske Flygtninge, der er blevet indkvar
teret paa Byens Hoteller og i Privatboliger.
Til Ikast ventes ca.100 tyske Flygtninge, til Herning ca.5O,~Kibæk Ca.
300, Spjeld og Brejninggaard ca.400.
Askov Folkehøjskole skal anvendes til tysk Krigslazaret.

Vogelgesang sælger ud.
Den hjemmetyske Jordkamp-Organisation i Sønderjylland, Kreditanstalt
Vogelgesang, er begyndt at indstille sig paa Nederlaget. Igennem en Ræk
ke Aar har Institutet ved Belaaning skaffet sig Ejendomsret over Ca. 180
Ejendomme i Landsdelen og “opmagasineret” dem til der engang ad Aare kun
de findes tysk Ungdom til at befolke dem. Nu har man imidlertid givet op
og i Forventning om en dansk Ekspropriering af tysk Jord foregaar der for
Tiden et formeligt Udsalg af Vogelgesang-gaarde. Frygten er slet ikke u
begrundet, idet Vogelgesang har arbejdet med offentlige tyske Midler, og
dem kan man jo passende til sin Tid inddrage og afskrive paa Clearingkon
toen.
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I Randers vil Tyskerne anvende Arbejdernes Forsamlingsbygning, der er
blevet beslaglagt, til Lazaret. Bestyrelsen for Teknisk Skole, hvor
Statsskolen i øjeblikket har til Huse, har faaet Meddelelse om, at Sko
len skal overtages af den tyske Værnemagt. Endelig har man bebudet, at
man muligvis ogsaa vil beslaglægge alle offentlige Bygninger i Randers
det gælder saaledes Raadhuset, Kommunalkontorerne o.s.v.

-

Til Vordingborg er der ankommet 1000 tyske Flygtninge, til Lundby 700
Flygtninge, der er overført til den tidligere Luftmarinestation paa Aunø.
Til Næstved er der ankommet 800 saarede tyske Soldater, der er blevet
anbragt i de kommunale Skoler og Teknisk Skole. Kun to af Kommunens syv
Skoler staar nu til Raadighed for Underbisningen. I Præstø Amt er der nu
Ca. 9000 Tyskere foruden Marineafdelingerne.
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Til København venter man 700 saarede tyske Soldater en af de nærmeste
Dage.

Under Skyderi ved Valby Langgade Skærtorsdag blev Fru Sørensen, Vibehol
men 12, dræbt, da hun lænede sig ud gennem et Vindue for at se, hvad, der
skete paa Gaden.

Til Skjern er der ankommet 500 tyske Soldater. Paa Rejsen fraAarhus var
deres Tog flere Gange udsat for Sabotage. Ved Ankomsten til Skjern blev
Stationsomraadet spærret af, og alle, der opholdt sig paa Stationen, blev
kropsvisiteret. Der blev opstillet Maskingeværer og Vagtposter i Gaderne.
Om Aftenen krævede Tyskerne Plads til sig selv og deres Piger i Biografteatret. Resultatet blev, at Danskerre udvandrede. Den tyske Kommandant
lukkede derefter Biografen og lod bekendtgøre, at Gentagelser vilde med
føre Udgangsforbud.

I Middelfart tvang Frihedskæmpere en nazistisk Vognmand til at køre 500
Liter Benzin bort. Benzinen stod i Vognmandens Garage. Da Vognen naaede
ud paa Landevejen, blev den beskudt af de tyske Patruljer. Frihedskæmpe
ren, der sad ved Siden af Vognmanden, slap uskadt bort, mens denne blev
ramt og sank saaret sammen ved Rattet.

Til Stauning ved Skjern er der kommet tyske Flygtninge, som i otte Uger
har været undervejs fra Danzig. Børnene havde paa Turen kun faaet Wiener
brød opbiødt i Kaffe.

Ved 20-Tiden forleden Aften kom det til Skyderi udenfor Hotel “Skandina
vien” i Aarhus. Under Skyderiet blev en Mand ved Navn Bentzen, der til
hørte det tyske Sikkerhedspoliti, dræbt. En kvindelig paarørende til ham
blev saaret og indlagt paa Hospitalet. Noget senere blev en tysk Marine—
soldat ramt af flere Skud i Hovedet udfor Missionshuset “Carmel”.

Blandt de tyske Flygtninge i Aabenraa er der indtruffet saa mange Døds
fald, at man forleden, da ni skulde begraves, maatte tage et Stykke ikke
indviet Kirkegaardsjord i Brug. Den tyske Præst, der skulde foretage Be
gravelsen, indviede Jordstykket til Kirkegaard.

I Onsdags blev Pølsemageriet paa Esbjerg Aktieslagteri i Holbergsgade i
Esbjerg ødelagt ved to Eksplosioner. Bevæbnede Mænd havde lagt to Bomber
under Maskinerne, efter at de havde beordret Arbejderne i Beskyttelses—
rum.

Enkelte Steder i Jylland har Tyskerne begyndt at forberede Rejsen Sydpaa.
Fra Ringkøbing-Egnen er der allerede afgaaet en Del Tog med Mandskab og
Materiel. De tyske Soldater havde faaet at vide, at de skulde til Bremen,
for der havde de Allierede gjort Landgang. Iøvrigt bruger Tyskerne nu den
Trafik af transportere Materiel og Madvarer i Jernbanevogne mærket med
Røde Kors.

Umiddelbart ~ør øresundsskolen i København før Paaske skulde rømmes, sør
gede Eleverne for at slaa alle Ruderne ud. Lærerne forsøgte efter fattig
Evne at forhindre dette, men Børnene var fast besluttet paa at gøre det
saa ubekvemt som muligt for de tyske Flygtninge.

I FAA LINIER (Indland):
Ca. 200 Hipomænd er nu rykket ind i den gamle Dragonkaserne i Vesteralle
i Aarhus. En af Hipomændenes Udrykningsledereer den tidligere Cykelhand
ler og Sabotagevagt J.F.Thomsen, Munkegade 96, der boede i den samme
Ejendom som den myrdede Ingeniør Spelling. Han har et meget daarligt Ryg
te paa sig.
Fra den tyske Arrest i Aarhus er 35 Fanger blevet ført til Frøslev, der
iblandt Ingeniør R.Z.Floor. Det menes, at Arresten helt skal tømmes. Om
det er Signalet til, at omfattende Razziaer er forestaaende vides ikke,
men det er sandsynligt.
Da en tysk Bil forleden Eftermiddag kom kørende i Godthaabsgade i Aarhus,
forsøgte en af Passagererne, formodentlig en Arrestant, at stikke af.
Tyskerne affyrede 5-6- skud efter ham, og da Manden faldt om paa Gaden,
samlede Tyskerne ham op og smed ham ind i Bilen, der fortsatte sin Kør
sel.
Natten til Skærtorsdag blev Redaktør Børge Schmidt, den ældste Søn af
“Aarhuus Stiftstidendes” Ejer, Louis Schmidt, skudt i sit Hjem i Risskov
ved Aarhus. Tre Mænd trængte ind gennem èt Køkkenvindue i Villaen paa
Rosenvej og skød Schmidt ned, da han vaagnede op ved, at der blev tændt
Lys i Soveværelset.
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-

I Svendborg har Tyskerne beslaglagt følgende Bygninger til tyske Flygt
ninge: Hotel “Ærø”, Missionshotellet, Højskolehjemmet, Hotel “Bernina”,
ligesom der er blevet beslaglagj~ en Række Villaer, deriblandt Politimes—
terens.
Arrestationer: Fotograf Gerlach samt dennes Hustru og tre Sønner, Bog
holder Vining, Obels Fabriker, der er blevet løsladt, har i Stedet for
faaet arresteret tre Sønner. De ovennævnte Arrestationer er foretaget i
Aalborg.
Den konstituerede Politimester i Aabenraa, Politifuldmægtig
A.H.Ring. I Forvejen var Politifuldmægtig Ivar Møller blevetarresteret.
I Odense: Ejner Nielsen, St. Hansgade 45, Erik Schubleff~ Baumgartens—
vej 14, i Esbjerg: Ingeniør Milton Barang, Vandbygningsvæsenet, og Loko
motivføreraspirant Carlo Clausen, Jernevej 64. Endvidere er følgende ar
resteret: Carl Gustav Jensen, Schacksgade 21, Ove Larsen, Adamsgade 11,
LB-Betjent Finn Nielsen, St. Jørgensgade 131, Alfred Sørensen, Damhusvej
47, Hans Nielsen, Helenevej, Frk. Lilian Henner, Jagtvej 29, Frk.Arnberg,
Nedergade 37, alle Odense.
-

-

Gestapo har arreateret seks Arbejdere fra “Dansk Staalindustri” i Lyngby.
Kort efter Arrestationerne kom Gestapo ledsaget af Hipomænd til Fabri
ken, hvor de brød en Skorsten ned og fandt en Del Ammunition.
12 unge Mennesker blev forleden anholdt af Gestapo i “Paradiskroen” i
Paradisgade i Aarhus. Man mener, at de har været for aabenmundede i de
res Udtalelser af Tyskerne. 5-6- Politisoldater førte dem til Gestapos
Hovedkvarter.
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Paa Tipperne ved den sydlige Del af Ringkøbing Fjord er der faldet en
V-Bombe. Den eksploderede ikke, og alt tyder paa, at der har været Tale
om Forsøg med een V-Bombe uden Sprængladning. Bomben er ti Meter lang og
har et Vingefang paa syv Meter. Den er brækket midt over, og alt, hvad
man kan se inden i den, er nogle Akkumulatorer, et Par Motorer og et U
tal af Ledninger. Der gættes paa, at det drejer sig om et nyt “hemmeligt”
Vaaben
V 3, idet det for nogen Tid siden forlød, at Tyskerne foretog
Forsøg med et saadant Vaaben i Vestjylland.

Stikkeren Magnus Jensen, Korsør, blev forleden skudt ned i Algade og
haardt saaret. Han blev ført til det tyske Lazaret.
Paa Næstvedegnen har Gestapo bl.a. anholdt Skovfoged Gram, Kalbyrisskov.

-

Specielt.
Til 398: Forbered bare saa meget som muligt.

De 60 Tyskiands-Svenskere er i sidste øjeblik blevet nægtet Udrejsetilladelse. I LUbeck opholder sig ca. 200 Svensk-Tyskere, mest Kvinder og
Børn, som svensk Røde Kors har samlet sammen fra hele Tyskland.

Til 315: Vi har af Princip~e1le Grunde intet Arkiv.
Til 66: Det kan vi ikke paatage os. Lokale Folk maa vide Besked.

Sadelmager Carl Andreas Meincke, Molsgade 10 i Aarhus, blev forleden
skudt ned af en Cyklist, da han kom kørende i Kongsvang ved Aarhus. Han
blev ramt af 6-7 Skud i Ryggen og var død ved Ankomsten til Sygehuset.
Han bar Hagekorsemblem i Knaphullet.

Til 167: S.E. har ikke nogen Mand paa Indsamlingstourne i Jylland.
Til Juliane: Den paagældende Dame kendes ikke efter de foreliggende Oplysninger.

Jord- og Betonarbejder Eiler Jensen, Rosensgade 34, Aarhus, er død i
Neuengamme.
Mens nogle Aarhusianere forleden spadserede ved Badmintonhallen, lød en
Række Skud, og Folk maatte kaste sig paa Gaden for ikke at blive ramt.
Det viste sig, at det var et Par tyske Soldater, der skød efter en tredie
Soldat, som kom gaaende med en Pige. Soldaten blev ramt af flere Skud.
Den tyske Værnemagt arbejder for Tiden med Anlæg af to Befæstningslinier
i Randers Amt. Den ene gaar fra Følle ved Kalø Vig tværs over Djursland
til Ørsted ved Randers Fjord. Den anden gaar fra Raaby over Dalbyover
til Mariager Fjord. Anlægene bestaar af en 5 m dyb og 5 m bred Tankgrav.
Arbejdet er overdraget til Firmaet C.Carlsen, Randers.
Tre tyske Soldater endnu i den skolepligtige Alder legede forleden paa
Grønnehave i Helsingør med en Pistol med det Resultat at et Skud gik af
og ramte den ene i Hovedet. En af de andre skød omgaaende sig selv.
Frihedskæmpere standsede forleden i Skovene ved Skørping fire Vogne som
kørte med Trø til Tankfælder. Alt Seletøjet blev hugget i Smaastykker, to
Heste blev skudt for øjnene af Kuskene, som derefter blev tvunget til at
afføre sig deres Benklæder, og kun iført Underbenklæder marchere gennem
hele Skørpings Hovedgade.
I Arresødal-Lejren ved Frederiksværk staar for Tiden 50 Lastbiler læsset
med Enmandstorpedoer. Havnen i Frederiksværk har flere Gange afspærret,
mens Tyskerne holder øvelser med disse Torpedoer.
I Borris ved Skern er et Antal Landmænd blevet arresteret for at have
huset Czekere. Arrestationerne skyldes en tidligere Frikorpsmand, Bunds
gaard, der for disse Angivelser har faaet 6000 Kr.
Arbejdet med at lave Skyttegrave i Risskov er blevet overtaget af tyske
Soldater, efter at de danske Arbejdere nedlagde Arbejdet som Følge af en
Henstilling fra Frihedskæmperne.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.

De allierede Panserhære ruller videre ind i Tyskland, hvor indtil nu alle
tyske Forsøg paa at skabe en sammenhængende Front er slaaet fejl. Nord
for Rheine støder Canadierne videre frem for at befri Holland og afskære
saa mange som muligt af de tyske Divisioner her. Den febrilske tyske Til
bagetrækning fra de nordhollandske Egne fortsættes.
Andre allierede Afdelinger er trængt frem over Werra-Floden ved Eisenach,
er stødt et godt Stykke forbi WUrzburg og har med Held bekæmpet alle ty
ske Forsøg paa at bryde ud af Kæmpe—Lommen ved Ruhr-Distriktet.
Russiske Tropper har erobret Wiener Neustadt og kæmper i Bratislavas For—
stæder. Det er fra tysk Side meddelt, at Wien skal forsvares under Ledel
se af den tidligere Chef for Hitlers Livgarde, Sepp Dietrich, hvilket an
tagelig betyder, at endnu en Storby skal ødelægges som Led i den tyske
Nations Forsøg paa at drage saa meget af Europa som muligt med ind i Rag
narok.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Sekretær i det tyske Handelskammer
fundet skudt i sin Lejlighed.
Sekretær Max Clausen, der var ansat som Sekretær i det tyske Handelskarn
mer, er i Gaar fundet dræbt i sin Lejlighed paa Jenslevs Tværvej i Char
lottenlund. Han var blevet skudt, mens han laa i sin Seng, og da man
fandt ham i Løbet af Formiddagen, havde han allerede været død i flere
Timer.
Ved den Undersøgelse, der blev foretaget i Lejligheden, viste det sig,
at samtlige Clausens Gemmer og Skuffer var blevet ransaget. Der var dog
tilsyneladende intet forsvundet, og man fandt saaledes en Tegnebog med
150 Kr. i Clausens Jakkelomme. Den Mulighed er derfor ikke udelukket, at
(fortsættes Side 2)
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det er Gestapo, der har myrdet ham. Man maa ikke se bort fra, at Clausen
i Lighed med andre Tyskere indenfor den saakaldte Administration her i
Landet har haft til Hensigt at flygt til Sverige. Hans Hensigt er sand
synligvis kommet Gestapo for øre, og man har straks grebet ind. Flere my
stiske Mord i den senere Tid blandt tyske Embedsmænd i Danmark synes at
bekræfte denne Teori.
Hipo-Landsforræderne raader over
en Styrke paa
90 Mand.
Naar Københaverne ser Hipo-Folkene rykke ud fra Politigaarden i det dan
ske Politis tidligere Patruljevogne, faar de uvilkaarligt det Indtryk,
at en betydelig Styrke staar bag hele dette fantastiske Landsforræder
Skuespil. En hel Del af Medlemmerne af disse “Udryknings-Kommandoer” er
forsynet med Jernkors, andre bærer forskellige tyske Krigsmedaljer, og
de, der ikke har nogen af Delene, søger at sætte sig i Respekt ved at
nedskyde alle, der kommer indenfor deres Skudvidde. De mener paa denne
Maade at give Udtryk for Kraft og Styrke, men i Virkeligheden er det kun
et Udslag af Frygt. Sandheden er, at Hipo’erne er hundeangst, hver Gang
de rykker ud. De ved, at de intet er værd, hvis de ikke har deres Maskin
pistoler. En jævn god dansk Bokser kan klare tre-fire Stykker af dem. Vi
kan blot henvise til Beretningen i Gaar om Vagtværnslederen, der slog to
maskinpistolbevæbnede Hipo-Folk i Gulvet, da de vilde myrde ham. Der fin
des adskillige andre Eksempler paa disse “Heltes” Indsats, men fælles for
dem er, at de uden Undtagelse er rystende angst for en voldsom Død. Det
te kommer tydeligst til Udtryk, naar de Hipo’er, der ikke bor paa Politi
gaarden, skal hjem. Saa afforer de sig omhyggeligt Uniformen og tager ci
vilt Tøj paa. Ad en Bagdør lusker de ud fra “Gaarden”, og danske Friheds
kæmpere, der~har haft den Fornøjelse at følge en saadan jernkors-prydet
Helt fra Politigaarden til hans Hjem paa Østerbro, fortæller, at han Gang
paa Gang stoppede op undervejs, saa sig omhyggeligt om til alle Sider og
først gik videre, naar han mente sig absolut uset.
I Begyndelsen af Hipos Tilværelse var det saadan, at de enkelte Medlemmer
af dette “Elitekorps” ligefrem kappedes om at komme til at føre Udryk
ningsvognene. De senere Tildragelser, hvor danske Frihedskæmpere har
gjort lyst i Rækkerne, har aldeles betaget Medlemmerne Lysten til at fær
des i Udrykningsvogn, og i øjeblikket er det saaledes, at Hipo’erne kun
rykker ud paa Opfordring af det tyske Politi. Nedskydningen af enkelte
Medlemmer af Korpset har gjort dybt Indtryk paa Landsforræderne, og da
Løjtnant Mogens Reholt i sin Tid blev likvideret udfor Gentofte Amts Sy
gehus, blev hans Broder grebet af fuldstændigt Vanvid. Han, der er knyt
tet til Korpset som almindelig Hipo-Mand, rev under Eder og Forbandelser
sine Epauletter af Skuldrene i Vagtstuen, greb sin Maskinpistol og styr
tede ud paa Gaden, hvor han affyrede Vaabnet til højre og venstre. Efter
en voldsom Kamp med sine Kammerater, der var løbet efter ham, blev han
omsider overmandet, belagt med Spændetrøje og anbragt i en Celle. Han er
nu løsladt med “Orlov paa ubestemt Tid”, og det maa formodes, at han har
sluttet sig til en af de mange Røverbander, der er opstaaet efter Sommerog Schalburgkorpsets Opløsning. Blandt Hjælpepolitiet paa Politigaarden
har man gjort alt for at hemmeligholde den “uheldige” Episode. Dette er
saa meget mere forstaaeligt, som hele Styrken i øjeblikket kun udgør 90
Mand!
Det skal dog i denne Forbindelse tilføjes, at der paa “Krogerupgaard” i
-
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Nærheden af Humlebæk findes en særlig Hipo-Skole, hvor nye Landsforrædere
uddannes. Kapaciteten er ca. 60 Mand om Maaneden, og Chefen for denne
Skole er Løjtnant, ObersturmbannfUhrer Norén, derpaa Grund af sine utal
lige Fortjenester skal være blevet indstillet til den tyske “Krigsmedalje
med Sværd”.
Krigen forbi om 3 Uger?
Den tyske Hærledelse parat
til at forhandle om Vaabenstilstand.
De første Tegn paa et indre tysk Sammenbrud er nu gennem Pressen i de
neutrale Lande kommet til hele Verdens Kundskab. Saaledes kunde Reuter
i Gaar citere følgende opsigtsvækkende Telegram i “Stockholms Tidningen”:
Det svenske Blad meddeler, at den tyske Overkommando paa Krigsraadets
Møde i Gaar i Hitlers Hovedkvarter erklærede, at en Fortsættelse af Kri
gen var umulig. Overkommandoen oplyste, at Tropperne i Vest ikke mere var
under Kontrol af deres Officerer, Folkestormen kapitulerede uden at for
søge Kamp, Benzin— og Olielagrene var udtømt, og der var ikke tilstræk
kelige Levnedsmidler til Tropperne. De samme Opløsningstegn ventedes,
naar den russiske Offensiv kom.
Hærledelsen erklærede derefter, at den var parat til at forhandle om en
Vaabenstilstand, hvis Naziledelsen trak sig tilbage. Hertil erklærede
Hitler, at han var rede til at opgive sin Stilling som Landets eneste Fø
rer og gaa med til Dannelsen af et Førerraad under Kesselring og Schoer—
ner med Hitler, Himmler, Gøring og Dönitz som de andre Medlemmer. Det
meddeles, at Hitler har sagt til Generalerne, at de kunde indlede For
handlinger med de Allierede, og samtidig vilde han selv og Himmler svare
for Ro og Orden i Landet. Generalerne kunde ikke akceptere dette Forslag,
og det endelige Resultat af Mødet, der varede fra om Middagen den 30.
Marts til tidligt om Morgenen den 31.Marts, kendes ikke.
Senere bringes fra ZUrich andr~ Meddelelser, der bekræfter ovenstaaende.
Hverken Kesselring eller Gøring”bverværede Mødet, der foregik i den mest
dystre Atmosfære. Selv Hitler siges at have været klar over, at han hav
de udspillet sit sidste Kort og tabt. Hærledelsen skal have meiidelt Par
tilederne, at den har mistet al Kontrol med Hærene i Vest, de~for kunde
den ikke fortsætte en strategisk eller taktisk Krigsførelse.
Da Mødet var ved at være ovre, var Hitler klar over, at Overkommandoen
stod uden Muligheder for at iniødegaa de allierede Angreb. Nazipartiet
var ogsaa blevet klar over, at end ikke de mest drastiske Modforholds
regler kunde gøre det af med Massedeserteringen og den Defaitisme, der
viste sig selv indenfor de højeste Grader af Hæren. Berlin-Meddelelser
gaar ud paa, at alle Gauleiterne med deres Paarørende nu er paa Vej til
“Nazifæstninger”, der er under Bygning i Bayern. Den almindelige Opfat
telse er, at Krigen vil holde op indenfor tre Uger, men Tidspunktet af
hænger hovedsagelig af, hvorvidt det er muligt for den allierede Hærle
delse at organisere Transporten af de uhyre Kvanta Krigsmateriel, der er
nødvendige for at fortsætte Offensiven mod Berlin. I Berlin tror man
overalt , at Kesselring er blevet frataget sin Rang, og et Rygte vil vi
de, at Gøring har begaaet Selvmord.
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Hunnernes Tog gennem Danmark.
Systematiske Strøgture
som Led i Medlidenhedskampagrien.
Flygtningestrømmen gaar uden Ophør fra Tyskland over Danmarks Grænser.
Hver Dag bringer nye Tusinder af Repræsentanter for Herrefolket. Alene
Paaskelørdag kom til København ikke mindre end fem Skibe med ialt 17.500
Flygtninge og saarede Soldater, og i Paaskens to sidste Helligdage kom
andre Tusinder.
Pjaltede, lasede og lusede kommer disse Herrefolks-Repræsentanter herop,
bliver kørt gennem Gaderne i Prærievogne med de mest medtagne siddende
paa de Pladser i Vognene, hvor de bedst kan ses. Der er ikke noget med
at skjule hvor elendige de ser ud. Nej, de skal jo reklamere som Led i
den Medlidenhedskampagne, Tyskerne med Dr. Goebbels i Spidsen har sat
voldsomt ind med. Og Turene gennem København og Provinsbyernes Gader er
ikke den eneste Streng paa det tyske Medlidenhedsiristrument. Gaa blot en
Tur ned gennem Strøget i København en Eftermiddag, helst i de Timer da
der er mange Mennesker paa Gaderne. Se de Optog af saarede Soldater, en
armede, enbenede eller med Hovedet indplastret i Forbindinger. De er
sendt ud for at ynkes, sendt ud for at vække Medlidenhed hos Danskerne,
som man før Krigen kendte som et Folk, der var blødsødent og ikke kunde
staa for Nød og Elendighed, naar den viste sig fra sin grelleste Side.
58 Kommuneskoler i København er indtil nu taget af Tyskerne til Brug for
Flygtninge. Det er langt den største Part af Undervisningsanstalterne i
Hovedstaden. Mange Steder i Provinsen er Forholdet endnu grellere. Der er
Byer, hvor Tyskerne simpelthen har beslaglagt samtlige Skoler. Hensyn
bliver der ikke taget i nogen Retning. Selv en Gymnastiksal, hvorfra Fol
kebespisningen i en Provinsby skulde finde Sted den Dag, Gassen slipper
op, blev beordret rømmet med en Times Varsel.
Og hvordan genser vi saa disse Skoler og andre offentlige Bygninger den
Dag i en meget nær Fremtid, da Tyskland har tabt Krigen og Flygtningene
bliver drevet bort fra Landet. Er disse i sin Tid saa stolte Herrefolk
Repræsentanter klar over, at de nyder en
om end paatvunget
Gæstfrihed
her i Landet? Respekterer de Gæstfrihedens uskrevne Love? Nej, og absolut
Nej. Det er meget faa af dem, der har været her i Landet mere end en Dag
eller to, før de begynder at faa deres tidligere Herskertilbøjeligheder.
Formentlig mindes de Tiden ganske faa Aar tilbage, da den uovervindelige
tyske Hær stod ved Kanalkysten i Vest og foran Stalingrad i øst, da de
tyske nazistiske Førere fortalte dem, at de var Verdens Herrer, og at al
le andre Folkeslag var Slaver. INF har tidligere fortalt om de tyske
Kvinders Optræden, riaar de gik paa Indkøb i Forretninger
for Penge,
hentet i den danske Nationalbank
og om selv Børnenes fantastiske Fræk
hed overfor de Mennesker, der tvunget af Forholdende blev tvunget til at
give dem Husly. Og hvis man er saa heldig
eller uheldig
at komme til
at kigge ind i en af de Skoler eller andre offentlige Bygninger, der nu
rummer de sørgelige Rester af det fordums saa sejrsikre Folk, saa korser
man sig simpelthen. Intet er dem helligt. De opfører og gebærder sig paa
en Maade, der trodser al Beskrivelse. De sviner til, saa man tror, det er
Dyr og ikke Mennesker, der opholder sig her. At Renligheden staar paa et
saa lavt Niveau, maa selvfølgelig blive deres egen Sag, men at de ødelæg
ger Bygningerne i Bund og Grund, er en Affære, som ikke vedkommer dem
alene, men ogsaa de danske Myndigheder.
-

-

-

-

-
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Og samtidig med at disse Horder oversvømmer Danmark og raserer Forretnin
gerne
forstaa det, hvem der kan, at visse Forretningefolk stadig gen
nem Vinduesudstillingerne reklamerer med en Varerigelighed, der absölut
ikke er tilstede
forlanger de at vi skal have Medlidenhed med dem. Det
te kræver de, samtidig med at Gestapo officielt og uofficielt henretter
gode danske Mænd, hvis eneste Forbrydelse er den, at de arbejdede i deres
eget Lands Interesser, og at Tyskerne betalte Haandlangere mishandler
danske Patrioter paa en Maade, der trodser al Beskrivelse. INF fortalte
forleden om de Metoder, Gestapos danske Haandlangere i Aarhus anvender
overfor Frihedskæmpere, og det er kun Enkelttilfælde, af hvilke der kunde
nævnes mange. Og de forlanger, vi skal have Medlidenhed med dem, samtidig
med at Tusinder af danske Kvinder og Mænd sidder i tyske Koncentrations
lejre, hvor de
hvis de fik Lov at sidde der ret meget længere
maatte
bukke under som adskillige andre har gjort. Har Tyskerne Medlidenhed med
dem? Bliver de forsynet med Penge og sendt ud for at købe ind? Faar de
Støtte af Gestapo, hvis de kommer ind i en Forretning og ikke kan blive
ekspederet, før det bliver deres Tur? Bliver der kælet for dem, ynker man
dem, hjælper man dem?
-

-

-

-

Det er~ lidt af alt dette, de Mennesker herhjemme, som afmisforstaaet
Tjenesteiver prøver at arrangere private Indkvarteringer af tyske Flygt
ninge, skulde tænke paa, før de gaar rundt og prøver at faa Folk til god
villigt at aabne deres Døre for dette Herrefolks—Affald. Det er ogsaa
dette andre Mennesker, som blot stadig lider af den berømte danske Før
krigstids- øllebrødsbarmhjertighed, skulde holde sig klart for øje.
Hvor mange Tusinde Flygtninge og Saarede Tyskland endnu kan naa at sende
ind over Danmarks Grænser inden det endelige Nederlag, ved vi ikke. Men
dette skal staafast: De skal ikke finde Medlidenhed her. De skal ikke
mærke den ringeste Medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal
de komme til at ligge.
“Kampen skal føres uden Pardon”4
Ny tysk Terrororganisation efter samme Mønster
som de første Nazibander.
Tyskerne har
i hvert Fald paa Papiret og i Radioen
skabt en saakaldt
“Frihedsbevægelse”, “Varulvene”, der skal føre Kampen viderq!i de af allierede og russiske Hære besatte Omraader.
Opraabet til “Varulvene” viser, at der er Tale om en ren og skær Terrororganisation, der skal myrde fra Baghold og skyde fra Mørket. “Spørg ik
ke, om en Soldat af Besættelsesmagten har Kone og Børn hjemme”, hedder
det i Opraabet, “slaa ham ned. Gør Tavsheden til Vaaben og Mørket til
Forbundsfælle. Kampen skal føres fuldstændig uden Pardon, og uden Hensyn
tagen til forældede, borgerlige Krigsførelsesregler “. Thi “Hensigten
helliger Midlet. Gaa under Jorden, slaa Fjenden ned, hvor du træffer ham,
k~ip eller dø”.
Det er altsaa dette, Tyskland forstaar ved en Frihedsbevægelse, der skal
i Kamp mod Besættelsesmagten. Det er interessant at vide for den danske
Frihedsfront, hvis Medlemmer myrdes efter tyske Dødsdomme, skønt de gen
nemfører Sabotage efter strengt militære Linjer og under Kommando, altsaa
efter “den forældede borgerlige Krigsførelse”.
Naar man hører, hvorledes den nye tyske “Frihedsbevægelse” fejres i den
tyske Radio og den tyske Presse, kunde man forledes til at tro, at dette
-

-
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er den anerkendte Form for underjordisk Krigsførelse. Skulde danske Fri
hedskæmpere følge de tyske Regler for Frihedskamp, er Reglerne altsaa
disse:
“Vær stærke som Løver, listige som Slanger. Slaa Fjenden ned, hvor han
træffes. Spørg ikke om en Soldat af Besættelsesmagten har Kone eller Børn
hjemme: Dræb ham. Gør Tavshedet til Vaaben og Mørket til Forbundsfælle.
Hensigten helliger Mid1et~”
Hj po-Manden ti tul erede
sin Fange med “Landsforræder”!
En af Politigaardens Hipo-Afhørere foretog forleden en Afhøring af Redder
Johannes Christensen fra Falcks Redningskorps i Slagelse. Under Afhørin
gen haanede Hipo-Manden Gang paa Gang sin Fange og til Slut raabte han
til ham: “Du er en beskidt Landsforræder”
Det var mere end Christensen kunde tage. Han rejste sig i et Nu og lan
gede Hipo-Manden en Knytnæve ud. Hipo-Manden styrtede baglæns ned ad Sto
len, men i samme øjeblik for seks andre over Christensen, kastede ham ned
paa Gulvet og tvang et Par Haandjern paa ham. Derefter mishandlede de ham
et Kvarters Tid, sparkede og slog ham i Ansigtet, kastede ham hen ad Gul
vet og ophørte først med Mishandlingen, da Christensen var bevidstløs.
Derefter blev han smidt ned i en af Cellerne.
Værnernagerdamper med stjaalne norske Fisk
sænket paa Vej til Tyskland.
Anden Paaskedag trængte en Del Frihedskæmpere ombord paa Motorskibet
“Godtfred Hansen”, der laa i Aarhus Havn. Skibet, der tilhører det beryg
tede Reden K.K.K.K.,hvis Stifter var Svigerfader til Hugo Stinnes juni
or, var lastet med 600 Tons Fisk, som af Tyskerne var stjaalet fra den
sultende norske Befolkning for at blive overført til Tyskland. Friheds
kæmperne beordrede straks Mandskabet fra Borde, hvorefter de udlagde Bom
ber forskellige Steder, og en halv Snes Minutter senere lød der en Række
voldsomme Eksplosioner. Paa et øjeblik var “Godtfred Hansen” sunket. Ski
bet førtes af Kaptajn H.Johansen.
Tyskerne ødsler med Lys og Gas.
Forskellige Rapporter viser, at Tyskerne mange Steder ødsler med Lys og
Gas, til Trods for at de er fuldt ud klar over, hvor alvorlig Situatio
nen er paa dette Omraade. Det er i denne Forbindelse af Interesse, at op
lyse følgende:
Den øverstkommanderende for de tyske Tropper har erklæret sig indforstaa
et med, at privat-indlogerede Soldater kun maa bruge 1 kWh maanedlig pr.
Mand Der er givet tysk Tilsagn om, at Værnemagten i de beslaglagte Skoler
og Kaserene vil nedbringe Strømforbruget mest muligt. Hoteller, Restau
ranter og Kantiner, der udelukkende benyttes af Tyskerne, maa højst bruge
50 Procent af den Strøm, den paagældende Virksomhed anvendte i tilsvaren
de Periode i Fjor. En tilsvarende Bestemmelse gælder ogsaa for de saa
kaldte Værnemagtshjem, og iøvrigt har Tyskerne erklæret, at de tillige i
Lazaretter, Hospitalsafdelinger og lignende vil spare mest muligt
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Tyskerne spreder officiel Tryksag
med Rædselsski.ldring.
Citater, som det i denne Forbindelse er værd at huske.
“Tyske Meddelelser” hedde et Skrift, som Tyskerne paa officiel Foranled
ning spreder ud over Landet i disse Dage. Skriftet er ikke uinteressant,
fordi man her for en Gangs Skykd
og i sidste øjeblik kan man sige
bekender Kulør. Hidtil har Dagmarhus i Stedet udsendt falske Løbesedler,
falske “illegale Blade” eller anonyme Pjecer. “Tyske Meddelelser” inde
holder bl.a. en Rædselsskildring af “de Allieredes Mord paa Flygtningene
i Dresden”. Bombardementet, der havde Trafikforbindelserne til Maal, be
tegnes som et “Symbol paa dyrisk Krigsførelse, der lader haant om alle
Menneskelighedens Love”. Det oplyses, at de britiske Maskiner rettede de
res Angreb nøjagtigt mod de Omraader af Byen, “hvor efter al menneskelig
Beregning Flygtningene maatte opholde sig”. Senere gik fjendtlige Flyver
formationer “paa Jagt i Dresdens Omegn efter de udbombedes lange Kolon—
fler”. Det fremhæves ogsaa, at store Kulturværdier blev lagt øde ved denne
gruopvækkende Barbarisme og ufattelige Brutalitet”, og man “undrer sig
over, åt den engelsk-amerikanske Propaganda paa denne Baggrund har Mod
til at organisere en omfattende Løgnekampagne om frit opfundne tyske U
gerninger”.
Det kan i denne Forbindelse være gavnligt at gengive, hvad det officiel
le Deutsches Nachrichtenbureau den l6.Oktober 1940 udsendte efter et af
de mange Bombardementer af London:
“Gaderne rives op. Husene styrter sammen. Gaderne er oversaaet med Splin
ter fra Bomber og Granater. Byen er dagklart oplyst. 1000 tyske Maskiner
har i denne ene Nat nedkaster deres dødbringende Last over der engelske
Hovedstad og har fremkaldt et Kaos uden Lige. De kastede over 1000 Tons
Bomber ned over London. Overalt gløder ~Ildebrandene. Byen har gennemlevet
en Terrornat. Hverken Nat.jagerne, Spærreb~jjonerne eller Antiluftskytset
kunde forhindre Katastrofen. De tyske Bombardementsmaskiner er vendt hjem
næsten uden Tab og tager allerede ny Last om Bord til det næste Togt. Be
sætningerne straaler, thi hver enkelt Mand har haft en stor Oplevelse.
Indtrykket af det brændende London var ubeskriveligt. Den britiske Hovedstads Forsyningsvæsen er lammet for længere Tid- Det tyske Lu~tvaaben
kender ingen Pardon. Tilstrækkeligt ofte har man henvist til yde advarende
Eksempler fra det tilintetgjorte Warszawa, det ødelagte Rotterdam samt
det hærgede Dunkerque. Hvor længe vil det endnu vare, før London falder
for den samme Skæbne?”
Og her er et Citat fra en DNB-Beretning den lO.September 1940:
-

-

Under os er Helvedet sluppet løs, midt i den engelske Hovedstads Livsner
ve. Tilintetgørelsen kan ikke mere standses. De Tusinder, der betingel
sesløst er fortabt i dette glødende Helvede, er ikke de Hovedskyldige,
men ogsaa de har glædet sig for tidligt til ødelæggelsen af den tyske
Rigshovedstad, der var lovet dem. De maa derfor ogsaa lide under Følgerne
af deres saakaldte Lederes Handlinger, som de har godkendt. Vor Dont i
Dag er gjort. Da vore Maskiner flyver tilbage til den sikre tyske Hjem
stavn, ligger bag dem et grufuldt Flammehav, en brændende Ruinørken...”
Det kan som sagt være gavnligt at huske disse officielle tyske Beretnin
ger, naar Tyskerne nu raaber paa Medlidenhed.
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Specielt:
Til 144: Hvad skal vi dog gøre, naar De ikke kan, men vi skal nok prøve.
Med Hensyn til Bladene kan vi kun klage med Dem. Nogle faar for mange
andre slet ingen. Det er meget svært at raade Bod paa, men vi har ladet
Besværingen gaa videre.
-

337 danske Patrioter ført fra Vestre Fængsel til Frøslev.
Den l9.Marts førte Tyskerne 105 danske Patrioter og den 26.Marts 232 til
Frøslev. De kom alle fra Vestre Fængsel. Navnene paa de danske Patrioter,
der blev ført bort den 16.Marts er:
Hilmer Joh. Egdal Arrenstrup, 15.4.10 i Søften, Frode Poul Andersen, 26.
9.2o i København, Max Henning Andersen, 29.4.21 i København, Niels Børge
Andersen, 30.12.24 i Sandved, Ove Harald Peter Andersen, 1.2.02 i Køben
havn, Torben Andersen-Hoedt, 12.6.20 i Kbærkeby, Svend Andreasen, 26.9.07
i Korsør, Anker Per Aunfeld, 13.9.26 i København, Marius Beck, 20.7.97
i Stubum, Arne Birch, 15.3.13 i København, Hilmar Ejvind Bitsch—Giller,
28.7.18. Jens Chr.Martin Børgensen, 27.8.26 i Gilleleje, Vagn Erik Bram—
mer, 4.10.02 paa Frederiksberg, Jørgen Erik Brendegaard, 17.4.19, Erik
Brendstrup, 30.12.21 i København, Vincent Rene de la Bruyere, 14.1.15,
Argentina, Carl Laurenz Christensen, 23.11 .16 i Korsør, Gunnar Sigfred
Christensen, 3.2.06 i København, Jens Magnus Christiansen, 31.12.93 i
nykøbing, Peter Jens Christiansen, 20.1.96 i Skovshoved, Eskild Børge
Christoffersen, 22.7.91 i Træssebølle, Mogens Otto Christgau, 27.3.16 i
Odder, Hans Otto Damm, 29.4.19 i København, Carl Fr.Damsgaard, 3.5. 24
i Frederikshavn, Leo Dannemann, 17.1.18 i Viborg. Knud Erik Duvald, 28.7.
16 i København, Alf Dyrsted-Terslev, 19.6.24 i København, Ib Jørgen Ej
lersen—Skytte, 2.11.17 i København, Sv.Aa. Engelund Jespersen, 9.5.06 i
Aarhus, Ib Anders Frederiksen, 5.12.27 i Ølstykke, Ruth Inge Funch, 20.
11. 24, Lohals, Lilly Gram, 20.5.20 i Shanghaj, Henrik Johan Green, 24.8.
19 i Herning, Erik Wilhelm Gerdes Schumann, 23.5.26 i København, Sv.Aa.
Gerved, 18.6.99 i København, Villy Martinus Gundersen, 14.11.15 i Køben
havn, Aage Hostrup, 25.9.1900 i Vejle, Svend Erik Hammer, 8.6.20 i Rød
ovre, Axel A. Hansen, 22.6.22 i Holbæk, Erik Emil Hansen, 18.12.22 i
Korsør, Gunnar Albert Hansen, 23.9.04 i København, Carl Johan Hansen,
24.2.21 i København, Svend Havelykke, 7.11.19 i København, Ib Helsmark,
30.7.16 i Gentofte, Leo Henriksen, 9.9.25 i København, Arne Højlund, 27.
11.25 i Nexø, Aase Holm, 21.7.24 i København, Arne Holm, 10.7.06 i Thi
sted, Jacob Holm Andersen, 11.3.14 i Haderup, Jan Isbrandtsen-Engel, 19.
6.09, St. Magleby Jacob Chr. Jacobsen Truelsen, 4.6.22 i Holte, Hans
Osvald Jäpelt, 21.3.26, Erik V.Jensen,23.1.06 i Græsted, Hans Jørgen Jen
sen, 15.6.26 i Kalvehave, Harald Chr.Jensen, 19.6.06 i Vedskølle, Harry
Chr.Jensen-Strøm, 18.1.13 i Tjæreby, Jørn Volmer Jensen2O.4.26 i Køben
havn, Leif Jbhan Jensen, 9.10.24 i Ordrup, Niels Alfred Jensen, 14.3.10
i Gosmer, Orla Jensen, 20.11.19 i Hjørring, Svend Ove Jensen,8.7.23 i
Frederiksborg, Troels Jensen, 4.11.14 i Elbæk, Ole Flemming Jeppesen,
22.6.27 i København, Palle Jespersen, 15.12.24 paa Frederiksberg, Henry
Louis Jørgensen, 3.1.07 paa FrederiksbergSteen Just Jørgensen, 8.5.27
i København, Svend Erik Laur.Jørgensen, 19.11.18 i Odense, Elith Georg
Johansen,8.lO.24 i København,John Alfred Johansson,l5.5.26 i Ganløse,
Leo William Kari, 10.6.18 i Rødovre, Johannes Kjersgaard, 4.4.17 i Stenberg, Arnold H.Klemmensen, 3.10.13 i Skive, Janicke Margrete Knudtzon, 7.
8.20 i London, Bergliot Larsen,5.2.26 i København, Børge Poul Larsen,25.
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4.20 i Hjørring, L.V.Larsen,23.l2.l9 i Bloustrød, Henning Larsen,4.5.2l
i København, Poul Ottmar Larsen, 19.11.19 i Uggeløse, Bent Leth-Møller,
18.12.2li København, Bjørn Poul Lindgreen, 7.3.18 i København, Volmer
Lorentzen—Blach, 4.7.18 i København, Johan Peter Eske Lundmann, 5.11.14
i Nyborg, Jens Chr.Lunn, 8.2.14 i Terslev, Knud Marius Madsen, 2.10.22
i København, Olaf Marius Madsen, 18.7.20 i København, Leo Michelsen, 2.
7.17 i Frederikshavn, Henning Møllgaard, 13.7.20 i Aaby, Erik Uffe Møl
ler, 17.11.23 i Helsingør, Jens Møller—Iversen, 11.8.06 i København,
Christine Mors, 2.4.09 i Nørresundby, Irene Mortensen, 6.11.24 paa Frede
riksberg, Niels Ejler Mortensen, 21 .8.17 i Randers, Hans Harald Mourier,
9.1.01 paa Frederiksberg, Mogens MUller, 13.1.14 paa Frederiksberg, Ib
Georg Naur, 28.1.19 i København, Aage Nebbelund, 1.11.20 i København,
Børge Neidel, 4.1.18 i København, Carl Chr.Nielsen, 8.8.95 i København,
Charles Viktor Nielsen, 12.10.19 i Kalundborg, Leif Hans Nielsen-Truer,
21.7.19 paa Frederiksberg, Otto Sandahl Nielsen, 18.7.86 i Vestervig,
Peter Jul.Nielsen, 10.1.19 i Hørby, Svend Alfred Nielsen, 25.9.07 i Kø
benhavn, Tage Nielsen-Vestergaard, 9.8.20 i Dronningmølle, Werner Niel
sen, 4.7.05 i Korsør, Knud Howalt Nyborg-Christénsen, 6.5.09 i Vedde.
Navnene paa de 232 danske Patrioter, der blev ført fra Vestre Fængsel
til Frøslevlejren den 26.Marts, er følgende:
Finn Agersted, 10.5.22 paa Frederiksberg, Poul Alstrup, 26.3.04 i Køben
havn, Sigurd Alstrup—Keel, 14.7.17 i København, Axel Andersen-Aabenhus,
12.9.10 i Ørum, Børge Otto Andersen, 13.7.19 i Bergerød, Eigil Andersen,
10.8.10 i København, Erik Skjold Andersen, 19.9.16 i Gilleleje, Frederik
C.V.Andersen, 8.2.95 i Helsingør, Hans Chr.Andersen, 15.4.91 i København,
Hans Henning Andersen, 24.10.19 paa Lavø. Harry Andersen, 7.5.23 i Hol
stebro, Jens Bundgaard Andersen, 1.10.97 i København, Carl Andersen, 26.
9.91 i Fredericia, Olaf Gigli Andersen, 23.3.17 i København, Otto Børge
Andersen, 12.8.19 i København, Vagmer Andersen, 9.2.18 i Herbell, Vil
helm Jørgen Andersen, 4.11.96 i København, Ib Andersson, 29.2.20 i Køben
havn, Erik Arestrup, 27.3.06 i Københa7~n, Aage Asmussen, 5.4.93 i Bræn
derup, Helge Wilhelm Assens, 21.7.10 i\ København, Per Bækgaard, 31.12.23
paa Frederiksberg, Karl Bakøsly, 8.12.04 i Kiel, Hans Ludvig J.Bagn, 14.
6.96 i Svendborg, Peter Laur.Bang, 13.3.05 i Sorø, Andreas Bardram, 19.8.
o8 i Fredericia, Max Bay, 7.2.21 i København, Jens Louis M.Bech, 25.7.98
i København, Arne Bengtsen, 19.9.23 i Helsingør, Hans Peter ~engtsen,
28.6.24 i Smørup, Filip Jørgen Birck, 21.7.11 i Rudkøbing, Knud Erik
Birch, 10.10.89 i København, Torben Arild Blichert, 25.11.15 paa Frede
riksberg, Louis Bøttiger, 20.11.17 i Nibe, Gunnar Borgen, 31.7.15 i Lem
vig, Peter Boye-Rasmussen, 30.11.01 i Marstal, Volmer Leo Brandt, 28.11.
02 i Næstved, Erik Brenting, 29.8.11 i Helsingør, Christian Christensen,
17.11.97 i Aalborg,FolmerChristensen, 11.8.27 i København, Henrik Chris
tensen, 18.2.15 i København, Jørgen Christensen, 10.8.17 i Helsingør,
Kaj Mogens Christensen, 4.4.23 i Nyborg, Knud Chr.Christnesen, 22.11.19
i Helsingør, Leif Christensen, 27.11.20 i København, Werner Christensen,
19.8.15 i Landet, Aksel Gerhard Christensen, 16.8.21 i København, Chri
stoffer Chr.Christiansen, 28.4.89 i Smidstrup, Kaj Willy Christiansen,
26.7.21 i København, Leif Nønnegaard Christiansen, 3.11.03 i Helsingør,
Verner Christiansen, 20.5.02 i Søborg, Viggo Christiansen, 27.11.04 i
Helsingør, Villy Christiansen, 23.7.24 i Viborg, Svend Erik Christoffer
sen, 13.7.23 i København, Hans Godtfred Clausen, 13.7.21 i København,
Olaf Chr.Clausen, 7.4.92 i Svendborg, Peder Holger Werner Cordtz, 18.71
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12 i Odense, Carl Emil Cortez, 12.6.89 i Skanderborg, Carl Oscar Dahlstrøm, 26.1.13 i Helsingør, Poul Georg Hermann Dahlbro, 13.10.18 i Køben
havn, Mogens Hjelm Damkier, 26.12.19 i København, Otto Ludvig Ernst Da
nielsen, 12.4.97 i København, Poul Eli Dørge, 20.3.16 i København, Arne
Jørn Dolleris, 15.7.16 i Nørre Aaby,, Bruno Wolfgang Eckert, 11.8.16,
Halfdan Egeskjold, 28.8.18 i København, Ivan Elbeck, 6.2.20 i København,
Orla Engmann, 14.1.11 i København, Harry Oscar Felsted, lo-l2-l4 i Oden
se, Kaj Fjordbøge, 10.6.23 i Esbjerg, Harald Fjordby, 31.5.21 i Torstrup,
Carl Knud Eriksen, 12.8.09 i København, Kr.Mathias Fleischer, 1.9.15 paa
Grønland, Otto Fløjstrup, 8.2.94 i Simendrup, Georg Frandsen, 2.11.11 i
Aarhus, Wilhelm Robert Frederiksen, 7.7.93 i København, Allan Richard
Fredsbo, 28.3.23 i København, Viggo Chr.Freltofte, 16.5.17 i København,
Frands Fridberg, 15.3.19 paa Frederiksberg, Harald Frohn, 16.5.12 i Kø
benhavn, Floyd Stanley Geertsen, 14.9.20 i Arendal, Henning Glad, 22.3.
14 i Nyrop, Thorkild Aug.Glahn, 23.1.18 paa Frederiksberg~Cä~I Frederik
Glitzky, 6.7.21 i København, Poul Chr.Valdemar Gøtsche, 15.4.99 i Form
dien, Otto Gregersen, 1.9.11 i Jylland, Poul Gerner Greien, 4.8.26 i Kø
benhavn, Knud Hahn, 30.10.07 i København, Bent Hansen, 11.12.27 i Køben
havn, Bjørn Hansen, 20.12.20 i København, Edvin Hansen, 1.3.26 i Roskil
de, Egon Mogens Hansen Overskov, 16.12.14 i København, Erik Malling Han
sen, 10.5.01 paa Thurø, Frede Hansen, 8.9.19 i Svendborg, Hans Peter Han
sen, 31.10.14 i Holtug, Harry Hansen, 15.3.18 paa Frederiksberg, Jørgen
Rasmus Hansen, 24.10.23 i København, Morten Hansen, 9.5.81 i Skovby, Ot
to Hansen, 26.8.89 i Skelby, Peter Haugmund Hansen, 1.7.01 i Roskilde,
Poul Edv.Hansen, 1.11.92 i Helsingør, Poul Hansen, 1.4.05 i Korsør, Pre
ben Hansen, 9.10.19 i København, Rich. Hansen, 8.12.96 i København, Svend
Elith Hansen, 22.12.24 i København, Chresten Have, 15—1—19 i Træbing.
Poul Erik Holst Hedemann, 13.5.23 , Børge Chr.Hellebro, ~3.6.l2 i Køben
havn, Martin Ernst Henriksen, 31.1.19 i København, Otto Henriksen-KrUger,
31.1.19 i København, Erling Hindenburg, 3.12.12 paa Frederiksberg, Niels
Peter Høgstrøm, 18.7.15 i Landet, Peter Georg Chr.H øj, 15.11.89 i Fer
ring, Egon Isager Høvring, 1.4.15 i Randers, Ejnar Chr.Holm, 25.10.03 i
København, Jørgen Holtermann, 23.1.23 i København, Arne Regnar Hovgaard,
18-2-04 i Raaby, Kaj Harald Ibsen, 21.1.25 i København, Hans Henrik Ja
cobsen, 31.12.15 i Balderslev, Herluf Jacobsen, 14.9.98 i Slagelse, Kaj
Otto Emil Jahnsen, 17.4.1900 i Viborg, Julius Peter Jacobsen, 9.8.98 i
København, Frantz Jastrzebski, 23.10.18 i Hvorup, Eibert A.M.Jensen, 2.
8.13 i Kastrup, Eigil Frandsen Jensen, 22.7.24 i Aarhus, Emil Jensen,
28.2.13 i Horserød, Erik Jensen, 27.2.23 i Korsør, Ernst Bernhard Jensen,
5.6.14 i Næstved, Helmuth Jensen, 3.8.20 i København, Jens Jensen, 15.
11.24 i Skelborg, Louis Jensen, 26.11.12 i København, Otto Jensen, 29.
12.20 i Albæk, Ove Chr.Jensen, 24.3.21 i København, Svend Aage Jensen,
18.10.01 i København, Valdemar Jespersen, 24.1.17 i Vejle, Carl Ulrik
Jessen, 10.10.11, Svend Axel Børge Jessen, 12.8.15 i København, Charles
Martin Jørgensen, L9.9.96 i København, Kurt Tage Jørgensen, 3.3.22 i Kø
benhavn, Frode Jørgensen, 1.4.88 i København, Michael Gabriel Jørgensen,
10.12.94 , Skjold Peter Jørgensen, 30.10.21 i Helsingør, Olaf Johansen,
24.2.25 i Sønderborg,Hans Vagn Johansen, 24.4.02 i Snekkersten, Tyge Jo
hansen, 24.10.01 i København, Knud Justesen, 17.10.20 i København, Orla
Eivind Kammersgaard, 20.6.23 i Næstved, Jørgen Kastrup, 23.3.22 i Mar
stal, Verner Eivind Kesselhahn, 15.3.24 i København, Poul Madsen Kjeld—
gaard, 23.7.20 i Randers, Finn Kjær, 23.4.16 i København, Henrik F.H.
Kjær, 18.3.09, København, Verner Alfred Kliim, 29.8.18 paa Frederiksberg,

Martin Knudsen, 15.4.1900 i Klovborg, Stanislau Joseph Koniecszny, 2.2.
14 i Rø, Carl Chr.Larsen, 14.7.16 i Manchukuo, Frands Børge Larsen, 16.
5.24 i Bogense, Herluf Larsen, 14.8.19 i København, John K.Lassen, 8.11.
26 i Hvidovre, John Warren Lippert, 21.1.71, Haford, Harald Friberg Løf
green, 20.11.09 i Annisse, Martin Georg Løvbeck, 27.6.02 i Taarbæk, Sø
ren Christiansen Lundby, 17.4.20 i Ellidshøj, Erik Chresten Lassen, 20.3.
14 i Vaagelse, Orla Madsen, 27.12.18 i Nakskov, Søren Chr.Møller Larsen,
4.5.Ho i Helsinge, Egon Halfdan Nielsen, 13.11.16 i Udby, Max Eigil Niel
sen, 5.9.17 i Gentofte, Albert A. Olson, 18.1.89 i København, Poul Evald
Olsen, 31.1.25 i København, Jørgen Petersen, 27.3.27 i Aarhus, Johannes
Petersen Hvirring, 16.3.24 i Fredericia, Otto Morten Pedersen, 4.5. 13 i
Svedstrup, Villy Eivind Pedersen, 25.3.13 i Slagelse, Johannes Petersen
Galle, 29.6.94 i Jegind, Knud Petersen, 20.8.11 i Tikøb, Villy Ove Peter
sen, 18.9.24 i Usserød, Kurt E.V.Petersen, 10.12.20 i København, Kurt
Kolind Poulsen, 17.2.20 ipaa Frederiksberg, Preben Kaj Rannje, 24.6.22
paa Frederiksberg, Børge Rasmussen, 29.1.20 i København, Ture Gunnar Ras
mussen, 14.9.21 i Svendborg, Jens Rasmussen, 3.4.16 i Øster Løgum, Jonas
Rasmussen, 18.1.17 i Kagerup, Viggo Rasmussen, 20.1.15 i Aalborg, Georg
Louis Ditlev Ravn, 28.9.22 i København, Halfdan Rømer-Holm, 11.4.23 i
Sønderborg, Hartvig Rosengreen, 9.7.14 i København, Leo A.Scheiding, 5.2.
14 i København, Niels Henry Schweitz, 5.5.02 i København, Miezystaw B.
Seremet, 19.2.02 i Vigersted, Hans Jørgen Simonsen, 28.3.26 paa Frede
riksberg, Chr.Solmer-Vedel, 2.3.23 i Himmelev, Charles Emil Stengade,
23.10.80 i Rudkøbing, Alexander Thalmay, 18.8.10 i København, Rolf Thorman, 11.4.20 i København, Poul Edvard Thuesen, 5.12.96 i København, Villy
Troelsen, 19.1.22 i København, Aksel Vedenløv-Jacobsen, 28.5.19 i Korsør,
Jens Gunnar Vognsen, 12.2.15 i Helsingør, Wainø-Andersen, 13.11.20 i Kø
benhavn, Ove Chr.Bagenkop, 1.8.30 i Rødkøbing, Enno Bonnen, 9.6.05 i Bo
gense, Jens Brunsfeldt, 9.5.96 i Aalborg, Jørgen Crone, 30.7.20 i Køben
havn, Knud Dahlgaard, 2.4.23 i Torslev, Otto Dybdahl-Mikkelsen, 14.2.08,
John Henrik ~ikolaj Eriksen, 20.10.23 i Thisted, Axel Hansen, 15.5.25 i
Hellebæk, Egbn Johan Hansen, 5.12.25 i Taastrup, Finn Erik Hansen, 8.4.
21 i København, Jensen—Eriksen, 17.4.24 i Tafdrup, Jørn Jørgensen Kjærs
gaard, 6.1Q.22 i København, Arne Helge Johansen, 4.2.25 i Korsør, Hugo
John Juhl, 22.4.23 i København, Per Vagn Lindeblad, 4.4.26 i København,
Chr,Nielsen-Korslev, 24.3.20 i Oksbøl, Sigurd Øhrestrøm, 2.3.22 i Køben
havn, Gert Verner Petersen, 19.8.26 i Nykøbing, Einar Leo P~ersen, 16.
3.14 i Helsingør, Osvald E.C.Petersen, 3.2.23 i København, Peter Charles
Petersen, 10.11.05 i København, Valdemar Peter Snæbum, 8.12.02 paa Fre
deriksberg, Hans Ove Sørensen, 7.3.26 i Slagelse, Børge Spliid, 25.1.27
i Korsør, Kaj Stecher, 23.3.27 i Korsør, Gorm Villumsen, 2.10.89 i Snek
kersten, Osvald Voss, 28.1.15 i Aarestrup, Kaj Carl Wetzel, 12.12.18 i
København, og Svend Ebert Wetzel, 24.4.19 i København.
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I FAA LINIER (Indland):
2. Paaskedag om Eftermiddagen kom det til et dramatisk Optrin mellem Øs
trigske Soldater og tyske Marinesoldater i Gothersgade i København. De
skød paa hinanden, og det viste sig, at Østrigerne var de stærkeste. To
Marinesoldater faldt, før deres Kammerater tog Flugten. Ved Ankomsten
til Feltlazarettet var den ene Marinesoldat død, den andenhaardt saaret.
Flere Ruder i Kvarteret blev knust under Skydningen.
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Kort Tid efter at Hipo-Mændene havde myrdet Redaktør Børge Schmidt i hans
Villa i Risskov ved Aarhus, kørte en lille sølvgraa Bil op foran Telefondirektør Wallmanns Villa, Skovbrynet 10 i Aarhus. To Mænd rigede paa Dø
ren, men da der ikke blev aabnet, gik de fuldstændig amok og laog Ruder
ne ind, raabte og skreg og affyrede Revolverskud mod Døre og Vinduer. Da
de tyske Vagtposter i Etablissementet “Friheden” i Nærheden hørte Skyde
net, begyndte de at fyre løs mod Revolvermændene. To Mænd i Bilen blev
ført over til “Friheden”, hvor Fejltagelsen blev opklaret. Direktør Wall
mann benyttede sig af den almindelige Forvirring til at forsvinde.

Arcona”. Den har Flygtninge ombord. Man mener, at der er Ca. 30.000. De
venter paa Smaabaade, der kan føre dem ind til Land.

De første tyske Tropper fra Næstved er nu taget afsted yil Tyskland. Det
drejer sig om 130 Mand. En Komando fulgte dem paa Banegaarden, og da To
get satte sig i Gang, brølede en af Officererne: Auf Wiedersehen am Rhein.
De 130 besvarede ikke Hilsenen. De saa ud, som om de helst var blevet i
Danmark.
Spionen, den tidligere Landsretssagfører Eiler Pontoppidan, der blev saa
ret ved et Attentat i sin Lejlighed paa Islands~ Brygge 3 i København, er
nu død paa Feltlazarettet. Hans Medskyldige i den store Spionageaffære,
Stikkeren Pelving, var til Stede ved hans Dødsleje.
Fru Martha Janecki, Store Jyndevad, har gennem Dansk Røde Kors faaet Med
delelse om, at hendes Mand, Cementvarefabrikant Joseph Janecki, er død
i Neuengamme. Han var født den 19. Februar 1887 i Polen.
De frie Danske har bedt os udsende følgende:
I Februar-Numret af “DE FRIE DANSKE” advaredes mod noget, der kaldte sig
“DE FRIE DANSKES ENKEHJIELP”, der havde indsamlet forskellige kontante Be
løb. Det har nu vist sig, at den paagældende Virksomhed er reel nok, men
da den i visse Tilfælde er blevet forvekslet med “DE FRIE DANSKE”’ med
hvilken den ingen Forbindelse har, vil Indsamlingen af disse Penge, der
gaar til Støtte for Tyskernes Ofre her i Landet, fremtidig benytte Navnet
“Frivillig dansk Enkehjælp”.
Flere af de københavnske Skoler, der er belagt med tyske Flygtninge, har
i de sidste Dage været udsat for Sabotage. Forleden brændte det saaledes
i nogle Halmstakke ved Vivevejens Skole og i Aftes gik der Ild i en stor
Halmstak ved Duevejens Skole. De tyske Vagtposter skød i begge Tilfælde
bravt, men det slukkede ikke Ilden.
Paa Langeland er Lensgreve Ahlefeldt Laurvig Stamgod Tranekær, Langelands
Højskole og de tre Hotellet i Rudkøbing blevet beslaglagt. Ogsaa Borgerskolens Gymnastiksal i Rudkøbing er blevet taget af Tyskerne. Under de
forudgaaende Forhandlinger meddelte de danske Myndigheder, at Gymnastik
salen skulde bruges til Folkebespisning, der maatte antages at komme i
Gang om et Par Maaneder. Fra tysk Side svarede man hertil, at det betød
ikke noget, da Krigen alligevel var forbi inden den Tid.
Alle Reserver synes at være bragt i Anvendelse. Forleden korn saaledes til
Bornhom Soldater i en lettisk Hjuldamper. Soldaterne korn fra Danzig-Om
raadet.
Syd for Drogden har der i de sidste Dage ligget en stortysk Damper “Kap
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Den tyske Krydser “Leipzig” kom Skærtorsdag Eftermiddag til Aabenraa
Havn fra Gdynia med Ca. 500 saarede Tyske Soldater og et mindre Antal
Flygtninge. Krydseren var blevet beskadiget og maatte slæbes ind i Hav
nen. I Østersøen var den blevet ramt af flere Torpedoer, hvorved tre af
dens fire Maskiner var blevet sat ud af Spillet.
Til Skelskør er de nu kommet flere Hundrede Flygtninge. De er blevet indkvarteret paa Byens eneste Skole, Borger- og Realskolen.
Baade Sløjdskolen og Højskolen i Askov er som omtalt blevet beslaglagt
af Tyskerne. Indkvarteringen af Flygtningene synes at være ret planløs,
idet de kommer og gaar, som det passer dem. Der er Ca. 100 Flygtninge paa
Højskolen. Dertil kommer Soldater, som er indkvarteret i Skolens Festsal.
De foretter deres Nødtørft alle Vegne, da de ikke tør benytte Skolens
Toiletter af Frygt for at blive smittet af hinanden.
Blandt Flygtningene i Vejen er der i sidste Uge sket tre Dødsfald, alle
Børn.
Dagmarhus spøgefulde “Socialistiske Frihe ssender” er atter dukket op i
den danske Radio Søndag, Tirsdag og Torsdag, hvor den efter de program
mæssige Udsendelsers Afslutning muntrer sig med Kommunistforskrækkelse.
2. Paaskedags Aften trængte Frihedskæmpere ind i Folketeatret i Køben
havn, og deres Anfører holdt fra Scenen umiddelbart efter Tæppets Fald
en patriotisk Tale til Publikum, hvorefter et Orkester spillede et Par
Fædrelandssange. Episoden forløb uden Forstyrrelse og under Publikums
levende Deltagelse.
Natten til den 29. Marts blev Slagtermester Lauritz Nielsen, Højer, skudt
af en tysk Vagtpost udfor “Deutsches Haus” i Højer. Nielsen, der blev 43
Aar gammel, var paa Vej ud for at se til sine Faar. Han var en fremtræ
dende Mand indenfor det tyske Mindretal i Højer og beklædte en Stilling
indenfor det tyske Politi.
Den Mand, der Aftenen før Skærtorsdag blev skudt ned udenfor Hotel Skan
dinavien i Aarhus, var en af de uhyggeligste Hjælpere indenfor Gestapos
Aarhus-Afdeling. Han hed Bengtsen og var tidligere Tjener. Han er iden
tisk med Preben Arne Bisp, om hvem Gestapochefen Dr. Renner har udtalt,
at han var den dygtigste Mand, Gestapo havde i Aarhus.
Den tyske Bygmester og Stikker von Wagenheim blev forleden saaret ved
Revolverskud, der blev affyret gennem Døren til hans Lejlighed paa Hen
ning Matzensvej 22 i København. Baade han og hans Søn Preben har været
knyttet til Waffen SS. Fru Wagenheim var indtil Bombardementet beskæfti
get i Shellhuset.
Gestapo har sendt “Bornholms Tidende” en alvorlig Irettesættelse paa
Grund af Bladets Opsætning af Bombardementet paa Shellhuset. Nyheden
bragtes 3-spaltet paa Forsiden under Overskriften “Allieret Præcisions
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angreb mod Bygning i København”

derved at spare Byerne for Krigens ødelæggelser, og Kvinderne bønfalder
Soldaterne om at give op. I selve Wien og mange andre østrigske Byer er
der alvorlige Uroligheder, foraarsaget af østrigske Patrioter, der for
søger en Opstand. Mange Steder har de Heldet med sig, idet Partiets Folk
er flygtet.
Udlandet i Noter: Luftangrebet mod Kiel i Gaar var det hidtil sværeste.
Ialt 19 U-Baade blev ødelagt.
Siden den sidste allierede Offensiv paa Vestfronten er der taget 365,202
Fanger, og siden Invasionen 1,275,985 eller mere end 128 kampstærke Divi
sioner.
Mange Steder er de tyske Arbejdere slet ikke kommet tilbage til Fabriker
ne efter Paaskeferien. De er søgt ud paa Landet for at hjælpe til med at
dyrke Jorden i et desperat Forsøg paa at undgaa den kommende Vinters tru
ende Hungersnød.
Storadmiral Dönitz planlægger den sidste U-Baads-Offensiv. der skal be
gynde en af de første Dage. Den kan dog ikke blive af større Omfang, idet
Tyskerne kun har 6000 Mand tilbage af U-Baads-Vaabnet mod tidligere
50,000 Mand.
Schweitz har nu oprettet sin første Koncentrationslejr. Den er bestemt
til flygtende tyske Partifolk, der allerede nu i stort Tal strømmer over
Grænsen. Alene til et Sogn med 950 Indbyggere, er der i een Maaned kom
met 2500 Partifolk.

Hotelkarl Bernhard Rasmussen, Wandalis Hotel iSvendborg, er blevet dræbt
af tyske Vagtposter udenfor Det ny Missionshotel, da han ikke straks rea
gerede paa deres Tilraab.
Den unge Mand, der udenfor Garmieltofsgade 20 i København Lørdag Aften
blev dræbt af to tyske Soldater, der havde raabt ham an, var den 22-aarige Børge Mogensen fra Søborg.
Forleden Aften ødelagde Sabotører Desti1lationsværke-t~t-ii en U-Baads Ser
vice paa Trafikhavnen i Esbjerg. Den tyske Vagtpost blev saaret, før Bom
ben blev anbragt, og en Sabotør blev ramt, men blev taget med af sine
Kammerater og er i Sikkerhed.
I Esbjerg begravedes Langfredag den saa brutalt dræbte Pastor Bentzen.
Mellem 10,000 og 15,000 Mennesker fulgte den myrdede Præst til Graven.
Allerede 1 1/2 Time før Tiden var den sidste Plads i Kirken optaget. Fle
re Stikkere og Gestapofolk saas i Følget.
Lige før Paaske hentede Tyskerne, efter hvad de selv paastaar, et Lager
Vaaben og Ammunition i Brødrene Nielsens Mekanikerværksted paa Bane
gaardsvej i Skanderborg. Indehaveren var forsvundet.
For nogle Dage siden blev Tandlæge Verner Jensen, Storegade 23 i Tønder,
arresteret af Gestapo, der kom kørende i en Generatorbil Z 316. Bilen
havde paamalet Dannebrog paa Taget.
Forleden trængte tre bevæbnede Mænd ind i Baneingeniør Leo Sørensens Vil
la, Chr. Winthersvej, Aabyhøj, hvor de søgte efter Ingeniøren. De trængte
ind i Fru Sørensens Soveværelse og spurgte efter Manden. Hun svarede, at
det maatte de selv bedst vide, da han sad i tysk Koncentrationslejr.
Arrestationer: Svend Madsen, Chr.Petersen og Svend Jensen, alle Sæby,
Chr. Jensen, Jerslev, Fotograf Michelsen, Løgstør, og Gustav Petersen,
Hjørring, samt Skibsbygger Kresten P. Jensen, Rosevej 21, Frederikshavn.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING.
Vestfronten: De Allierede staar i Vest nu kun 200 km fra Berlin. Det er
ved Gotha, hvor en Panserspids ustandselig gaar fremad. Alle Forsøg paa
at danne en ny Front i Tyskland er forgæves, og overalt trænger Englæn
derne og Amerikanerne frem, de fleste Steder med en Hastighed paa 35 km
om Dagen. Hele Fremmarchen har nærmest Karakter af “sightseeing”, og Mod
stand ydes kun sporadisk. Dene Kile staar 65 km fra NUrnberg. I Ruhr er
Rechlenhausen taget, Miinster passeret med 50 km og Vejen gaar nu mod Bre
men. I Holland er Situationen ved at blive alvorlig for Tyskerne, de nu
kun har en Jernbanelinie tilbage til Transport af Tropperne. Englænderne
staar lige udenfor Arnhem.
østfronten: Wiener Neustadt, Sommering og Neunkirchen er taget, og Rin
gen er ved at slutte sig om Wien. Ogsaa paa denne Front møder man en vok
sende Krigstræthed hos Tyskerne, idet hele Regimenter overgiver sig for
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Effektive Jernbanesabotager i Paasken.
Man kan ikke paastaa, at de danske Jernbanesabotører har holdt egentlig
Paaskeferie. De har tværtimod arbejdet ihærdigt i Paasken og overalt i
Landet er der blevet flyttet Skinner, Sveller, Sporskifter, Hjertestykker
o.s.v. ved Hjæp af effektive Eksplosioner.
I Paaskeugen
Tidsrummet fra Onsdag Aften den 28.Marts til Tirsdag Mor
gen den 3.April
ligger Antallet af regulære Sprængninger formentlig
mellem 200-300 forsaavidt angaar Sporskifter og Skinnesprængninger, men
dertil kommer forskellige andre Sprængninger under Tog, i B~ninger og
lignende, de for kortere eller længere Tid har bragt Forvirring i Tysker
nes Transportplaner. Vi skal nævne nogle af de vigtigste Jernbanesabota
ger i dette Tidsrum:
For det første er der Grund til at fremhæve, at den Sprængning, der Nat
ten mellem Lørdag den 24. og Søndag den 25.Marts standsede det tyske Mi
litærtog mellem Hammerum og Herning, viste sig yderst effektiv, idet
Strækningen først kunde tages i Brug igen Torsdag den 29. om Eftermidda
gen.
Mellem Trustrup og Kolind paa Grenaa-Banen røg ti Vogne i Grøften, en
Vogn knustes, og Maskinen væltede efter Eksplosion under et tysk Militær
tog. Der kom ingen Mennesker tilskade, men Strækningen var blokeret fra
Tirsdag Aften den 27. til den 29. Om Eftermiddagen.
i Centralværkstedet i Aarhus skete der tre Eksplosioner i Tenderværkste
det.
-

-
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Natten mellem Onsdag og Torsdag gennemførtes Sprængninger under et tysk
Transporttog mellem Vamdrup og Farris. Otte Vogne væltede, syv blev af
sporet og fem tyske Soldater saaret. Ved denne Lejlighed maatte der udveksles ikke mindre end 150 Sveller.
Ved Tange Station mellem Viborg og Langaa skete der ligeledes Sprængning
under et tysk Militærtog. En Del Vogne afsporedes, og Telegrafledningerne blev beskadiget.
Paa Københavns Godsbanegaard brændte to Vogne med Halm Lørdag Aften.
I Næstved blev der i Lørdags sprængt fire Tankvogne med Benzol. Af Hensyn
til Omgivelserne blev Vognene ligesom i tidligere Tilfælde kørt ud paa
Strækningen, før der blev lagt Bomber under dem.
En særlig godt gennemført Aktion fandt Sted paa Odense Stationsterræn
Lørdag Aften. Trods den tyske Patruljering trængte~_3O-4~O Patrioter ind
paa Stationsterrænet og anbragte Bomber, og i Løbet af et Par Timer skete
der ialt 20 Sprængninger. Resultatet blev, at Stationens Signalpost mod
Vest styrtede sammen, Vandkranerne mellem Sporene baade mod øst og Vest
blev ødelagt, Vandtaarnet ved Remisen styrtede sammen, og forskellige
Spor ved Remisen blev beskadiget. Ogsaa Drejeskiven bleven Del beskadi
get, og i Remisen, der tilhører de fynske Privatbaner, blev to Maskiner
og en Rutebil ødelagt.
Jernbanesabotørernes Paaskeindsats mærkes endnu paa en lang Række Stræk
ninger og vil være følelig længe endnu, fordi der i saa høj ~Grad er sat
ind mod Sporskifter og Skinnekryds paa et stort Antal Stationer. Det er
udelukket at bringe en samlet Oversigt over alle enkelte Sabotager, men
det kan fremhæves, at de har været jævnt fordelt over hele Landet, selv
om de vigtige Trafikknudepunkter ved Aarhus, Esbjerg, den fynske Hovedstrækning og Strækningen Roskilde-Kalundborg har været særlig udsat.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Rygterne om Kapitulationsmøderne i Hitlers Hovedkvarter, Generalernes
Krav om at give op, Gørings Selvmord etc. optager Verden. De er interes
sante
indtil de paa en eller anden Maade bliver bekræftet dog kun som
Symptomer paa en katastrofal militær Udvikling, hvis Kendsgerninger er
haandgribelige og oplysende nok.
Med Centrum i Miinster, Kass& og Fulda spredes de allierede Panserkolon
ner udover Tyskland. Om organiseret Modstand synes der kun at være Tale
enkelte Steder. Pattons Styrker er stødt langt forbi WUrzburg og Fulda
og staar mindre end 100 km fra den tjekoslovakiske Grænse ogkun ca. 200
km fra Berlin.
-

I

Hollands
Befrielse
skrider tyske
frem Divisioner
de allierede
hur
tigere, end
de forvirrede
kan Hære
trækkerykker
sig udmodaf Nord
Landet,
bort fra V 2-Bombernes Baser.

I

Bratislava er faldet og Kampen om Wien er begyndt. Hele den sydlige Del
af den russiske Oder—Front er ved at komme i Bevægelse.

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
~

1000 danske Politibetjente vil i Løbet af denne Uge
være ført fra Tyskland til Frøslev.
De resterende 500 er overført til
den skandinaviske Afdel af Neuengamme under svensk Tilsyn.
De fleste af de 1500 danske Politibetjente, der har været deporteret til

Saadan er de ~
Bryggeriarbejder Jonassen, Johan Kellersvej 46, blev i Aftes skudt ned
og dræbt af en tysk Marinesoldat udfor Ejendommen Vesterbrogade 93 i
København. Marinesoldaten spurgte Jonassen om Vej, men da denne aabenbart ikke mente, at Svaret var tilfredsstillende, trak han sin Pistol og
skød Jonassen ned. En Kvinde, der gik paa den anden Side af Gaden, blev
ramt af et Strejfskud i højre Laar.

MUhlbergomraadet, er nu af svensk Røde Kors overført til Neuengamme, hvor
de som tidligere nævnt i INF blev anbragt i en Afdeling for Skandinavere
under Tilsyn af Svenskerne. Efter de foreløbige Planer vil i hvert Fald
100 af de til Neuengamme overførte Polititjenestemænd saa hurtigt som mu
(fortsættes Side 2)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
1000 danske Politibetjente fra Tyskland
til Frøslev
Tyskerne og Hipo-Folk
myrder Civile
Tysker-Arbejderes Tog
afsporet
4 Stikkere likvideret
Tyskerne har 1500
ubegravede Døde

Ogsaa en Fortolkning~
Tyske Jernbanefolk erklærer, at D.S.B betyder “D~nische Sabotage-Beamter”.
.
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ligt blive ført til Frøslev-Lejren af en dansk Konvoj. Denne Del af Flyt
bingen er tilrettelagt og gennemført af den danske Administration. Ca.
30 danske Busser er i Gang med Opgaven. 450 Polititjenestemænd er Natten
til Onsdag ankommet til Frøslev, og man venter, at Resten kan afrejse
fra Neuengamme i Løbet af Torsdagen, saaledes at de kan være i Frøslev
inden denne Uges Udgang.
Tyskere og Hipo-Folk myrder løs
paa Civilbefolkningen efter en Ildkamp.
Sent i Gaar Eftermiddags kom det til en Række dramatiske Begivenheder paa
Frederiksberg, hvor Tyskere og Hipo-Folk efter en Ildkarnp mellem en af
Hipos Udrykningsvogne og Frihedskæmpere i Bil gav sig til at skyde plan
løst paa langs ad Gaderne med det Resultat, at to Mennesker blev dræbt,
tre dødeligt saaret og mange lettere saaret.
Den egentlige Aarsag til lidkampen foreligger endnu ikke helt oplyst, men
det ser ud til, at Frihedskæmpere har forsøgt en Storm paa “Scania Vabis”
Bilværksted paa Lyøvej. Den blev imidlertid ikke gennemført fuldt ud, og
da nogle af Frihedskæmperne kørte bort fra Stedet i en Bil, blev de for
fulgt af en Hipo-Vogn. Ve Hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej lyk
kedes det Frihedskæmperne at ramme to af Hipo-Folkene i Bilen med Maskin
pistolsalver, og dermed blev den sat ud af Spillet. Den ene af de ramte
Hipo’er var saaret i Arme, Ben og Bryst, den anden i Maven. De blev beg
ge bragt til Feltlazarettet.
Umiddelbart efter kom nye Hipo-Vogne tilstede og sammen med det tyske po
liti foretog de en Afspærring og skød paa Maa og Faa som gale gennem Ga
derne. Herved dræbte de den 74-aarige Aldersrentenyder Jens Jensen, Ren
temestervej 20, der blev ramt i Hovedet, og en ukendt midaldrende Mand,
der blev dræbt ved Skud i Ryg og Hoved. Det skete paa henholdsvis Nordre
Fasanvej og Thurøvej. Kort efter korn Ambulancer fra Frederiksberg Brand
væsen tilstede, men dem beskød de gale Mennesker ogsaa, og da et Projek
til trængte ind i Førerhuset paa en af Ambulancerne, maatte Hjælpen til
de Saarede foreløbig indstilles. Nogle af dem bragte Tyskerne selv til
Behandling i deres Prærievogne.
Skydningen og Afspærringen af Kvarteret varede det meste af et Par Timer,
og først ved l8.Tiden kørte de tre Hipo-Vogne mod Politigaarden. Ved
Hjørnet af Falkoneralle og Godthaabsvej stoppede de imidlertid pludselig
op. Folkene i den ene sprang ganske umotiveret ud paa Kørebanen og aabne
de Serieskydning med Maskinpistolerne paa langs ad Rolighedsvej. Herved
blev en ældre Dame og en Mand dødelig saaret. Derefter fortsatte de tre
Hipo-Vogne i afsindig Fart mod Politigaarden.
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flere Gange udsendt Advarsler. Tidligt i Gaar Morges gik en Del Friheds
kæmpere derefter til Aktion mod den Jernbane, som fører Materiel og Ar
bejdere ud til Flyvepladsen. En Skinne blev løsnet, og da Toget kørte ov
er Stedet, væltede Lokomotivet og de to efterfølgende Vogne
En Godsvogn og en Personvogn. To Arbejdere blev dræbt. Omtrent 40 blev saaret,
men de fleste af disse var dog ikke mere medtaget, end at de efter endt
Behandling paa Sygehuset kunde tage til deres Hjem.
Det kan i Forbindelse med denne Aktion tilføjes, at der mange Steder er
Mangel paa Arbejdskraft i Tørvemoserne.
-

Fire Stikkere likvideret.
Brevet var fældende
trods falsk Navn.
I Løbet af det sidste Par Dage er fire ondartede Stikkere blevet likvide
ret, og en af Henrettelserne er særlig interessant derved, at Frihedsbe
vægelsens Folk fandt frem til Stikkerne gennem et Brev, han havde afsendt
til Gestapo, til Trods for at det var underskrevet med et opdigtet Navn.
Det dre~jer sig om Gartner Christensen, Møllevej i Gladsakse, der forleden
blev skudt af Frihedskæmpere. I en Postsæk, der var blevet opsnappet, og
som bl.a. indeholdt en Del Post til Gestapo-Hovedkvarteret, var ogsaa et
Brev fra en Mand, der kaldte sig Sørensen. og i Brevet angav han en Hand
lende i Gladsakse, der skulde have en tysk Militærbil staaende i sin Ga
rage. “Sørensen” anmodede om nærmere Undersøgelse og sluttede Brevet med:
Heil Hitler!
Paa Grund af flere forskellige Ting i Brevet, som vi ikke her skal komme
nærmere ind paa, lykkedes det hurtigt at identificere Brevskriveren som
Gartner Christensen. Han blev afhørt og maatte indrømme~, at det var ham,
der havde haft til Hensigt at sæppe Gestapo paa Sporet. Under Afhøringen
fremkom han desuden med flere andre Tilstaaelser, hvorefter han blev ii
kvi deret.
De tre andre likviderede Stikkere er den tidliger Schalburgmand, nu Vogn
mand Ernst Albin Eriksson, der var 34 Aar gammel. Han blev skudt i sin
Bil paa Irlandsvej 44. Videre den 27-aarige Tjener Egon Vendelboe-Jørgen
sen, Istedgade 6, der var ansat som “Cellestikker” i Vestre Fængsel. Han
blev dræbt i Gaarden til Ejendommen Frederiksvej 1. Endelig G4’rveriarbejder Helge Richard Jensen, Scandiagade 66, der blev dødeligt sâaret af Pi
stolskud i Brystet i Opgangen til sin Lejlighed. Han var Stikker for Hjpo.
-

For nogen Tid siden udsendte en Kreds af Danske en manende Appel til dan
ske Arbejdere om at holde sig fra de tyske Befæstningsarbejder. Dette Op
raab er ogsaa i stor Udstrækning blevet fulgt, men der er dog adskillige
Steder Arbejdere, som ikke har kunnet modstaa de store Lønninger, som Ty
skerne
via den danske Nationalbank
byder.
Dette har saaledes i høj Grad været Tilfældet paa den nye tyske Flyve
plads, der anlægges ved Tirstrup paa~Djursland, og Frihedsbevægelsen har

Tysk Officer slaar Lokomotivfører ned
Harme blandt Statsbanepersonalet.
Under Rangering i Frihavnen forleden skete der et Uheld, som fik yderst
dramatiske Følger. En Togstamme med tyske Flygtninge skulde rangeres sam
men med en anden Togstamme, men da Farten fra Rangeringen var blevet lidt
for stor, gav det et kraftigt Ryk i de to Togstammer ved Sammenkoblingen.
Herved blev “de stakkels udbombede” rystet en smule, og optændt af Harme
over denne meningsløse Behandling entrede en tysk Officer op paa Lokomo
tivets Platform og tildelte bagfra Lokomotivføreren et saa voldsomt Slag
i Hovedet, at han tumlede ned fra Førerpla’dsen og ned paa Havnekajen. Han
kom dog ikke noget videre til, men det siger sig selv, at han efter dette
betakkede sig for at sørge for videre Transport af de tyske Folkefæller.
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Tog med Arbejdere til Tyskernes Flyveplads
ved Tirstrup paa Djursland angrebet af Frihedskæmpere.

—

—

-
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Hverken Trusler eller Bønner hjalp. Officeren, der paa en saa smuk Maade
havde hævdet sin Stands Ære, maatte derfor henvende sig til sine Foresat
te, som atter maatte lade en Henvendelse tilgaa Statsbanerne for at faa
en ny Lokomotivfører. Begivenheden medføret en Forsinkelse paa tre-fire
Timer.
Optrinet har givet yderligere Næring til den Harme, som Statsbanernes
Folk nærer overfor Tyskerne. I Forvejen er man indenfor de faglige Orga
nisationer stærkt optaget af Tyskernes opretholdte Arrestation af Lokomo
tivføreren og Fyrbøderen paa Havnelokomotivet, der trak Togstammen over
Langebro den Dag, Frihedsk~iperne ødelagde Broen. Gestapo arresterede
straks efter de to Jernbanefunktionærer, og man har siden holdt dem inde
spærret til Trods for, at man udmærket ved, at de intet kan have haft med
Attentatet at gøre. Arrestationen af dem er lige saa meningsløs, som hvis
Tyskerne en Dag vilde arrestere de Folk, der i sji’d havde fremstillet
den Godsvogn, Bomben var anbragt paa.
Tyskerne kan ikke overkomme
at begrave deres døde Flygtninge.
Dødsfaldene blandt de saarede tyske Soldater og Flygtninge har i den se
nere Tid antaget et saa stort Omfang, at Tyskerne nu har opgivet at be
grave dem enkeltvis, endsige i Kister. De døde bliver nu begravet i en
stor Fællesgrav, dels paa Vestre Kirkegaard, dels paa et Stykke Jord i
Brøndbyvester, som en tysk Feltpræst har indviet. Overalt, hvor Flygtnin
gene indkvarteres, er det nødvendigt at oprette særlige Lighuse.
Tyskerne kan ikke overkomme at begrave de Døde og har anmodet Københavns
Kommune om Begravelsesplads til 1500 døde Tyskere, hvoraf de fleste er
døde under Transporten hertil i de sidste Dage. Anmodningen blev fremsat
i Lørdags, og det meddeltes, at Sagen hastede. Der er nu stillet Begra
velsesplads til Raadighed paaen af Kommunens Gaarde i Bagsværd. Sundby
Krematorium, der har været lukket siden 1940, er atter taget i Brug, dog
kun for at brænde tyske Lig. Man kan ordne Ca. ~ Brændinger om Dagen,
og mener at faa fuld Beskæftigelse i den nærmeste Fremtid.
Kamp i Sønderborg
mellem Frihedskæmpere og Militæret.
Sent Mandag Aften lød der nogle høje Brag fra Havneoniraadet i Sønderborg,
efterfulgt af livlig Skydning og Maskingeværild. Tyskerne sendte omgaaen
de Lysraketter til Vejrs, der forvandlede Nat til Dag i Byens Gader.
Skydningen varede hele Natten, og tyske Soldater foretog omfattende Af
spærringer af Havnen. Alle Trafikanter paa Alsund-Broen blev holdt tilba
ge og underkastet Forhør i Hotel uAlhambrai.
De nærmere Enkeltheder omkring Begivenhederne er ikke kendt, men man ved.
at Sabotører har angrebet Kajerne, hvor der ligger flere tyske Skibe. Et
stort Stykke af Hovedkajen sprængtes i Luften, antagelig af Drivminer,
der af Sabotørerne er sendt over Alsund fra den modsatte Bred. Mindst to
tyske Soldater, antagelig flere, har mistet Livet. Ogsaa et Par Friheds
kæmpere menes dræbt eller haardt saaret.
Samhandelen med Sverige genoptaget.
Medens Eksporten til Tyskland med Levnedsmidler er saa godt som standset
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paa Grund af Trafikkaos og paa Grund af Miner i Østersøen, er Samhande
len med Sverige genoptaget efter at have været standset i nogen Tid. En
dansk Damper er saaledes i Fredericia i Færd med at indlade Flæsk til
Sverige. Til Gengæld faar vi visse nødvendige Varer til Industrien.
Hvis Sejladsen kan gennemføres, er det Meningen at fortsætte disse Af
skibninger fra danske Havne
navnlig Provinsen
til Sverige i de kom
mende Uger.
-

-

Flygtningestank.
Tyskerne har igen i Gaar beslaglagt en Række københavnske Skoler samt
“Lille Amalienborg”
von Hannekens tidligere “Æresbolig”
til Lazaret
ter for syge Folkefæller. Blandt de beslaglagte Skoler til dette Formaal
er Jagtvejens Skole, Rysenstens Skole og Hagemanns Kollegium.
Men trods alle Lazaretter og trods al Kvaksalverering af tyske medicin
ske Studenter, der tilsyneladende udgør Flertallet af Lægestaben, bliver
Sundhedstilstanden blandt Flygtninge og Soldater værre og værre. Til det
te bidrager selvfølgelig ogsaa Tyskernes fuldstændige Tilsidesættelse af
de mest elementære Forsigtighedsforansta.ltninger. De sanitære Forhold er
under al Kritik. F.Eks. tømmer Tyskerne aldrig Kloakspande og Toiletter
i Frihavnen, hvor Flygtningebaadene lægger ind, og Stanken er ofte saa
frygtelig, at nærliggende Virksomheder maa sende Personalet hjem.
-

-

Hipo-Folkene arresterer Sort Børs-Folk
for at udplyndre dem paa Politigaarden.
Den Tid er forbi, da Sort Børs-Hajerne raabte Hurra for de “flinke” Hjpo’er. Der lyder nu helt andre Toner, naar Udrykningsvognene kører op ved
det berygtede Hjørne Gammel Kongevej-Vestré Farimagsgade. Nu vil Hipb
Folkene nemlig ikke handle, nu foretager de simpelthen fingerede Arresta
tioner for bagefter paa Politigaarden at udplyndre deres Ofre.
I Løbet af de sidste 8 Dage er det tre Gange hændt, at en særlig velbe
slaaet Sortbørs-Grosserer er blevet arresteret. Det er gaaet til paa den
Maade, at nogle civile Hipo—Mænd paa Forhaand har kigget Ofrene ud, og
naar de opdagede en, der havde særlig mange Penge paa sig, alarmerede de
deres Kammerater paa Politigaarden. Manden blev derefter arresteret, og
for at gøre det hele mere troværdigt, kørte man ham til en E3endom i en
af Gaderne i Nærheden af Søerne, og her gav man sig til at afhøre ham om
hans “Forbindelse med netop den Ejendom”. Manden var af gode Grunde af
skaaret fra at fortælle noget, og derefter blev han ført til Politigaar
den, hvor han blev gennempryglet, samtidig med at han blev kropsvisite
ret. Alt, hvad han havde paa sig af Værdi, blev taget fra ham, og en gan
ske meningsløs Afhøring af ham blev derefter gennemført. Til sidst blev
det bebudet ham, at han af Hensyn til “Bevisets Stilling” kunde faa Lov
at gaa og med Paalæg om at “skruppe bort fra Gaarden saa hurtigt som mu
ligt og før man fortrød det”, blev hans Tegnebog og Nøgler kastet hen ad
Bordet til ham. Det siger sig selv, at Manden omgaaende forsvandt, og
først senere opdagede han, at Tegnebogen var tømt for Penge og andre Vær
dier.
Ved de tre Kup, som Tyskernes autoriserede Røverbande paa denne Maade har
gennemført i de sidste Otte Dage, har de stjaalet ialt 2300 Kr., og selv
om man i dette Tilfælde kan græde med tørre Taarer over de Folk, det er
-
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gaaet ud over, giver det et ganske godt Billede af det saakaldte danske
Hjæl pepol i ti.

tHat træde ind i “Hjælpepolitiet”. Hertil svarede Hoffmann, at “det var
ligegyldigt med Hensyn til den Opgave, de skulde uføre”.

Gør rent Bord,
inden du gaar under Jorden~
Vi har modtaget:
Det hænder af og til, at en Patriot maa gaa under Jorden, fordi Gesta
po jager ham for effektivt. Det er kun klogt, hvis man føler sig truet.
Men een Ting maa man aldrig glemme: der maa aldrig ligge noget og flyde
bagefter, saa det kan faa alvorlige Følger for dem, der bliver tilbage~
Dette maa man altid huske, hvis man har Tid til at tilintetgøre Tingene
eller bringe dem af Vejen.
Det sket forleden et Sted, at en Patriot følte sig truet og forsvandt, og
det var klogt, men det var en utilgivelig Fejl, at han/;s Venner bagefter
fandt fire Karabiner med Ammunition i hans Gemmer.)et var ikke gemt bed
re, end at en ganske løselig Undersøgelse kunde have bragt det hele for
Dagens Lys. Den Slags maa ikke ske, og Fejlen bliver kun værre derved, at
Manden havde haft god TTd til at bringe det hele af Vejen.
Dette til Efterretning for andre~

Overalt paa Sjælland bliver der for Tiden langs Hovedvejene gravet Ma
skingeværstillinger med 150 Meters Mellemrum. Der er Ca. 1 Meter lange
og 1/2 m brede Huller, der er meget dybe.

-

To tyske Soldater skudt i Holbæk.
Som tidligere meddelt i INF er Tyskerne ved at flytte en Del af Tropperne
væk fra Odsherred. Evakueringen forløber dog ikke uden Episoder. Dels er
Odsherredbanen sprængt flere Steder trods stærke tyske Vagtpatrul jer, og
dels synes der at være Utilfredshed i Tyskernes Rækker. Fornylig blev
to tyske Soldater skudt i Holbæk for Lydighedsnægtelse, og ogsaa i andre
Byer har der været Uro. Den Tysker, som Tyskerne selv skød i Højby, fordi
han sang en Smædevise om Hitler, blev begravet om Natten paa Ellinge
bjerg.

Murer Chr. Jensen, Højer, der arbejder i Rejsby, gikTirsdag ind i et tysk
Minefelt udenfor Diget. Han blev meget alvorligt kvæstet og fik bl. a.
den ene Fod revet af.
Tyskerne er i de sidste Dage under Luftalarmerne begyndt at køre rundt
med Lastbiler med paamonterede lettere Kanoner og Luftværnsskyts rettet
mod Gaderne. Det synes at være Udslag af den store germanske Nervøsitet,
der i øjeblikket griber om sig.
Tirsdag Aften skød tyske Soldater vildt paa hinanden i Københavps Gader.
Marinesoldater sloges med Værnemagtssoldater, og Polititropper blev sat
ind mod begge Parter. Skyderiet var voldsomst i den indre By, omkring
Christiansborg og ved Damhussøen, men blev iøvrigt fortsat i flere Timer
i alle Kvarterer i Byen.
25 Kasser med færdige Dele til U-Baadsmotorer blev i Tirsdags ødelagt paa
Motor- og Maalerfabrikken “Transmotor” paa Finsensvej i København, hvor
Frihedskæmpere var trængt ind og havde udlagt Bomber.
I Mandags blev der fra Frøslevlejren frigivet 67 danske Politimænd over
50 Aar.
Tirsdag Eftermiddag blev den 53-aarige Enkefru Oda Johannsen Borregaard,
der var Patient paa Sundby Hospital, skudt i sin Seng af 2
3 Mand.
-

I FAA LINIER (Indland):
Forleden var to tyske Underofficerer paa Indkøb i Odense. De medførte
store, rummelige Dokumentmapper, og i Mappens “Lommer” havde Soldaterne
et større Oplag af Smørmærker. Alligevel lykkedes det dem kun faa Steder
at faa mere end 1/4 kg Smør hver, selv om de trawlede hele Byen igennem.
En Sort Børs-Haj tilbød forleden i Møllegade i København “Buttermarken”
til tyske Soldater. Hans “Forretning” blev opdaget af et Par Frihedskæm
pere, der umiddelbart efter holdt ham op, og skønt han raabte baade Tyve
og Røvere, ver der ingen, der kom ham til Hjælp. De to Frihedskæmpere tog
hele den uappetitelige Grosserers Lager
47 Sukkermærker og 39 Smørmær
ker, som de senere afleverede paa rette Sted.
-

For nogle Dage siden kom en højtstaaende dansk Nazist ved Navn Hoffmann
til Opdragelseshjemmet i Skibby. Han forlangte af Forstanderen at faa
Lov til at holde et Foredrag for Eleverne, men da det blev afslaaet, smed
han ganske roligt Forstanderen ud, idet han truede ham med sin Revolver.
Hoffmann holdt derefter sit Foredrag, der var en Lovprisning af Nazismen
og opfordrede de unge Mennesker til at melde sig til Hipo-Korpset. De
kunde køre med ham straks. Da Hoffmann kom ud, spurgte Forstanderen ham,
om han vidste, at det var en Samling Lovovertrædere, han havde opfordret
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Direktør Bent Feldthusen, Trikotagefabrikken “Vitre” i København, er an
kommet i Sikkerhed til Sverige.
I Nordsjælland gaar det ret sløjt med Tyskernes Fæstningsbyggeri. Efter
at der er udsendt Advarsler, bliver det vanskeligere for Tyskerne at
skaffe sig Arbejdskrft. Ogsaa Sabotagerne fortsættes. Natten til Tirsdag
blev alle Materialer og Redskaber i Horserød brændt.
I Hedsbjerg i Nordsjælland er der lavet en ret kraftig Befæstning. 17
Tønder Land er taget fra Hedsbjerggaard, og fire meget kraftige Kanoner
og flere mindre er stillet op. Ved Prøveskydningerne rystede alle Gaar
dens Bygninger, som er nye.
Aalborg Teater h r under hele Krigen været beslaglagt af Tyskerne, der
har brugt det til Værnemagtsbiograf. En Stab Sabotagevagter i tyske Uni
former er indkvarteret i Teaterbygningen. De h r forleden Nat brudt ind
i Rekvisitrummet og stjaalet Ca. 25 gamle Bøsser, som brugtes ved Opfø
relsen ag “Gøngehøvdingen”, “Ridderen af Randers Bro” o. s. v.
Patrioter har fra Hobro Biograf fjernet den tyske Film “Tilbage til Li
vet”, netopsornden skulde vises ved en Særforstilling for tyske Soldater.
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Fru Læge Teilmann, Over Jersdal, hvis Mand blev skudt forleden, sidder
s~tadig arresteret i Kolding. Hun fik først Underretning om Mandens Død
flere Dage efter Henrettelsen.
I de sidste Dage er et meget stort Antal højtstaaende Partifolk kommet
til Danmark fra Tyskland. De er ikke alene kommet fra østprøjsen, men fra
alle Dele af Riget. Alle højtstaaende Partifolk forlader for øjeblikket
de Egne af Tyskland, hvor der synes at skulle blive Mangel paa Levneds
midler. De Nazister, der er kommet tii\P~mark, haaber ikke alene at kun
ne faa Mad, men ogsaa paa at redde deres Skind. Talrige københavnske
Forretninger har i disse Dage Besøg af den Slags Flygtninge, der er af
en endnu værre Karakter end dem, vi hidtil har kendt. De forlanger brov
tende ind af alt, hvad der findes i Forretningerne, og kritiserer i end
nu højere Grad end de almindelige Flygtninge Personalet og Mangelen paa
Varer.
En tysk Soldat vilde forleden købe Kager hos Bagermester Hans Lampe i
Padborg. Da der var udsolgt, blev Soldaten saa rasende, at han om Natten
kastede en Haandgranat fra Baneterrænet mod Butikken. Han ramte imidler
tid ved Siden af, saa han i Stedet sprængte Frk. Else Jessens Modeforret
ning i Luften.
Paaskelørdag rekvirerede Tyskerne et udrangeret Lokomotiv fra Padborg
Station. Lokomotivet brugtes til Opvarmning af oprangerede Togstammer.
Tyskerne sendte Lokomotivet til Aabenraa, hvor det skal bruges til Op
varmning af Krydseren “Leipzig”, der forleden kom i Havn med Ca. 1000
saarede Soldater og Flygtninge. Til de saarede er der rekvireret Ca. 50
Røde Kors Jernbanevogne, men der foreligger intet om, hvor i Landet de
saarede er blevet anbragt.
Fra tysk Side blev der i Lørdags fremsat Krav om, at de københavnske Fol
kekøkkeren daglig skal tilberede 5000 Portioner Mad til Flygtningene. De
danske Myndigheder afviste dette Krav, idet man henviste til, at Folkekøkkenerne var ude af Stand til at klare denne Opgave samtidig med, at
de skal være parat til at skaffe Mad til den københavnske Befolkning.
Som forleden meddelt har Tyskerne beslaglagt Hotel “København” i Hille
rød. Til Hotellet er der nu kommet 120 saarede tyske Soldater. Kommuneskolen er ogsaa blevet taget, og Folke biblioteket har maattet flytte.
En Del Tog med Tropper er blevet sendt fra Hillerød. Til Gengæld er der
kommet andre. Det er rene Drenge, der leger Røvere og Soldater.
I Haslev er der nu 6000 Tyskere eller tre Gange saa mange Tyskere som
danske Indbyggere. Der er Tale om baade Soldater, saarede og Flygtninge.
Oringe Sindssygehospital er alligevel ikke blevet beslaglagt, idet Læger
ne ikke anede, hvor de skulde anbringe Patienterne. I Stedet har Tyskerne
beslaglagt alle Skoler og andre større offentlige Bygninger i Vording
borg, baade til Soldater og Flygtninge.
Til Skørping i Himmerland er der nu ogsaa kommet tyske Flygtninge. En
tysk Kvinde, der blev afvist i en Levnedsmiddelforretning, blev aldeles
rasende. Det er godt gjort, at Danmark ikke kan give os Mad i tre Maane
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der, efter at vi har givet Landet føde i fem Aar, sagde hun.
Antallet af Elygtninge i Sønderjylland er i øjeblikket følgende: Aabenraa
Amt 3250, Tønder Amt 4350, Haderslev Amt 2760 og Sønderborg Amt 900.
Kaj Walther Larsen, Indehaver af Viktualieforretning “Kokken”, Lindealle
36 i Vanløse, som blev myrdet den 17. Marts, var en god dansk Mand.
Arrestationer: Fra Venstres Sekretariat i København Viceskoleinspektør
I. C. Tousig, Aaboulevarden 84, Fru Erna Arnesen, Gl. Kongevej 9, samt
Redaktør Tage Mortensen, Lykkesborg Alle 32. Fra Venstres Ungdoms Sekre
tariat Sekretær Arne Skovmand og Frk. Anna Olsen. Envidere Medarbejderne
ved det liberale Studenterblad stud, polit. Svend Reiermann Jacobsen og
stud. jur. Henry Christensen. Partisekretær Folketingsmand Harald Peter
sen var eftersøgt, men blev ikke truffet hjemme.
I Sønderborg Manufak
turhandler Chr.Schmidt, Perlegade, og Proprietær Ravn, Verteminde paa
Als, I Aalborg Kriminalbetjent Hedehus og i København Erik Hansen, Ha
raldsgade 12 B og Leif Svendsen, Hesseløgade 18.
-

De Krigsflag, der i Aarhus hidtil har vajet over alle tyske Tjenesteste
der og Institutioner, er nu blevet taget ned. Man mener, at Situationen
har udviklet sig saaledes, at Tyskerne ikke vil henlede allierede Flyve—
res Opmærksomhed paa, hvor de bor. Ogsaa i Fredericia er de tyske Flag
blevet taget ned.
I Paasken er et større Antal Fanger fra Arresten i Aarhus, deriblandt
Ingeniør Floor, Frichs Fabriker, Direktør Skovhus, Aarhus ny Tømmerhan
del, og Dr. med. Poul Alstrup overført til Frøslev.
En tidligere Wienerdreng, der for Tiden er tysk Soldat i Danmark, har un
der et Besøg hos sine Plejeforældre i Jylland fortalt, at de tyske Solda
ter er blevet instrueret om, at de, naar de maa rømme Danmark, skal medtage saa meget som muligt af Værdi.
De store Befæstningsarbejder omkring Aarhus har været standset i over en
Uge, og det menes, at Tyskerne har opgivet at gennemføre dem. En stor
Del af Mandskabet i de civile tyske Institutioner i Aarhus ~r blevet ind
kaldt til Militærtjeneste og sendt til Tyskland. Saaledes hår samtlige
50 ansatte i Verpflegungsstelle paa Kystvejen maattet trække i Trøjen.
25 berusede tyske Marinesoldater terroriserede forleden Aften Ejendommen
Stadion Alle 27 i Aarhus, En af dem var paa Gaden blevet ramt af et Skud
i det ene Ben. Skudet stammede sandsynligvis fra en Kammerats Pistol, men
Soldater paastod, at det kom fra Ejendommen, hvorefter de 25 trængte ind
i alle Lejligheder, mens de skød til højre og venstre. Da de ingen Vaaben
gandt, trak de sig tilbage under stadigt Skyderi.

SPECIELT.
Til 144: Manden er fundet død i “Tyvekrogen” ved Holte. Hans to Kammera
ter er i Sikkerhed.
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De tyske Flygtninge vilde have flere Varer
og Købmanden fik en Revolver for Brystet.
De tyske Flygtninges Optræden i de danske Byer bliver mere og mere ud
fordrende. For et Par Dage siden tilkaldte et Par tyske Kvinder en tysk
Soldat for at faaflere Varer i en dansk Forretning. Det var paa Vester
bro i København, og Kvinderne havde allerede faaet flere Pakker, end de
kunde bære. Alligevel krævede de mere, bl.a. Kaffeerstatning og andre ra
tionerede Varer, som de ikke havde Mærker til. Købmanden nægtede natur
ligvis at udlever disse Ting, men de to tyske Kvinder blev fuldstændig
rasende, og den ene for ud paa Gaden, hvor hun fik fat i en tysk Soldat.
Et øjeblik efter stod Tyskeren i Købmandsforretningen, og med en Revolver
for Brystet blev Købmanden tvunget til at udlevere, hvad de stakkels
Flygtninge forlangte. Da de gik, sendte de Købmanden et overlegent Smil
og forsikrede, at de nok snart skulde komme igen.
Det er dem, vi skal have Medlidenhed med.
Det kan forøvrigt oplyses, at der i de sidste Dage har været ualmindelig
livlig Sortbørs-Handel foran flere københavnske Skoler, hvor der er indkvarteret tyske Flygtninge. Tyskerne køber alt af de asociale Individer,
der vil handle med dem. Det er særlig Rationeringsmærker, der handles
med, og Tyskerne giver Cigaretter i Bytte. Foran Vanløse Kommuneskole paa
Aalekistevej var der i Gaar særlig livlig Handel. Adskillige Børn af dan
ske Forældre solgte Mærker og fik Cigaretter, og en Dame i Pels afsatte
en Flæskesteg til en af Flygtningene og fik Cigaretter til Gengæld.
Det er heldigvis et Faatal af Danskere, der giver sig af med denne usma
gelige Trafik. Men kan vi være bekendt at finde os i det?

Der er ingen Tvivl om, at de 12 Deltagere i denne vel gennemførte Aktion
har bragt Tyskland et langt Skridt frem mod Sejren. De fortjener Jernkor
set.

-

Den tyske Soldaterære og Tapperhed~
Herrefolket hæger om sin Soldater”ære” og praler stadig med Tapperheden.
Det var et Udslag af disse prisværdige Egenskaber, da 12 Gestaposoldater
Tirsdag deb 20.Marts myrdede en 18-aarig ung Mand, der var værgeløs og
bundet.
Beretningen om denne Heltebedrift lyder saaledes:
Den 20-Marts kom tre unge Mennesker, i Virkeligheden kun Drenge, cyk
lende paa Bernstorffsvej, da pludselig to Biler bemandet med Gestaposol
dater kørte op bag fra og raabte dem an. Drengene satte Fart paa Cykler
ne, og de to slap væk, men den ene dem, den 18-aarige Jens Thomsen fra
Hellerup, sprang af Cyklen, løb gennem nogle Haver og forsøgte at skjule
sig i en Villa, Rørsangervej 4. Tyskerne havde under kraftig Skydning
forfulgt Jens Thomsen og belejrede Villaen, der beboes af et ældre Ægte
par. Stadig under stærk Skydning og mens de kastede Haandgranater og
Brandbomber ind gennem Vinduerne, trængte de ind i Stuen, hvor Ejeren,
der er 82 Aar, sad sammen med sin Hustru. De blev begge jaget ud i Haven,
hvorefter Gestaposoldaterne begyndte et veritabelt Bombardement af Vil
laen og truede med at sprænge den i Luften, saafremt Jens Thomsen ikke
kom ud. Da den unge Mand saa, at der ikke var Muligheder for Flugt, kom
han frem med opstrakte Hænder og overgav sig. Belagt med Haandjern blev
ham ført ud i Havegangen, og mens to granvoksne Gestaposoldater holdt
ham, myrdede en tredie ham med fem Skud i Nakken. Tyskerne lod ham ligge
lidt, før de kastede ham hen i Bunden af deres Bil og forsvandt.
-
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Jernbanesabotagen.
Natten mellem Tirsdag og Onsdag sprængtes et stort Antal Skinner paa for
skellige jyske Strækninger og -Stationer, saaledes i Sønderjylland mellem
Over-Jersdal og Hovsiund og i Thy mellem Struer -Hanbjerg (12 Sprængnin
ger). mellem Humlum og Oddesund samt paa Uglev Station (10 Sprængninger),
mellem Uglev og Hvidbjerg ( 8 Sprængninger) og paa Strækningen BrammingeGrindsted mellem Krogager og Tofterup ( 2 Sprængninger).
Disse Sabotager medførte store ødelæggelser af Skinner og Sporskifter.
Der maa udskiftes ialt 60 Skinner og 2 Skinnekrydsninger.
Der er stadig kun Enkeltsporkørsel paa Strækningen Aalborg-Svendstrup og
flere Steder mellem Lunderskov og Esbjerg.
Strækningen Borup-Kværkeby var spærret det meste af Natten til i Gaar paa
Grund af formodet Sabotage.
Natten til i Dag er der sprængt en Bro ~ved Marrebæk paa Falster, saa For
bindelsen er afbrudt mellem Nykøbing Falster og Gedser.

Det var dengang:
Det staar daarligt til med et Folk, hvis Krig kun ga~r ud paa at holde
ud....
(Tidsskriftet “Berlin-Rom-Tokio”, 1-3-41)
Ja, dengang~
“Et Brøl, et Hyl af Hyldestraab som ti Tusinde Hyæner paa Sporet. Blotte
de Hugtænder, savlende Kæber. Dette var noget, de kunde li’. Dette for
stod de, det varmede deres Hjerter og ramte deres Følelser lige i Plet
ten. Overvældende Magt; en svag og hjælpeløs Modstander; Brutalitet uden
Frygt for Gengældelse; slaa ham ned, han har ingen Venner~”~
(Douglas Reed: Grænseløs Skændsel. l939)~

Wait and see~
“Fædrelandet” skriver i Dag i sin ledende Forsideartikel:
I Danmark venter næsten alle Tysklands militære~ Sammenbrud, trods alle
Profetiers Utilstrækkelighed og Skuffelsernes uafrystelige Mængde. Hvis
de blot vilde lade Tankerne spadsere tilbage nogle Uger, Timer og Maane
der, saa maatte de blive rystede i deres Tro
der sker aldrig det man
venter.
-

-

SLUT.
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