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Blodnatten i Odense efterfuigtes i Gaar som kort omtalt af en ny Terrorbølge, der ramte de lokale Blade og Byens ventrale Forretningskvarter.
15 Eksplosioner ødelagde det meste af Kvarteret omkring Nørre-Vester- og
Kongensgade. Over 350 Ejendomme i Byen bærer Præg af Nattens Begivenhe
der, og en stor Del af Sporvejenes Luftledningsnet styrtede ned. Tre Bom
ber ramte “Fyns Tidende”, hvor Trykkeripersonalet blev reddet i sidste
øjeblik
Panckes og Bests Morderkolonner sørger jo ikke for at redde
Mennesker ud af dømte Bygninger. “Fyens Stiftstidende”s midlertidige Re
daktion blev ødelagt af en anden Bombe, og et Par Bomber raserede “Fyns
Venstreblad”S Redaktion. I “Haand i Haand”s 5 Etagers Bygning i Vester
gade 48 ødelagdes alt efter en Kæmpebrand, og desuden gik en lang Række
af de kendes~te Odense-Forretninger med i Løbet. Det er den største Kata
strofe, der nogensimde har ramt Odense, Millonværdier er lagt øde
Na
zismen har atter fejret et af sine Orgler.
For at gøre Billedet fuldstændigt maa det nævnes, at de fire unge Læger,
der blev myrdet Tirsdag Morgen af Udsendingene fra Shellhuset, var gift.
Tre af de unge Lægefruer er højt frugtsommelige, og den fjerde, Fru Dr.
Ørs berg, har ny ii g mistet en 1111 e P i ge paa godt et hal v t Aa r. Hun er nu
brudt fuldstændig sammen. De fire Læger var i Slutningen af Tyverne.
Hvad skrev ikke Dr. Best i sin berygtede Artikel om “Storrumsforvaltning”
(“Zeitschrift fUr Politik” 6.Juni 1942): “Tilintetgørelse og Fortræng—
ning af en fremmed Nationalitet staar efter de historiske Erfaringer ikke
i Modsætning til Livets Love, naar det sker fuldt ud”.
-

-

Detbemærkesatdenneudgaveerennøjagtiggengivelseafde
originale blade, således at ortografien er bevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejlskrivninger
også er gengivet ordret.
Redaktionentagerforbeholdoverforeventuellefejlagtige
oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde.
Redaktionen

Programmet søges i øjeblikk~t virkeliggjort i Danmark af Bests Haandlan
gere. Vi oplever i Øjeblikket “den brændte Jords Politik”, iværksat overfor Mennesker, overfor danske Byer og danske Værdier.
Den store Viser har passeret 12.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

stre paa Kørebaner og Fortove.

Mytteri blandt de tyske Soldater i København
Fire Timers Skydning i Gaderne omkring to Kaserner.
Christianshavn og Amager var Natten til i Gaar og i de tidlige Morgenti
mer Skuepladsen for en Række dramatiske Begivenheder, Geværprojektiler
og Pistolkugler fløj gennem Gaderne, slog ind i Lejligheder og Butikker,
og ind imellem kunde man høre en Fodfolkskanons dybere Drøn. Fra Kl. 23
Tirsdag Aften til Kl 3 Onsdag Morgen fortsattes Skydningen uafbrudt. Saa
stilnede den af, og døde helt hen ved 5.Tiden Onsdag Morgen, men talrige
Ejendomme i Torvegade, paa Amager Boulevarde, i Baadsmandsstræde, Prin
sessegade og en Del Sidegader bærer synlige Spor af den natlige Kamp. Ru
der er knust, Murene har store Huller, og mange Steder er der slaaet Hul
ler i Lejlighedernes Vægge efter Projektilindsiag.
Det er endnu ikke ganske klart, hvad der er sket, men et og andet er der
kommet frem. For nogle Dage siden ankom der til Baadmandsstrædes Kaserne
et Kontingent Tropper fra Norge
muligvis Soldater fra den Konvoj, som
allierede Flyvere og Overfladeskibe angreb ud for den svenske Kyst om
trent paa Højde med Gøteborg. De fleste af disse Soldaters Nerver er
fuldstændig ødelagt. Yderligere findes der iblandt dem en Del østrigere,
som jo lang fra sympatiserer med Tyskerne.
Kort før Midnat Tirsdag Aften hørtes der spredt Skydning fra Kasernen i
Baadsmandsstræde. Skydningen blev kraftigere, og samtidig begyndte et
voldsomt Skyderi fra Kasernen paa Artillerivej, der ligger i Nærheden af
Amager Boulevard. Ogsaa her er der blandet Besætning
Tyskere og østri
gere. Skydningen trak langsomt hen ad Artillerivej mod Amager Boulevard,
og Beboerne i Baadsmandsstræde-Kvarteret kunde høre høje Raab og Skrig
fra Soldater, der fra Kasernen løb langs Volden, ned ad Baadsmandsstræde
eller ned gennem Prinsessegade mod Torvegade. Flugten gav Genlyd af kraf
tige Salver fra Geværer eller Pistoler, og i mange Ejendomme foretrak Be
boerne at søge Ly i Kældrene, da Projektilerne slog ind gennem Vinduerne
forskellige Steder.
Det blev dog meget værre endnu. Ved godt l.Tiden, da Skydningen var kon
centreret omkring Torvegade ved det store Ejendomskompleks “Ved Volden”,
jog seks store “Præriebiler” ud mod Christianshavn. De kom fra Kastellet,
og fra Nyboder Skole med Soldater. Samtidig gik Hipo-Folkene til Aktion.
Et Par Biler fra Politigaarden kørte ud over Langebro. De holdt krampag
tigt paa deres Maskinpistoler, da de sprang ud af Bilerne paa Amager Bou
levard lige ved Artillerivej, men de fik hurtigt mavet sig ind under Ud
rykningsvognene, da flereSalver hilste dem velkommen. Langebro og Knip
pelsbro bleb besat af tyske Soldater med Fodfolkskanoner.
Samtidig med dette gik de tyske Soldater til Aktion. De klatrede op paa
Volden, stillede Maskingeværer op og begyndte et voldsomt Skyderi tværs
over Torvegade. Det blev besvaret fra den modsatte Side, og de heldigvis
faa Civile, der var paa Gaden, søgte hurtigt ind i Kældre og Opgange,
mens Kuglerne fløj om ørerne paa dem. De naaede ikke hjem, før de første
Sporvogne begyndte at køre.
Hvor mange Tyskere, der er blevet dræbt under Skyderierne, vides ikke.
Der saas flere tyske Ambulancer i Torvegade og paa Amager Boulevard i
Nattens Løb. Da de første Sporvogne kørte ud, var der imidlertid intet
at se udover de knuste Ruder, Hullerne i Murene og en Mængde Projetilhyl
-

Maskinerne til den tyske “Vestvold”
i Jylland ødelagt.
Som tidliger omtalt trængte en Del Frihedskæmpere fornylig ind paa Funck—
Thomsens Maskinfabrik paa P.Andersensvej 17 i København og anbragte en
Del Bomber i forskellige Maskiner. Den højere Pancke lod Dagen efter i en
tvangsindlagt Meddelelse i Dagbladene som oni der forelaa en ganske me—
ningslos Sabotage.
Det er meget forstaaeligt set fra et tysk Synspunkt. Den “stakkels Fa
brikant fik nemlig ødelagt fem Betonblandemaskiner, som paa det nærmeste
var færdige. Disse fem Maskiner skulde i Løbet af faa Dage have været af
sendt til Jylland, hvor de skulde anvendes ved den “Vestvold”, som Ty
skerne stadig arbejder paa i den Tro, at de kan holde de allierede Trop
per ude. Hver Maskine vejede 4 Tons
de blev alle fem fuldstændig øde
lagt.
-

-

-

4

12.000 Liter Benzin forsvandt
Tyskerne forlanger Vagtværnets Rapporter.
Frihedskæmpere foretog fornylig et dristigt Kup mod DDPA’s Depot i Hol
bæk, hvor de i to Omgange hentede ialt 12.000 Liter Benzin, som de kørte
bort paa Lastbiler i store Tromler.
Dette har givet Anledning til en voldsom tysk Aktion overfor det lokale
Vagtværn. Tyskerne forlanger, at Vagtværnet øjeblikkelig skal tilstille
det tyske Politi i Holbæk alle Rapporter eller Indberetninger, mens Vagt
værnet hævder, at Instruksen, der er godkendt af de øverste tyske Myndig
heder paa Dagmarhus, gaar ud paa, at Vagtværnets Rapporter skal tilstil—
les Statsadvokaten
og dette er sket. Vagtværnet har forlangt en direk
te Ordre fra Dagmarhus, hvis de lokale tyske Myndigheders Krav skal ef
terkommes.
-

-

Den tyske Rædselsnat i Odense
“straffes” med
Spærretid.
Selv om man efterhaanden ikke har svært ved at tro alt mulig~t om Tysker
ne, saa virker det alligevel forbavsende, naar de tyske Myndigheder
straffer de sidste Dages Terror i Odense, som var inspireret fra Shellhuset og udført af Folk herfra, med at indføre Spærretid for Odenseaner
ne. Dette er imidlertid en Kendsgerning. Byens Blade maa bringe Meddelel
sen tospaltet
de..tyske Censorer maa egentlig føle sig underlige ved at
sende Odense—Bladene et saadant Direktiv, naar deres egne Landsmænd sam
tidig sørger for, at disse Blade ikke eksisterer mere. Men det er maaske
derfor, man er saa imødekommende overfor Odense-Bladene, for andre Steder
i Landet maa Meddelelsen kun være enspaltet i Bladene.
-

-

De engelske Flyveres Grav
blev smykket med Blomster.
For nogle Dage siden blev to dræbte engelske Flyvere begravet i en Fæl-.
lesgrav paa Holbæk Kirkegaard. Umiddelbart efter
det var i Søndags
laa den nykastede Grav dækket af et vældigt Blomsterflor, som Folk i Nat
tens Løb havde bragt til Kirkegaarden som en sidste Hilsen til de to al—
—

5
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lierede Flyvere.
Tyskerne blev rasende, da de opdagede dette. Der skete Indberetning til
den tyske Kommandant i Byen, og paa sædvanlig høflig Maade fik Kirke
gaardsledelsen at vide, at noget saadant vilde Tyskerne ikke finde sig
i, og hvis det skete i Fremtiden, vilde der blive iværksat de skarpeste
Forhol dsregl er.
Kirkegaardsledelsen kunde selvfølgelig kun svare, at Blomsterne var an
bragt i Nattens Løb, og at det var umuligt at have Bevogtningsmandskab
paa Kirkegaarden Døgnet rundt.

mangedobles, inden den paagældende Transport naar frem til Bestemmelses
stedet. Ved Sprængningerne ødelagdes bl.a. 43 Sporskifter, og disse er
det næsten umuligt at erstatte i Dag. Statsbanerne har i mange Tilfælde
maattet tage Sporskifter paa en Station og flytte dem til en anden for
at faa Trafikken igang.
I en halv Snes Tilfælde blev tyske Tog afsporet ved, at der blev lagt
Bomber under dem, og Bomberne var ofte af saa voldsom Virkning, at flere
Vogne væltede, og ved en af Afsporingerne saaredes seks Tyskere. VedAf
sporingen af et tysk Orlovstog paa Strækningen Farris-Sommersted varede
det fire Døgn, før Banen kom helt i Orden igen, og der maatte rekvireres
Kraner fra Aarhus og Hamburg.
Udover Jernbanesabotagen blev der i ~ien paagældende Uge ødelagt en Mine—
stryger ved Bredballe Værft, en Eksportbaad blev sænket i Kolding Havn og
en anden beskadiget. Darrs Maskinfabrik i Silkeborg, der fabrikerede
Bundstykker til Luftværnskanoner blev ødelagt ved Sabotage den 16.ds.

Aarhus Raadhus skulde ogsaa sprænges i Luften.
Natten til i Gaar var Fortroppen af Terrorkolonnerne fra Shellhuset naaet
til Aarhus, hvor de gjorde Forsøg paa at ødelægge det nye Raadhus i Parkalle. Ved 4.Tiden genlød en voldsom Eksplosion over Byen. Det viste sig,
at der havde været anbragt Bomber udenfor Raadhuset. Paa selve Bygningen
var Skaden dog ikke særlig stor, men en Mængde Ruder var knust baade i
Raadhuset og de omliggende Bygninger.
Det er vel næsten overflødigt at tilføje, at nogle af Bombemændene talte
Tysk. De havde vist forskellige Nattevandrere bort fra Parkalle, mens
Bomberne blev udlagt, og de forsvandt fra Stedet i en benzindreven Bil.
Han faldt i aaben Kamp.
I Anledning af at en danske Patriot i Begyndelsen af Februar faldt under
en lidkamp med Sommerfolk i Lykkesholms Alle, har INF modtaget følgende
Mindeord:
“Det var ikke længe, vi fik Lov at arbejde sammen med Sten. For to ~1aaneder siden vendte han tilbage fra Sverige for atter aktivt at træde ind
i den Kamp, som han havde viet sit Liv. Og allerede nu er det forbi. Han
faldt i aaben Kamp, som det sømmer sig for en Mand.
I den korte Tid, der gik, lærte vi at holde af ham, lærte at sætte Pris
paa hans Hjælpsomhed og Uegennytte, at respektere og beundre hans Mod og
Dygtighed.
Faa havde vel saa brændende som Sten ønsket at se Retfærdigheden sejre,
og vi kunde have undt ham at opleve den store Dag, da Danmark atter blev
vort. En Ven og en Kammerat har vi mistet, men den Kamp, han kæmpede med
saa stort et personligt Mod, og det Eksempel, han har vist, vil give os,
der bliver tilbage, Styrke til endnu mere skaanselsløst at fortsætte Kam
pen, til det igen er Dag i Danmark.”
Virkningerne af Jernbanesabotagen
i Jylland
statistisk belyst.
Der foreligger nu en statistisk Oversigt over Virkningerne af de jyske
Sabotørers Offensiv mod de tyske Transporter i Ugen 4.
l2.Februar
den
voldsomste og mest effektive, man endnu har oplevet.
Der blev udført ialt 75 Aktioner mod Jernbanerne, fordelt paa omtrent li
ge saa mange Banestrækninger, og Trafikken blev totalt lammet i sammen
lagt 32 1/2 Døgn~ Det er dog kun den Forsinkelse, der er paaført Tyskerne
i første Omgang. Erfaringen viser som bekendt, at en Forsinkelse ofte
-

-
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Arrestationerne fortsættes.
Arrestationsbølgen i Sønderjylland fortsættes. I Bov er saaledes arreste
ret bl.a. Kontoristerne Knud Henriksen og Carsten Carlsen, Luftværnsleder
Svend Simonsen, desuden Speditorelev Chr.Juncker, Padborg, Trafikassi
stent Ole. Stoumann, Padborg, Forpagter Hans Mathiesen, Frøslev, Brugsfor
eningsuddeler Madsen, Kollund, og i Sønderborg: Partikulier Johan Dyrkop,
Væver Monsted, Tekstilarbejder Hans Jessen, Kontorist Bowadt og Maskin—
lærling Th.Gydesen, og endelig i Graasten Gartnermedhjælper Pimdal.
Er der ingen Grænser....
Forleden mens Arbejderne var beskæftiget med Oprydningen i Ruinerne af
Carl Allers Etablissement, der for 14 Dage siden blev sprængt i Luften
af Sommer- og Hipofolk, kørte tre benzindrevne Lastvogne ind paa Terræ
net. Hipofolk sprang ud og forlangte at faa udleveret syv Bomber, der ik
ke var ekspioderet. “Dem kan vi altid bruge en anden Gang”, sagde de gri
nende og forsvandt.
Hipofolkene hilst velkommen
af Patrioterne med tre Haandbomber.
En Stikker havde i Gaar den Fornøjelse af sit “Arbejde” at to, muligvis
tre, Hipofolk blev saaret under en Aktion mod en Lejlighed i “Yrsagaar
den” paa Godthaabsvej.
Hipofolkene havde faaet at vide, at der i en Stuelejlighed i Nr.16 holdt
tre Frihedskæmpere til, og i Gaar Morges kørte to Biler op foran Ejendom
men. Landsforræderne søgte at storme Lejligheden, men de blev budt vel
kommen af Patrioterne med tre Haandbomber, hvis Eksplosioner hørtes over
store Dele af Frederiksberg. Hver af Haandbomberne tog en Hipomand med.
Under den Forvirring, der opstod forsvandt Patrioterne gennem Gaarden, og
da tyske Politisoldater noget senere kom Hipofolkene til Undsætning,
maatte de først tage sig af de tre saarede. Endnu sent i Gaar Eftermid
dags sad Hipofolk paa Vagt i Lejligheden i det Haab, at noget skulde vise
sig. Der viste sig intet~

7
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Forhenværende Politidirektør Stamms Buick forsvandt for Tyskerne.
Som omtalt har Tyskerne stjaalet hele Københavns Politis Automobilpark
med Undtagelse af de Vogne, som deres Haandlangere, Hipo-Politiet skal
bruge mod danske Patrioter. Det drejede sig om ialt 80 Vogne, der nu er
kørt Syd paa. Iøvrigt forsvandt en Vogn under Transporten fra Garagerne
i Mitchellsgade til Godsbanegaarden. Det var fhv.Politidirektor Stamms
store Buick, der i sin Tid havde den “Ære” at blive omtalt paa Finanslo
ven. Nogle Frihedskæmpere havde taget den for Næsen af de tyske Vagter
paa Godsbanegaarden.
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Kedelig Fejllæsning.
For nogen Tid siden ankom til Jægerspris Ca. 400 ungarske Officerer, de
fleste med Koner. Desuden paastaar troværdige og ædruelige Folk paa Ste
det, at der medfulgte en større Besætning af Kaniner og Høns fra Ungarn.
Officererne var meget anti—tysk indstillet.
De opholdt sig imidlertid kun faa Dage i Jægerspris, for saa blev det op
klaret, at de var kommet et forkert Sted hen. De skulde have været over
Fredericia, men Togpersonalet havde læst Frederikssund, og paa den Maade
var de havnet i Jægerspris. Meget mod deres Vilje blev de sendt til Oks
bøl.
“Den første Regering
efter Besættelsen”.
“Hjemmefronten” skriver i sit sidste Nummer under Overskriften “Den før
ste Regering efter Besættelsen” bl.a.:
Det var Rigsdagen, der sammensvejsede Befolkningen til en Helhed i
Kampen mod Tyskerne, og derved bevarede Rigsdagen sin moralske Ret til
sammen med Kongen at være de forfatningsmæssige demokratiske Faktorer,
der ene kan danne og godkende den kommende Regering.
Men nye Faktorer er under Besættelsen kommet ind i dansk Folkeliv. Den
aktive Modstandsbevægelse har haft Betydning for, at Danmarks Stilling
udadtil i Dag er saa god, som den er, en Betydning, der ikke kan overvur
deres, og den har inadtil betydet lige saa meget for Rejsningen af Fol
kets Modstandsvilje. Det er derfor en Selvfølge, at Modstandsbevægelsen
maa repræsenteres i den Regering,der skal foretage den første Oprydning
efter Tyskerne og styre Danmark indtil de første frie Valg kan afholdes.
Den aktive Modstandsbevægelses Deltagelse i Regeringen er dels Symbolet
paa det danske Folks Enighed i Kampen mod Tyskerne, og dels Pantet paa at
den nationale Udrensning vil blive gennemført lige saa haardt og naades
løst som retfærdigt.
(Fortsættes Side 10)
-

Navnene paa de 250 Danske, som forleden blev
overført til den tyske Koncentrationslejr Dachau.
Samtidig med at de tyske Flygtninge strømmer ind i Danmark ad alle dispo
nible Transportveje, fortsætter Tyskerne deres fuldstændig meningsløse
Deportationer af danske politiske Fanger til de tyske Koncentrationslej
re. Nedenstaaende bringer vi Navnene paa 250 danske Statsborgere, som den
l6.Februar er blevet overført til den tyske Koncentrationslejr i Dachau:
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lundborg, Erikk Aalbak Jensen, Købmagergade 52, København, Erik Tage Jen
sne, Alsgade 2, København, Ewald Jensen, Ved Vandløbet 10, København,
Finn Jensen, Aaboulevard 44, København, Georg Jensen, Herlevsvej 5, Kø
benhavn, Holger Jens Jensen, Tranevej 1, København, Jens Peter Jensen,
Asylgade 6 B, Thisted, Karl Otto Jensen, Valmuevej 6, København, Niels
Chr.Thorsen Jensen, Rejersvej 2, Randers, Nikolaj Jensen, Bakkegade 30,
Hillerød, Thorkild Frode LUthmann Jensen, Hveensvej 13, København, Willy
Jens Peter Jensen, Enghave Plads 17 B, København, Willi Jensen, Løgstørgade 21, København, Knud Ekmann Jerveld, Østeraa 10, Aalborg, Karl Johann
Wilhelm Jespersen, Gethersvej 30 A, Randers, Knud Henry Jensen, Rolfs
Plads 3, København, Fritz Jørgensen, Brohoimsalle 33, København, Kurt
Axel Viggo Jølving, Lundsgade 5, København, Arne Jørgensen, Petersborg—
vej 10, Gentofte, Svend Aage Jørgensen, Pedersvej 37, Køge, Henning Jo
hansen, Indmarken 7, KøbenhavnValdemar Kanstrup, Prinsessegade 63, Køben
havn, Anton Robert Samsø Kawa, Aabakkevej 47, København, Virtus Franz
Samsø, Trisbergvej 9, København, Poul Peter Dänker, Mørk Hansensvej 4,
København, Henning Kornbech, Ordrup Jagtvej 137, København, Paul Kamp
Kragh, Skelskør GigtsanatoriumLaugaard Sønnik Kristensen, Thylandsgade 5,
Horsens, Jørgen Niels Kunow, Funkisvej 38, København, Julius Lauge Kys
ter, Christian Winthersvej 28, Aarhus, Karl Willi Larsen, Skibhusvej 143,
Odense, Niels Georg Larsen, Onsgaardsvej 11, København, Helge Aksel Lar
sen, Herrestrupvang 11, København, Kaj Chr.Keldgaard Larsen, Korsgade 68,
København, Karl Henry Larsen, Sdr.Boulevard 80, Odense, Otto Larsen, Val
borgsalle 10, København, Poul Aage Larsen, Gl.Kongevej 47, København,
Poul Frederik Larsen, Ordrupvej 163, København, Harry Christian Laursen,
Store Gade 10, Randers, Henry Laursen, Lykkesholmsalle 17, København,
Olav Iversen Leth, Jonstrupvej 8, Sorø, Ejner Just Levy, Smallegade 50,
København, Alfred Lind, Gl.Kongevej 31, København, Mogens Lorentzen, Klo
stergade 28, Aarhus, Mogens Gregers Madsen, Østergade 22, Odense, Poul
Edv.Mahler, Nr.Søby, Axel Malmberg, Nygade 3, Skive, Oluf Malmberg, Brøn
dumsgade 26, Skive, Robert Manggaard, Mørk Hansensvej 8, København, Eigil
Vagn Vilhelm Mehr, Gerløv Strand, Arne Meier-Carlsen, Hindegade 8, Køben
havn, Jørgen Hans Mengel, Fr.den IV Alle 12, København, Peter Milde, Hi1lerødsgade 28, København, Erik Hans Miller, Nørregade 28, Horsens, Arne
Regner Møller, Grejsdalen ved Vejle, Mogens Ernst Møller, Garnmeltoftega
de 10, København, Paul Møller, Svanedanisvej, Skive, Per Rix Møller,
Strandvej 108, København, Nikolaus Rudolf Møller, Sofievej 2, Holte, Olaf
Møller Emdrupvej 56, KøbenhavnPoul Gustav Mogensen, Torvegade 10, Maribo,
Henry Mortensen, Lillerød, Georg Nagel, Haandværkerhaven 19, København,
Anders Jørgen Nielsen, Adamsgade 42, Odens-e, Arne Nielsen, Ørstedsvej 17,
København, Bertel Chr.Gertner Nielsen, St.Nygade 27, Aalborg, Børge Emil
Nielsen, Finlandsgade 6, Aalborg, Egon Rasmus Nielsen, Rørholmsgade 4,
København, Ejner Harald Nielsen, Dybekjær 13, København, Erik Holger
Nielsen, Brunevangen 17, København, Hans Edvard Jørgen Nielsen, August—
gade 28, København, Ignatz Johs.Nielsen, Volderslevvej 5, Odense, Johs.
Chr.Nielsen, Paludansvej 26, Varde, Max Harry Erleth Nielsen, Jul.Valen
tinersvej 29, København, Niels Sigurd Brorsen Nielsen, Adamsgade 42, 0—
dense, Orla Børge Nielsen, Kastanievej 27, København, Otto Nielsen, Ros
kildevej 148, Frederikssund, Poul Carl Nielsen, Esbern Snaresgade 16, Kø
benhavn, Poul Nielsen, Tagensvej 189, København, Svend Aage Nielsen, Re—
valsgade 5, København, Thorvald Emanuel Nielsen, Smedegade 16, København,
Frode Flinth Nikolajsen, Saxogade 47, København, Erik Elliot Nyegaard,
Ch.Strandvej 184, København, Børge Olesen, Danmarksgade 2, Randers, Hel-

mer Ole Olesen, Fiolstræde 15, København, Otto Vestergaard Olesen, Ve
sterport 4, Randers, Aage Olsen, Klostergade 3, Randers, Albert Otto Ol
sen, Vilh.Thomsensvej 56, København, Anton Guldager Olsen, Drejøgade 29,
København, Erik Wilhelm Olsen, Vodroffsvej 58, København, Hans Viggo
Thorvald Olsen, Henriettevej 73, Odense, Herman Olsen, Tværvej 7, Fugle
bjerg, Knud Thorvald Olsen, Teisensvej 32, Odense, Sigfed Harry Olsen,
Milanovej 10, København, Svend Valdemar Olsen, Øresundsgade 4, København,
Sigvald Vilhelm Olsen, Søllerødgade 35, København, John Bernhard Wahl 01sen, Holsteinsgade 29, København, Hans Hansen Pagh, Svend Henriksensvej
32, Gilleleje, Jens Sigurd Paulsen, Godthaabsvej 2, Skive, Fr.Chr.PPeder
sen, Hadsten, Harald Viktor Emil Pedersen, Sigvaldsgade 8, Odense, Olav
Hagerup Pedersen, Søren Møllersgade 34, Randers, Carl Viggo Villers Pe
tersen, Fortunvej 7, København, Hans Chr.Ferdinand Petersen, Kristrupvej
88, Randers, Harry Evald Petersen, Sjællandsgade 39, København, Henri Pe
tersen, Nygaardsvej 7, København, Henry Aage Grandjean Petersen, Eivins
vej 4, København, Hjalmar Petersen, Sølvgade 95, København, Hugo Bernhard
Petersen, Rødovrevej 349, København, Karl Chr.Georg Petersen, Aahaven 85,
København, Niels Peter Anton Carlo Petersen, Dronningensgade 47, Køben
havn, Poul Viktor Petersen, Emdrupvænget 113, København, Sigfred Carlo
Petersen, Kalkbrænderivej 16, København, Eigil Hjalmar Pettersson, Øre
sundsvej 68, København, Elis Vilfred Balduin Pihl, Solitudevej 20, Køben
havn, Martin Porsgaard, Altegade 38, Horsens, Aage Vagn Schrøder Poulsen,
Amagerbrogade 111, København, Anton Magnus Peter Poulsen, Brigadegaarden
11, København, Frank Rasmus Poulsen, Reersøgade 2, København, Poul Schade
Poulsen, Hulgaardsvej 60, København, Børge Raahauge-Nielsen, Marselis
Boulevard 18, Aarhus, Carl Erik Rasmussen, Børgervænget 58, København,
Egon Gorm Rasmussen, Nørresøgade 27 A, København, Jørgen Rasmussen, Sig
britsalle 15, København, Svend Aage Erik Rasmussen, Harladsgade 7, Køben
havn, Verner Villy Egon Rasmussen, Aabouldevarden 94, Horsens, Willy E
vald Rasmussen, Kalkbrænderivej 64, København, Jørgen Remvig, Philipsvej
8, København, Bjørn Ulrik Repstock, Søndre Holme, Hillerød, Jens Peter
Rødbrø, Lervangen 7, Randers, Charles Rhode, Lavendelstræde 12, Køben
havn, Knud Verner Rønnow, Lemvig, Albert Emil Rousing, Vandvarsvej 5,
Vorup,Oluf Rumalt, Ellinorsvej 1, København, Poul Salomonsen, Næstvedga
de 43, København, Verner Sassersen, Frederiksberggade 23, København, Ar
nold Simonsen, Davidsalle 6, Aalborg, Birger Sørensen, Lombardigade 20,
København, Erik Asger Sørensen, Peder Skramsgade 4, Københa~in, Erik Carl
Frederik Randolph Sørensen, Hovedgaden 94, Søborg, Erik Kurt Sørensen,
Ryesgade 30 A, København, Holger Robert Sørensen, Milanovej 6, København,
Karl Sørensen, Steen Blichersgade 9, Randers, Knud Ernst Skovgaard, Fi
skergade 75, Aarhus, Niels Michael Sørensen, Steen Blichersgade, Randers,
Steen Selmer Sørensen, Thygesens Boulevard 28, Randers, Svend Larsen Sø
rensen, Eskildsgade 5, København, Tage Emanuel Sørensen, Nyelandsvej 67,
København, Frederik Solberg, Nyvangsvej 30, Randers, Axel Thomas, Sommer
Jensen, Ahornsgade 13, København, Johannes Christian Stengaard, østboule
yard 1, Aarhus, Arne Stroh-Christensen, Østrigsgade 16, København, Kjeld
Otto Emil Suadicani, Hyldegaards Tværvej 39, København, Christian Svend
sen, Gravensgade 15, Aalborg, Steen Svendsen, Tjørnelundsalle 27, Køben
havn, Hess Eigil Thaysen, Kanslergade 5, København, Jørn Thaysen, Kan
slergade 5, København, Finn Thomsen, Strandparkvej 26, København, Børge
Thomsen, Søren Møllersgade 19, Randers, Svend Arne Thyssen, Stenløse,
Karl Erik Trabjerg, Vejlevej 3, Kolding, Karl Jørgen Udsen, Søgade 5,
Grenaa, Svend Ove Valt, Classensgade 46, København, Preben Veland, Jens
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Baggesensvej 38, Aarhus, Volmer Vennike, Smedetoften 28, KøbenhavnHelge
Børge Voss-Petersen, Torvegade 11, Skive, Gunni Hother West, Brandesalle
10, København, Niels Winther-Thing, Forhaabningsalle 41, København, Leif
Wiuz, Voldmarsgade 24, København,
Det er første Gang, at danske Statsborgere er blevet ført til Koncentra
tionslejren i Dachau.

Tirsdag Morgen ankom to tyske Lastbiler med svært bevæbnet Mandskab tul
Jægerspris ledet af den “danske Politibetjent Sievertsen, der iført Som
meruniform holder til paa Politistationen i Hillerød. I Jægerspris fik
man Forstærkning fra Lejren, hvorpaa man omringede Skolen i Jægerspris,
og i en lille Landsby Nord for Jægerspris ved Navn Koplerne. Tyskerne
sneg sig forsigtigt ind paa Skolebygningerne og overrumplede til sidst
de forskræmte Lærere og Skolebørn. De spurgte efter nogle Haandværkere,
men da de ikke fandt nogen, forhandlede de indbyrdes et Øjeblik, hvoref
ter de forsvandt igen uden Forklaring, Der maa formodentlig have forelig
get en Forveksling.

(“Den første Regering.. ., fortsat fra Side 6).
Men Modstandsbevægelsen er kun overfor Kampen mod Tyskerne en Enhed. In
drepolitisk bestaar den af alle Partier. Frihedsraadet er i Virkelighe
den en “Samlingsregering”, der har sat sig som Maal at løse visse bestemt
afgræsede Krigsopgaver
og som har løst dem med stor Fornuft og Dygtig
hed. Men naar Tyskerne er ude af Landet, og den nye Regering er dannet,
saa forsvinder Modstandsbevægelsen, og alle vi i dens Rækker rykker ind
i de normale politiske Grupper, hvor vi hører hjemme, Dette erkendte Fri
hedsraadet ogsaa straks ved sin Dannelse..
-

Tysk Krigsforlis Syd for Langeland.
Onsdag Morgen den l4.Februar drev en Gummibaad med 4 Mennesker ind paa
Vestkysten af Enehøje i Nakskov Fjord. De var meget forkomne og blev
hjulpet af Beboerne paa Øen. De fire Mennesker stammede fra et Skib, der
forliste Dagen før Syd for Langeland, nemlig den 6.000 Tons store Damper
“Hedewig Hütte”, der afsejlede fra Gdynia den 8.Februar og skulde til
Kiel. Der var 53 Matroser, 43 Kvinder med Børn og 10-15 civile Mænd om
bord. Syd for Langeland skete en Eksplosion, der gennemrystede Skibet,
men Besætningen var ikke klar over, om det var en Mine eller en Torpede
ring. Skibet holdt sig flydende en halv Time, og det lykkedes Besætning
og Passagerer at faa varmt Tøj paa. Kvinder og Børn blev anbragt i den
eneste Redningsbaad, der var uskadt, eller paa Redningsflaaderne sammen
med nogle Mænd, der skulde hjælpe dem. Der var to Gummibaade. I den ene
var der 8 Mand, da den forlod Skibet, mens der næste Morgen i den anden
Gummibaad saas fire tyske Soldater og to Børn.Mændene fra den Gummibaad,
der naaede ind til Enehøje, saa at den anden Baad revnede og gik til
Bunds med Passagererne, uden at de kunde redde dem. Tre af de ombordvæ
rende i den anden Gummibaad var tilskadekomne og døde. De andre lod dem
glide i Vandet. En Feltflaske med Cognak ~gik paa Omgang mellem de andre,
og en Baadsmand blev beruset og faldt overbord og druknede. Foruden de
reddede paa Enehøje drev et Ægtepar og en tysk Soldat i Land ved Taars
og blev bragt til Nakskov Sygehus. De reddede har forklaret at de var
Flygtninge fra Gdynia. Hvormange der er omkommet, vides ikke med Bestemt
hed.
I FAA LINIER:
Paa Statsbanelinjer mellem Islevbro og Herlev blev som kort omtalt for
leden et Godstog afsporet. Det viser sig nu, at det drejede sig om et
Godstog, der udelukkende medførte Værnemagtsmateriel. Toget bestod af
Lokomotiv og 14 Godsvogne.

12

I Anledning af en Filmsanmeldelse blev det som meddelt forbudt Berling
ske Tidende” i Fremtiden at bringe Teater- og Filmsanmeldelser samt For
lystelsesannoncer. Forbudet ophæves fra og med den l.Marts og har deref
ter varet i fire Uger.
Gestapo indfandt sig forleden paa “Aarhuus Stiftstidende” for at arreste
re Frøken Inger Bentzen, der er ansat i Ekspeditionen. Den unge Dame nar
rede imidlertid Gestpaomændene. Med en Bemærkning om, at hun lige skulde
have sit Overtøj paa, gik hun ud i Garderoben, og herfra hoppede hun ud
af et Vindue og forsvandt.
Paa Flyvepladsen ved Marslev har Sabotører sprængt en Del Lastbiler i
Luften. Der var en Del Skudveksling med de tyske Vagtposter.
Telefonmesteren i Nakskov har Ordre til omgaaende at lægge to direkte Te
lefonledninger ud til Albuen ved Albu Fyr, den sydlige Snip ved Indsej
lingen af Nakskov Fjord. Der tales om, at Tyskerne vil have oprettet en
Marinestation derude.
“Den borgerlige Forening”s Restaurant og Selskabslokaler i Nakskov er be
slaglagt af Tyskerne og skal vistnok anvendes til tyske Flygtninge, sær
ligt Mødre og Børn.
Halvdelen af det danske Gesandtskabs-Personale fra Berlin er vendt hjem
efter Henstilling fra Tyskerne. Det øvrige Personale er flyttet tilbage
til Berlin efter en Evakuering østpaa.
Der er igen ankommet 150 ungarske Soldater til Kasernen i Holbæk, hvor
den ungarske Styrke nu er oppe paa 300 Mand.
Efter Forlydende skal der indkvarteres ialt 600 ungarske Soldater i Hol
bæk.
Den Afdeling Schalburgfolk, der den 1.December tog Politistationen i Kø
ge i Besiddelse, og som siden har optraadt meget provokerende overfor By
ens Befolkning og Myndighederne, forlod for nogle Dage siden Stationen
med alt deres Materiel og kørte bort. Det vides ikke, hvor de er kørt
hen.
Til 59: Mellemmanden har faaet Besked angaaende det rent praktiske. Vi
behøver ikke det, De skriver om. Tak. Det tredie Spørgsmaal er gaaet vi
dere.
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456: Ja

Dagens Historie fra Tyskland.
Hitler og Goebbels var blevet enige om at konstatere, hvorledes Stemnin
gen var i den tyske Civilbefolkning. Hitler klædte sig ud som en gammel
Murer og gik ind paa en Restaurant. En snusket Serveringsdame kom hen til
ham og sagde: “Goddag
hvad ønsker Føreren?”
Hitler var ved at falde
ned af Stolen og udbrød: “Kender De mig?”
“Ih, ja”, svarede Serverings
damen.
Saa gik Hitlerud og meddelte Goebbels det kummerlige Resultat. Goebbels
klædte sig saa ud som en ældre Dame og gik ind i Restauranten.
Den samme Serveringsdame kom og spurgte høfligt:
“Hvad ønsker Ministeren?”
Goebbels var ved at tabe Næse og Mund, men fik dog fremstammet:
“Hvad i Alverden, kender De mig?”

353: De skulde have faaet det hele Tiden.
34
62
68
ste Dage.
—

—

-

363

-

529

—

610

-

619

-

638 vil faa Besøg en af de nærme

216 vil faa særligt Brev.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Baade paa øst- og Vestfronten har Tyskerne haft meget sto
re Terræntab i de sidste Døgn. I Vest har Tabet af Terræn været det stør
ste siden Ardenner-Offensiven. Orscholz er taget, og Amerikanerne er
trængt ind i Saarburg, idet Bredden af Saar-Floden Syd for Byen er naaet
i en Bredde af 10 km. Amerikanerne naaede ogsaa ind i Vorbach. Mellem
PrUm og Echternach har Tyskerne opgivet adskillige Byer og er gaaet til
bage til Stahlbech. Amerikanerne har naaet Pri~m-Floden paa en 10 km bred
Front. I Nord fortsætter Englænderne ud over Goch og staar foran Kalkar,
der er skudt i Brand.
østfronten: Mod øst har Tyskerne tabt Terræn særlig paa Fløjene. I Nord
staar Russerne i Mewe, og der kæmpes haardt langs Bredden af Weichselflo
den. I Niederlausitz har Tyskerne maattet trække sig tilbage mod Görlitz.
Russerne er begyndt paa kraftige Panserangreb i Nærheden af FUrstenberg.
Luftangreb: Tysklands vigtigste Trafikknudepunkt for Trafik fra Vest mod
øst og fra Nord mod Syd, NUrnberg, er nu ødelagt. Der kan ikke længere
køre Tog gennem denne By. Ikke mindre end 80 Gader og Pladser er helt ø
delagt af Bomber, og der synes ikke at være noget tilbage af de store
Man-Staalværker, hvor der blev ødelagt en Mængde Panservogne, Dieselmoto
rer og Lastvogne. Ogsaa Dortmund, et andet vigtigt Trafikknudepunkt, er
blevet stærkt beskadiget ved Luftangreb i de sidste Dage.
Luftangrebet paa Berchtesgaden: Der skete ingen Skade ved det allierede
Luftangreb mod Berchtesgade i Gaar. Flyverne blev mødt med den kraftigste
Luftværnsild, man nogensinde har oplevet i Tyskland, og hele Byen laa
indhyllet i et kunstigt Taagetæppe, da Flyverhe ankom. Paa alle Bjergtop
pe omkring Berchtesgaden er der placeret Luftværnsskyts.

-

-

-

“Ih, ja”, lød Svaret.
“Jamen, hvem er De da?”
Serveringsdamen blottede en Række gule ~Tænder og hvislede:
“Jeg er Himmler

ST D 5 I E
Hipos Mordbrænderbande har paa sit hærgende Togt gennem Danmark i Nat
opereret i Aarhus.
Store Dele af den. centrale Del af Byen er lagt i Ruiner ved Bombespræng
finger og Ildebrande. Foreløbig regner man med, at fire Mennesker har
fundet Døden i Ruinerne.
Skaden opgøres til Millionbeløb. Hvor meget er det umuligt paa nuværende
Tidspunkt at gøre op.
Fremgangsmaaden har været den samme som i Odense.. .Shellhusets Mordbræn
der-Eksperter har udarbejdet en ganske bestemt Plan for dis~e Afstraffel
sesmetoder af Civilbefolkningen, og den er gennemført til Punkt og Prik
ke.
Den nye tyske General og den højere Pancke eller hans Efterfølger kan
sammen med deres Medarbejdere og danske Haandlangere roligt gaa igang med
Planerne om ødelæggelse af den næste danske By
ingen menneskelig Magt
kan hindre, at Planerne bliver fuldbyrdet.
Nazibevægelsen forbliver tro mod sig selv til det sidste.
Terroren i Aarhus begyndte Kl.l.3O med Bombesprængninger i Forretningskvarteret ved Banegaarden og Søndergade. I de følgende Timer eksplodere
de der 9 Bomber i det moderne Forretningskvarter begrænset af Søndergade
Ryesgade-Guldsmedegade og Nørregade. Ved 2.Tiden eksploderede nogle Bom
ber i Aarhus Teater, og ved 3.Tiden blev Forlystelsesetablissementet “Ma
ritza” i Frederiksgade sprængt i Luften.
Mest medtaget blev et Bygningskompleks Guldsmedegade 1-9 og Klostergade
-

Udlandet i Noter:
Den lille tyske Damper “Austri” blev i Gaar sænket af raketfyrede engel
ske Mosquito-Maskiner udfor Haugesund. Damperen var paa Vej til Tyskland
med meget vigtige Papirer, der skulde evakueres fra Norge.
Det meddeles, at Gestapo i Tyskland nu gaar udenom Overkommandoen og af
sætter den ene højtstaaende Officer efter den anden, uden overhovedet at
meddele det til Overkommandoen. Sidst er Kommandanten i Rastadt, Friher
re von Hornstein, blevet fjernet. Efter Gestapos Udsagn skulde han have
en fransk Bedstemoder, og derfor stolede man ikke paa ham.
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27-31, der er en fire Etagers Bygning med Butikker i Stuen og Lejligheder
i Etagerne. Der skete Bombesprængninger i Guldsmedegade 10-16 og i Guld
smedegade 27 udbrød en voldsom Ildebrand. Endvidere eksploderede der Bom
ber i Nørregade 34, Nørregade 12 og Nørregade 49. I samtlige Bygninger
opstod der Brand. I Nørregade 49 omkom en ældre Dame, Fru Rasmussen, der
indebrændte. Ogsaa hendes Mand blev alvorligt forbrændt, men var dog i
Live i Morges. I Guldsmedegade sprang et Par Damer ned fra fjerde Sal i
Gaarden for at undgaa Røgforgiftning. Den ene dræbtes i Faldet, den anden
er haardt saaret. Det har været umuligt at faa Navnene opsporet i de tid
lige Morgentimer. Der er ført fire haardtsaarede til Hospitalet, og en
Snes Mennesker er kommet under Lægebehandling. To Kvinder fra Klosterga
de 27-31 savnes. Samtlige Butiksvinduer i Ryesgade og en Del af Sønder
gade er gaaet. Bomben paa Aarhus Teater blev anbragt paa Teatrets Hovedtrappe. Forhallen blev fuldkommen raseret, og Garderobernw til Parkettet
ligeledes samt Gulvet til Publikums-Foyeren paa l.Sal. Man faar en lille
Forestilling om Værdien af de materielle Skader, der er anrettet, ved at
erfare at Bygningskomplekset i Guldmedegade er vurderet til over 5 Milli
oner Kroner. 40-50 Familier er blevet husvilde.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

De engelske Flyvemaskiner, som i Nat var over Danmark, nedkastede Miner
i Kattegat og Storebælt.
Gestapo foretog i Gaar Razzia paa Polyteknisk Læreanstalt.
Vagtværnet blev i Nat ved 2.Tiden kaldt til Jacob Erlandsensgade, hvor
der var konstateret Indbrud i en Garage. Det var dog Hipo-Mædder var paa
Spil, og de beskød Vagtværnet med Maskinpistoler.
SLUT.

>~

De nazistiske Cigaretkunder
fortsætter Mordene.
Som omtalt blev en Cigarhandler fornylig myrdet i Lindealle i Vanløse,
fordi han ikke kunde tilfredsstille sin nazistiske Forgængers Kunder.
Baade han og hans Nabo, en Manufakturhandler, blev skudt.
Nu har de samme Mordere forøvet Attentat mod Ejeren af den Ejendom i Lin
dealle, hvor Cigarhandleren havde Forretning. Resultatet blev, at Ejerens
Broder mistede Livet. Den myrdede er den 34-aarige Grosserer Johannes Da
vid Ovesen Nielsen, Lindealle 34. Gennem længere Tid har hans Broder, der
ejer Ejendommen, staaet meget skarpt overfor Nazisten, som maatte sælge
sin Forretning, fordi han til sidst kun havde sine Meningsfæller som Kun
der
og de kunde ikke holde Forretningen igang.
Forleden Aften var Grosserer Nielsen nede i sin Kælder, da der pludselig
blev aabnet Ild imod ham fra en Maskinpistol, der blev stukket ind gennem
Kældervinduet. Han var død, før Ambulancen naaede til Hospitalet. Der er
ingen Tvivl om, at der foreligger en Fejltagelse. Ejendommen har i længe
re Tid været “skygget” af mystiske Personer, og Ejeren er flere Gange
blevet truet paa Livet. Han forsvandt for længere Tid siden.
-

Mystisk Transport
fra Kasernen paa Artillerivej.
Som omtalt kom det Natten til Tirsdag til en Række voldsomme Kampe i
Kvarteret omkring Kasernen paa Artillerivej, Baadsmandsstrædes Kaserne,
Torvegade og Christianshavns Torv. Tyske Soldater beskød indbyrdes hin
anden, og Kampen varede i flere Timer.
I Gaar foregik der fra Kasernen paa Artillerivej en Transport, som man
uvilkaarligt sætter i Forbindelse med de natlige Begivenheder. Et halvt
Hundrede tyske Soldater uden Vaaben blev ført ud af Kasernen under Be
vogtning af tyske maskinpistolbevæbnede Politisoldater. Afdelingen mar
cherede hen til den tidligere Politiskole bag Faste Batteri, og her blev
Soldaterne gennet ind. Deres videre Skæbne er ukendt.

Nazisterne myrder igen
Var det Mytterister?
“Tyske Soldater
stjæler ikke”
Fortsætter Morderbanden
til Aalborg
Pigtraad om
Jernbane] injerne?
Arrestationer
Specielt
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Elof Riseby arresteret.
Maleren Elof Riseby er blevet arresteret af Gestapo. Endvidere har man
arresteret den 28-aarige stud.polit. Erling Kærn, der var Assistent i
Sparekassen for København og Omegns Hellerup-Afdeling paa Strandvejen.
Den sidste Arrestation mindede mest om en Bortførelse, idet Gestapofolke
nes danske Haandlangere, der slæbte afsted med Kærn, samtidig med at de
truede ham med Pistoler, ikke med eet Ord røbede, at de kom fra det tyske
Sikkerhedspoliti. Kun den Omstændighed, at de kørte bort i en Bil, som
man positivt ved, er stjaalet fra Hellerup Politis Garager af Tyskerne,
røbede Mændenes Identitet.

gelsernes Omfang, flere Virksomheder maatte standse, fordi Arbejderne gik
hjem. Overalt flagedes der paa halv. Om organiseret Strejke var der ikke
Tale, alle handlede spontant og grebet af Forfærdelse over de bestialske
ødelæggel ser.
Aalborg blev i Gaar grebet af en vild Nervøsitet
i en Forudanelse om,
at Morderbanden maaske havde udset denne By som næste Offer. Næsten alle
Beboelseslejligheder i Forretningskvarteret blev rømmet
Beboerne flyt
tede ud til Venner og Bekendte i mindre truede Kvarterer.

-

Tyske Soldater bevogtede
Frimurerlogens Madrasser.
For nogle Dage siden kunde man se et mærkeligt Optog, der fra Frimurer
logen paa Blegdamsvej bevægede sig ad Fredensgade og videre til Kommune
hospitalet. Foran kørte en Bil med tyske Soldater, derefter fulgte nogle
Lastbiler læsset med Madrasser og bagerst fulgte endnu en Lastbil med
Sol dater.
Madrasserne blev bragt ind paa Kommunehospitalets Desinfektionsanstalt,
hvor de skulde afluses. Det viste sig, at det var Schalburgfolkene,der i
sin Tid havde brugt Madrasserne, og nu skulde de altsaa gennemgaa en me
get grundig Renselsesproces, før man turde tage dem i Brug til de Saare
de, der vendte hjem fra østfronten.
Københavnervidet fornægtede sig forøvrigt ikke. Ved Synet af den ejendom
melige og skarpt bevogtede Transport udbrød en Svajer, derkørte sammen
med en Kollega: “Hva’ mon alle de Soldater passer paa?” Svaret faldt
prompte: “Paa Vilddyrene.”
“Den tyske Soldat stjæler ikke”:
En Nat for ikke saa længe siden begyndte en halv Snes tyske Soldater uden
nogen som helst Grund at beskyde et Ledvogterhus Syd for Ringkøbing. I
Vogterhuset sov den 68-aarige Ledvogter og hans Hustru og i et Udhus sov
Ægteparrets Datter og Svigersøn. Beskydningen varede over en Time, og
mens den stod paa, kravlede de ældre Mennesker ud af Vogterhuset og søgte
Tilflugt i Udhuset. Pludselig blev Døren revet op, og nogle Tyskere stor
mede ind. De opførte sig selvfølgelig ganske utilstedeligt, en af dem rev
saaledes Nattøjet af den unge Frue. Tyskerne forsvandt imidlertid igen,
og de fire Mennesker flygtede ind til Ringkøbing. Da de næste Dag vendte
tilbage, fandt de Huset plyndret for Syltetøj, og ogsaa nogle Smykker var
forsvundet. Den følgende Dag stillede en Deling tyske Soldater med en Of
ficer i Spidsen for at holde Forhør. Officeren paastod, at der var blevet
skudt først fra Vogterhuset, og han skulde nok finde ud af, hvilke For
bindelser Ledvogteren havde med dette. Paastanden om at der var blevet
skudt fra Vogterhuset, var fri Fantasi. Ledvogteren og hans Familie be
klagede sig derimod over Tyveriet af Syltetøjet og Smykkerne, men dette
afviste den tyske Officer med en Bemærkning om, at det var Sabotørerne,
der havde begaaet Tyveriet, for “den tyske Soldat stjæler ikke”.
Fortsætter Morderbanden til Aalborg?
Flere Forretninger i Aarhus lukkede i Gaar, da man blev klar over ødelæg
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-

-

Skal Cirkusbygningen inddrages i det befæstede Omraade?
Cirkusbygningen paa Hjørnet af Jernbanegade og Axeltorv fik forleden fint
Besøg: En tysk højt dekoreret Sanitetsofficer besaa med stor Interesse
Beskyttelsesrummene og Bygningens Stalde. Han og hans Medhjælpere var me
get omhyggelige med Maalinger og Beregninger, og af deres Samtale forstod
man, at der fra tysk Side regnes med, at Beskyttelsesrummene og Staldene
kan give Plads til mindst 400 “Sengepladser”.
Pigtraad om Jernbanelinjerne?
For at komme Jernbanesabotagen ved Aarhus til Livs har Tyskerne i Kvarte
ret ved Langenæs, Skandeborgvej, beslaglagt en Række Kolonihaver,, som
støder op til Jernbaneterrænet. Haverne bliver ryddet for Lysthuse og
Buske, og russiske Krigsfanger sætter i øjeblikket store Pigtraadsspær
ringer op for at hindre Sabotører i at komme ind paa Terrænet. De tyske
Soldater, der patrouillerer paa Banestrækningerne omkring Aarhus, optræ
der iøvrigt meget udfordrende. Flere private Familier i Viby har faaet
Ordre til at tageSoldater paa Kost, i Gaar blev en Familie saaledes
tvunget til at bespise 9 Soldater med varm Middagsmad. Patruljens Fører
erklærede overfor Manden, at hvis de ikke fik Mad, vilde han blive skudt.
Soldaterne bryder ogsaa ind i Folks Kældre og stjæler Brændsel, bryder
ind i Sommerhuse og anvender Møbler og Service. Svaret paa Protesterne
er Trusler.
Fine Metoder.
For nogen Tid siden blev der ringet til Produktionsmester Nielsen i Hjem
met paa Strandlodsvej. Nielsen var ikke hjemme, og hans Hustru tog Tele
fonen. Den Person, der ringede, erklærede, at Nielsen vilde blive skudt
en af de nærmeste Dage, og hvis man ikke kunde faa Ram paa ham, vilde det
gaa ud over Hustruen. Produktionsmester Nielsen er ansat hos Burmeister
& Wain paa Refshaleøen.
Samme Dag og omtrent paa samme Tid blev der ringet til Mester Hans Mik
kelsens Privatbopæl
han er ligeledes ansat hos B&W
og der blev sagt,
at han vilde blive skudt en af Dagene.
Fredag den 9.Februar ved 2O.Ti—
den, da Fru Mikkelsen var paa Vej hjem fra Rhodosvej 15, blev hun ramt
i Benet af to Skud. Skuddene blev affyret af vistnok to Personer, der
stod paa Havegangen til den Villa paa Rhodosvej, hvor Fru Mikkelsen havde
været til Gymnastik. Fru Mikkelsen blev indlagt paa Sundby Hospital.
-

-

—

Arrestati oner.
Redaktionssekretær Helge Langkilde-Hansen, “Frederiksborg Amts Avis” er
blevet arresteret af Gestapo. Ogsaa Købmand P.A.Petersen, Hillerød, er
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arresteret.
Endvidere er Læge Varberg fra Ejgaard ved Aalborg blevet
arresteret. Det paastaas, at der i hans Villa er fundet en saaret Mand
og en Sygeplejerske.
Endelig er Skovfogedaspirant Dines Petersen og
Skovfogedelev Mackeprang-Nielsen, Silkeborg Statsskovdistrikt, blevet ar
resteret, sigtet for at have fotograferet et saboteret Automobilfirma.

ter i det, er i Dag en Kendsgerning.
For nogen Tid siden blev en Duplikator afhentet paa Carlsberg. Patrioter
ne anmodede Kontorpersonalet om at forholde sig passive og ikke røre Te
lefonerne. At ingen protesterede er selvfølgeligt. Dagen efter holdt San
der en Tordentale til Personalet, hvori han bl.a. beskyldte dem for at
være feje Krystere. I et andet Tilfælde, hvor der blev afhentet Benzin
paa Carlsberg, udtrykte Sander sin Foragt for de Funktionærer, der havde
ladet sig “holde op” af Patrioterne.
Det hedder ikke “laboremus pro-fitten”, Hr. Sander
det hedder “labore
mus pro patria”
som Carlsbergs Motto lyder.

-

-

Specielt:

Til 6: Tak. Lad Sagen hvile foreløbig.
Til 367: Tak. Vor Mand er desværre selv ude at rejse, saa vi
kan ikke hjælpe Dem nu. Adressen er rettet
Til 632: Tak Vi har savnet Dem.
Til 250: Vi har det ikke mere.
Til 105: Tak. Fint.
Til 51: Den omtalte Hansen kendes overhovedet ikke nogen Ste
der.
Til:428: INF giver sig aldrig af med at udsende Breve af den
af Dem omtalte Art, og Henvendelsen stammer altsaa ikke fra os. Den om
talte Gangpige “beror” altsaa udelukkende paa Deres Ansvar.

Laboremus pro-fitten~
I Besættelsens første Tid havde adskillige fremtrædende Mænd indenfor
Forretningslivet meget svært ved at skjule deres uskrømtede Glæde over at
“Tingene nu blev sat paa Plads”. Navnlig Super—Arbejdsgiverne glædede sig
over at faa Hævn for alle de “ydmygende” Indgreb fra Arbejdernes og Funk
tionærernes Side. Samtidig benyttede de enhver Lejlighed til forretnings
mæssigt at drage Fordel af Besættelsens kunstige Opskruning af Produktion
og Omsætning.
Profitten frem for alt.
Senere, da den tyske Sejrsmarch standsede ved Stalingrad og El Alamein,
og Begivenhederne fik modsat Fortegn, fik de travlt med at forklare for
Alverden, at de altid havde været “gode danske Mænd”. En Del af dem kom
gennem Forbindelser ind i det illegale Arbejde, og nu var der ingen Græn
ser for deres Offervillighed.
Det bliver vanskeligt juridisk efter Krigen at ramme disse driftige For
retningsmænd, som har Venner, Kapital og Forbindelser nok til at faa red
det Ansigtet. Moralsk er de dømt. De uhyggeligste Eksemplarer af disse
Parasitter er Mænd som Brødrene Houlberg, Bj~rn Erichsen, Niels Erik Wil
helmsen, Bryde-Nielsen, Hector, Bohnstedt-Petersen og en Del andre, hvis
Navne nok skal komme frem senere.
En Afart af Typen, men af noget mindre Format, er Mænd som Direktør San
der, Carlsberg. Han har ved flere Lejligheder ikke undladt at udtale sin
Glæde over, at nu kom der da heldigvis nye Mænd til Styret herhjemme. Det
var i de Dage, da Ingeniør-Kliken skulde redde Danmark~ En af hans Prote
geer er den initiativrige og vidtskuende Niels Erik Wilhelmsen (ham med
østrummet, nu tysk Børstefabrikant). Mærkeligt nok har Direktør Sander,
der ellers er berømt for sin haarfine Næse, endnu ikke opdaget, at de
Ting, Frihedsbevægelsens Mænd nødvendigvis af og til maa foretage sig,
ikke er gjort for at irritere ham personligt. Det er et Arbejde, der er
til Gavn for Danmark og alle Danske. At der er udenrigspolitiske Realite
-
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~De to sidste Transporter fra
Vestre Fængsel til Frøslev.
I Februar Maaned er der gaaet to Transporter af danske politiske Fanger
fra Vestre Fængsel til Frøslev. Det drejer sig ialt om 121 Danskere. I
første Omgang blev der transporteret 42 pg i sidste 79 Fanger, der blev
sendt af Sted henholdsvis den 8. og den 16.Februar. I den første Trans
port var følgende:
Otto B.T.Abrahamsen, f.4.ll.95 i Hellerup, Kurt Andersen, f.l7.8.l6 i Kø
benhavn, Jørgen Bjerre, f.22.lO.2O i Hellerup, Mogens Brøndum, f.l8.6.1O
i Bagsværd, Georg Bruun, f.ll.1O.96 i Vejle, Elly Ciemensen, f.9.1.2l i
Herstedøster, Harry Cordes, f.ll.lO.l5 i København, Helge Dordonville de
la Cour, f.2O.5.03 i København, Helge Deichmann, f.5.3.25 i København,
Aksel Lønquist Gernesøe, f.l5.7.O3 i Aunsø, Birthe Hansen, f.24.7.25 i
København, Bolin Hansen, f.l.5.O5 i Gilleleje, Chr.Hansen, f.9.lO.93 i
Fredericia, Gregers Hansen, f.19.4.O2 i Viborg, Oskar Hansen, f.l5.6.O6
i Søllerød, Vilhelm Anton Emil Hansen, f.23.6.23 i Smidstrup, Jørgen Enevold Høberg Petersen, f.6.4.l6 i Reykjavik, Over Georg Jensen-Alstrup,
f.3.8.23 i Slagelse, Holger Hartvig Becher Johansen, f.8.4.2l i Slots
Bjergby, Johannes Klitgaard, f.9.8.l2 i Aalborg, Erik Ib Larsen, f.l8.5.
09 i København, Poul Erik Larsen, f.7.6.08 i Helsingør, Poul Erling Lar
sen, f.24.9.2l i Søllerød, Kaj Fritz Lund-Hansen, f.3.8.9l i Odense, Carl
Matherne, f.3.4.l5 i Sludstrup, Benth Johan Nielsen, f.24.3.28 i Slagelse
Carl Wilhelm Nielsen, f.25.3.l8 i Slaglille, Eilif Nielsen, f.14.7.23 i
Struer, Poul Ancher Nielsen, f.8.3.17 i København, Johan Oluf Olsen, f.
15.2.22 i København, Johs. Pedersen, f.29.lO.04 i København, Sigvald Pe
tersen-Vestager, f.ll.ll.l8. i Frøslev, Harry Jul .Rasmussen, f.l8.6.ll.
i Købelev, Otto John Taarup Rasmussen, f.ll.ll.O6. i Nexø, Niels Anders
Lumhold Sørensen, f.13.8.92. i Udby, Andreas Thomsen, f.7.5.8O i Køben
havn, Otto Chr.Thomsen, f.lO.6.86 i Aalborg, Jørgen Fr.B.Warning, f.3.6.
26 i Stadager, Sigfred Carlo Petersen, f.l9.12.17 i København, Jytte
Thrane, f.l2.5~t27 i Strib.
I den følgende Fangetransport var følgende:
Poul Aaholni, f.31.l.22 i Roskilde, Ferdinand Allin, f.3.9.95 i København,
Aage Wilh.Andersen, f.24.lO.09 i Helsingør, Sv.Aa. Andersen, f.3.2.23 i
Oddesund, Th.Bliid, f.l9.5.91 i Dalby, Niels Malthe Borch, f.4.7.ll i Kø
benhavn, Hans Callesen—Damm, f.l.3.24 i Tirslund, Hans Marius Christian
sen, f.3.5.95 i Skanderborg, Sune Bysted Dalgaard, f.9.5.22. paa Frede-
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riksberg, Angela Diemar, f.14.8.98 i Vinkel, Jørgen Carl B.Dimpker, f.l2.
9.23 i Fredericia, Adoiphe Durafour, f.15.4.19 i Helsingør, Hippolyte Du
reafour, f.l.8.23 i Helsingør, Hippolyte Durafour, f.23.8.8l i Nysted,
Inge G.Olsen Durafour, f.12.lO.93 i København, Chr.Egebjerg, f.l.7.98 i
Nyborg, Olaf Helge Flintholm, f.7.2.17 i Ydby, AxeL Fosbæk, f.13.2.26 i
København, Poul Fosbæk, f.l3.2.26 i København, Leo Frederiksen, f.25.4.25
paa Frederiksberg, Poul Vilh.Frederiksen, f.19.l.26 i Roskilde, Stig Gra
vesen, f.28.2.23 i Sorø, Mogens Floro Hagemann, f.l8.9.22 i København,
Bente Hammerich, f.ll.12.2l paa Frederiksberg, Erik Børge Fyrst Hansen,
f.13.1O.15 i Aarhus, Henrik E.Otto Hansen, f.2.l.12.i Nakskov, Ulf Johan
Henriksen, f.7.1O.23 paa Frederiksberg, Allan Svend Edv.Hernøe, f.16.ll.
02 paa Frederiksberg, Poul O.Quade Holm, f.4.ll.l8 i Göteborg, Emil Al
bert Hover, f.l2.1O.92 i København, Ejner k.Jacobsen, f.27.2.17 i Ringe,
Eugen Kofod Jensen, f.23.9.9O i København, Johs.H.Jensen, f.9.7.O9 i Lin
demark, Helge Georg Jørgensen, f.14.4.25 i Assens, H.C.Klindt, f.lO.6.22
i Grenaa, C.A..Larsen, f.27.l2.98 i København, Gerda Marie Lolle, f.5.ll.
10 i Vejens Betty Johanne Lundblad, f.25.4.87 i Løgismoseskov, Johs.Rud.
Lykkeberg, f.19.ll.l9 i København, Asger Skov Madsen, f.7.5.22 i Kværkeb,
Benny Møller, f.23.2.l2 i København, Carl Chr.Nielsen, f.l3.8.l4 i Søn
dersø, Carl Henry Nielsen, f.23.ll.09 i Blidstrup, Flemming Frank Niel
sen, f.14.9.25 i Holte, Sv.Aa.Chr.Oksbroe, f.18.3.14 i København, Leo 01sen, f.27.l.O9 i Korsør, Poul Ingolf Olsen, f.7.7.19 i Slagelse, Egon B.
Pedersen, 30.10.24 i København, Leif Pedersen, f.19.l.21 i Skovshoved,
Paul Jerup Pedersen, f.9.4.24 i Vesterø, Gerda Petersen, f.l.l2.O6~i Hel
singør, Gunnar Wilh.Petersen, f.4.4.O5 i Lyngby, Niels Jacob Bj.Petersen,
f.21.12.22 i Kirke Hvalsø, Paul Eli Petersen, f.3.9.17 i København, Willy
Petersen, f.1O.l2.12. i København, Jørn Curt Emil Rasmussen, f.3.3.18 i
København, Max Bent Rasmussen, f.23.3.26 i København,Erling Orla Otto
Sansberg, f.13.7.27 i København, Ib Vilh.Schytt, f.2O.5.25 i København,
Carlo M.Søeborg, f.2O.12.l2 i København, S.A.Sølvkjær, f.l8.18.Ol i Kø
benhavn, Aksel Valdemar Sørensen, f.lO.4.99 i Blidstrup, J.H.Thomsen, f.
6.10.16 i København, Robert J.A.Br.Westerholm, f.l6.l2.l3 i Allinge, Chr.
Winther, f.19.3.81 i Vellev, Helga Caroline Winther, f.5.lO.84 i Køben
havn, Preben H.Andersen, f.4.7.2O paa Frederiksberg, Flemming T.Budsted,
f.l6.2.28 i Hvalpsund, Alvin Herbert Christiansen, f.8.l.21 i USA, Knud
Christensen, f.7.LO1 i Vaabensted, A.P.Daugaard, f.26.8.O2 i ødum, Arne
E.Jensen, f.16.9.l7 i Hellerup, Harald Jensen, f.23.lO.O4 i Væggen, Jør
gen Phaff Nielsen, f.2O.6.23 i København, Honnes Hemmer Petersen, f.ll.
7.19 i Viborg, Knud Olaf Petersen, f.5.l2.l7 i Kellerup, Jørgen D.M.Si
monsen, f.26.9.27 i København, Henning Sørensen, f.3O.4.29 i Aarhus.

De tyske Myndigheder har beslaglagt Teaterbygningen, østre Skole og Hotel
Phønix i Rønne. Der skal ogsaa være udtalt ønske om Overtagelse af Dansk
Oliekompagnis Bygning ved Havnen.

I FAA LINIER (Indland):
Nogle bevæbnede Mænd trængte~0n~dag Eftermiddag ind i Kay Schmidts For
retning paa St.Pouls Plads i Aarhus og spurgte efter Indehaveren. Da Kay
Schmidt kom ind i Forretningen, blev der skudt paa ham. Han døde paa Vej
til Hospitalet. Kay Schmidt var kendt for sit udprægede nationale Sinde
lag.
Tirsdag Aften skete der en Eksplosion i Ny Mølle Stræde i Aalborg, Brostene i Stræde~t blev revet op, og flere Husfacader blev beskadiget.
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Paa Grund af manglende Tonnage har de bornholmske Mejerier maattet ind
stille den direkte Smøreksport til tyske Havne. Smørret føres nu i Stedet
for til København.
I Odense blev der Onsdag Aften foretaget en Razzia paa Hotel Brockmann,
Restaurant “Landsoldaten” og Den ny Forsamlingsbygning. Baade Gæster og
Personale blev kropsvisiteret. Fra de første to Steder blev der medtaget
7-8-Personer.
En Lastbil læsset med fyldte Staalflasker til Bilkørsel, blev Tirsdag Af
ten standset ved Sønderskov mellem Hjørring og Frederikshavn af 5-6- be
væbnede Mænd. Chaufføren fik et Bind for øjnene, og to Passagerer blev
spærret inde i en Spejderhytte i Nærheden. Bilen kørte derefter til et
ukendt Sted, hvor 35 af Flaskerne blev læsset af. og ved l.Tiden returne
rede de til Sønderskov. Chaufføren og Passagererne blev frigivet og fik
Ordre til at fortsætte Turen.
I Horsens blev der forleden bombesprængt to store Lastbiler, en Vogn til
hørende Vognmand Gorm Rasmussen, Nybogade 14 og en tysk Vogn i Mekaniker
Bordorffs Gaard.
Vagten paa Kasernen i Ringsted slog forleden Alarm, da fem uskyldige Fo
toklub-Medlemmer fra Ringsted kom dragende forbi med deres Apparater hæn
gende over Skulderen. Vagten troede aabenbart, det var Spioner, og de fem
Fotoamatører blev hentet ind til Forhør. Filmene i Apparaterne blev sendt
til Fremkaldelse i København, og Fotografiapparaterne opbevares indtil
videre af Tyskerne.
Tirsdag Aften foranstaltede tyske Politisoldater, assisteret af Hipofolk
en Afspærring af Vesterbrogade mellem Vesterbros Torv og Stenosgade i Kø
benhavn. Derefter blev Folk stillet op i Rækker langs Husfacaderne, og
Mændene maatte tage deres Overfrakker af. Kun i ganske enkelte Tilfælde
forlangte Tyskerne Legitimationskort. Undersøgelsen gik udel~ukkende ud
paa at finde Vaaben og illegale Skrifter. Sporvognspassagererne blev un
dersøgt paa lignende Maade, idet de først blev jaget ud af Vognene.
I Onsdags rykkede tyske Soldater pludselig ind paa Svendsgades Politista
tion, der i længere Tid har været lukket. Tyskernes første Aktion i Poli
tikredsen var rettet mod Kaffebaren paa Vesterbros Torv, hvor samtlige
Gæster i Løbet af en Times Tid blev undersøgt.
Som tidliger omtalt blev en ukendt Mand i Lørdags ved l4.Tiden skudt ned
i Studiestræde udfor Badeanstalten København. Det viser sig nu, at han
blev skudt af Hipomænd, der mente at have genkendt ham som en Mand, der
forsvandt til Sverige under Tyskernes Jødeforfølgelser her i Landet i
1943. De to Landsforrædere slæbte derefter den haardt saarede Mand til
Shelihuset, og herfra blev han noget senere
indrullet i et Tæppe
bragt bort i en Ambulance, der kørte ham til Feltlazarettet.
-
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Tyskerne har i Hornbæk forespurgt i samtlige Privatboliger og Sommerhuse,
hvor mange Soldater, der kan rummes ved Indkvartering hvert Sted. Man o
vervejer at fylde hele den sjællandske Nordkyst med Reservetropper og
Saarede.

Vi er i alle Dele af Landet snart vandt til at høre de tyske Troppers
Marchsange i Tide og Utide
lige fra dengang de overmodigt fahrede gegen
Engeland til de nu om man saa maa sige, farer ned mod Tyskeland. Men nu
dør den overmodige og sejrssikre Tekst i Struberne paa de udmattede Sol
dater. Det virkede derfor meget forbløffende, naar man i Tirsdags paa
Skanderborg Station hørte kraftige Mandsstemmer fra et tysk Troppetrans—
porttog synge med Appel og af karsken Bælg
indtil Jyderne opdagede, at
det var danske Fædrelandssange, der blev sunget. Forklaringen var, at
Tyskerne for at besværge Sabotagen havde koblet en Vogn med danske Fri
hedskæmpere til Transporten. Det var Frihedskæmperne, der sang
og de
kan mere end nogensinde.

Det bør konstateres, at der i den sidste UFA-Ugerevy i de danske Biogra
fer findes en lang og paagaaende Reklame for Teaterarkitekt Max Louws
Lejl ighedsindretnings-Service.
Tyskerne har i Silkeborg beslaglagt Langs Seminariums store Kompleks. Man
har samtidig meddelt, at det er at betragte som en Straffeforanstaltning,
idet det skal være konstateret, at de Personer, der sigtes for Drabet paa
den tyske Tandlæge for nogen Tid siden, har haft Tilknytning til Semina
riet. Det betyder, at den store Lærerstab og de Ca. 75 Elever omgaaende
skal finde nyt Kvarter.

-

-

-

Danmark og UNRRA
Interview med UNRRAs nordeuropælske Chef.

I Løbet af Eftermiddagen i Gaar lød der en Række voldsomme Detonationer
i Kvarteret omkring Shellhuset. Det viser sig nu, at det er tyske Ingeni
ørsoldater, som foretager omfattende Sprængninger i D~nningen over St.
Jørgens Sø, med det Formaal at anlægge kraftige Spærringer
med andre
Ord en Pindsvinestilling i Lighed med dem ved Kasernen i Odense.

Den danske Radio i London interviewede i Aftes i Udsendelsen Kl. 20,30
Chefen for UNRRAs nordeuropæiske Afdeling, Professor, Dr. Sverre Norborg,
der nu opholder sig i London. Vi gengiver Samtalen som Helhed:
Professor Norborg, hvordan er Danmarks Forhold til UNRRA?
Vi, som nøje har fulgt Danmarks stille, men stærke og aktive Kamp mod
Barbarerne ved, at hele det danske Folk venter paa det øjeblik, dâ Døre
ne igen slaas op til Menneskeheden og Friheden og det internationale Fæl
lesskab. Det var netop med den Tanke in mente, at UNRRAs Fællesraads Møde
i Montreal i sin Resolution Nr. 51 gav UNRRAs Overledelse Ret og Frihed
til at optage Danmark som Medlemsstat, saa snart Danmark er befriet, og
en dansk Regering kan eller ønsker at undertegne en Aftale med UNRRA. Jeg
understreger paany, at jeg ynder af Princip at overlade det fuldstændig
til hver enkelt suveræn Stats frie Regeringsautoriteter selv at afgøre,
om de ønsker deres Land indlemmet i UNRRA. Initiativet ligger hos det
danske Folk selv.
Men UNRRA forbereder vel allerede nu et eventuelt Arbejde i og for
Danmark. Jeg mener, man sidder ikke og venter med Hænderne i Skødet paa,
at der skal komme en dansk Regering og indbyde UNRRA?
Nej, nej
UNRRA er i stadig Forbindelse med de danske Lê~gationer i
London og Washington. Danske Eksperter har deres Gang i UNRRAs mange for
skellige Specialkommitéer, og Danmark har en Observatør i UNRRAs Hoved
kommite for Europa.
Det vil altsaa sige, at UNRRA kender Danmarks Behov, saa vidt som man
kan skønne over det herude?
Ja. Og jeg maa tilføje, at der staar Respekt om det store forberedende
Undersøgelsesarbejde, som de danske Eksperter herude har gjort, men na
turligvis kan vi først faa en endelig Oversigt, naar vi kan komme i di
rekte Forbindelse med de danske Myndigheder i det Tilfælde, den danske
Regering indbyder os.
Vil De fortælle os lidt om, hvad Danmarks Behov er opgjort til af de
forskellige Varer?
Nej, det kan jeg egentlig ikke, for en saadan Opgørelse maa komme fra
Danmark, men jeg kan sige, at man har anslaaet, at Danmark f. Eks. af
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Under en Razzia hos Fru Købmand Gram Hansen, Kærby, begik en ung Mand,
hvis Navn ikke kendes, Selvmord, da Tyskerne vilde storme det Værelse,
hvor han boede til Leje.

-

Sogneraadsformand, Læge Bartholdy, Skørping, blev arresteret i Gaar, an
tagelig som Repressalie mod en Strejke, der brød ud i Byen.
Til forskellige tyske Flyvepladser her i Landet er der i den sidste Tid
ankommet en Del Jagermaskiner. Saaledes har Kastrup Lufthavn faaet 25 Ja
gere, mens Vandel Flyveplads ved Vejle har faaet omkring 100 Maskiner.
Som omtalt blev Søfyrbøder Svend Aage Bernhard Løvgren skudt ned og dræbt
i Kafe “Bellevue” i Studiestræde 18. Løvgren var en meget aktiv Stikker.
Forleden blev der forøvet Sabotage mod DSB i Aarhus. Et Stillads, hvor
paa Kulvognene køres hen til Lokomotiverne, blev bombesprængt. Endvidere
blev det Maskineri, der trækker Vognene, ødelagt. Skaden er betydelig, og
til stor Gene for Tyskerne, der nu maa sørge for, at deres Lokomotivers
Tendere fyldes.
Foruden Aarhus-Hallen og Missionshuset Carmel har Tyskerne i Aarhus be
slaglagt Fjordsgades Skole og Skolen paa Ingerslevs Boulevard samt de
sidste Lokaler i Teknisk Skole. Man venter, at Tyskerne vil tage endnu
flere Skoler i Byen. Skolen paa Ingerslevs Boulevard skal bruges til Af
lusningsanstalt. De øvrige Skoler skal bel?agges med Flygtninge.
Troppebevægelserne i Sydsjælland fortsættes. Onsdag Eftermiddag kørte et
Tog paa 33 Vogne med Soldater fra Næstved til Hørve og Vig i Nordvest
sjælland. 26 genstridige Ungarere er blevet overført til Kasernen paa den
tidligere Luftmarinestation paa Avnø. En masse Materiel er blevet ført
bort med Biler Syd paa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Oliekager har Brug for 150 000 Tons, af Gødningsstoffer 370 000 Tons og
dertil store Mængder af Frø, Høstbindegarn og alle mulige andre Varer til
Landbruget samt uhyre Mængder Kul og Jern til Industrien.
Hvordan har man egentlig beregnet det?
Ved en rent skønsmæssig Analyse af det antagelige Behov i de første
6 Maaneder efter Krigen.
Er man nu sikker paa at kunne levere saa meget?
Det er svært at svare paa, da alle Lande i Verden jo møder med deres
ønsker og Krav, og det afhænger jo ogsaa af Transporten og Industrien,
f. Eks. om Gødningsindustrien i Norge kommer i Gang igen.
Jeg forstaar, at UNRRA har oparbejdet et Lager.
Ja, det har vi naturligvis, men her er det igen et Spørgsmaal om ship
ping. Vi maa jo bl.a. regne med den fortsatte Kamp mod Japan.
Hvor meget mener UNRRA at kunne levere?
Jeg har set en Opgivelse, som beregner, at 9 pCt. af Verdensbehovet
vil falde ind under Nødhjælpsperioden og derfor skal kunne leveres straks.
Saa kan Maskinerne komme i Gang, og saa skulde det jo straks begynde at
hjælpe, men selvfølgelig vil Verdenstilgangen af Raastoffer og Produk
tionsmidler blive øget i hurtigst muligt Omfang for at faa Verden paa Fo
de, og højt udviklede Nationer vil naturligvis her gaa i Teten.
Danmark bliver vel forøvrigt ikke blot et modtagende Land?
Nej, selvfølgelig regner UNRRA med den Mulighed at kunne købe Levneds
midler fra Danmark til andre Lande, men i øjeblikket er der saa mange u
sikkerhedsmomenter i Billedet, at man ikke kan have nogen Oversigt over
dette Problem. Varenøden eller Vareknapheden vil gøre Indkøb selvfølgeli
ge, f. Eks. af Norges Fiskerioverskud og af Danmarks Fødevareoverskud.
Kender vi Danskernes fremragende økonomiske Handelsindsigt ret, kan vi
ogsaa være sikre paa, at disse og lignende Spørgsmaal allerede drøftes
omhyggeligt i Danmark.
Ja. Hvad bliver Danmark
betalende eller ikke-betalende Deltager,
hvis altsaa Danmark kommer til at deltage i det hele taget?
Det er et finansteknisk Spørgsmaal, som er svært at svare paa i dette
øjeblik. Normalt forudsætter Betaling jo udenlandsk Valuta, men det kan
vel tænkes, at Danmark kan betale med Varer v~d Byttehandel.
Hvordan kan Danmark i givet Fald vente UNRRAs Leverancer?
Det afhænger af Trafikforholdene lige efter Befrielsen, men UNRRA vil
i Samarbejde med de allierede Shipping-Autoriteter gøre alt for at For
delingen bliver retfærdig og ligelig, ogsaa med Hensyn til Tidspunktet
for Leverancerne.
Sig mig Professor Norborg
er der en dansk Unrra-Kommission rede?
Nej, i øjeblikket ikke. Men en Kommission kan dannes med meget kort
Varsel.
Hvad siger UNRRA til de Tusindvis af Flygtninge, der nu vælter ind
over Danmarks Grænser Syd fra? Danskerne kan jo ikke standse den i Øje
blikket, og det vil være et vældigt Problem ogsaa forsyningsmæssigt. De

udsuger jo Landet i øjeblikket.
Det er et Problem, der i første Periode vil ligge udenfor UNRRAs Ju
risdiktion. Men Chefen for den allierede Overkommando og UNRRA har ind
gaaet en Aftale om, at UNRRA skal medvirke til Tilbageførelsen af de al
lierede Statsborgere, der er blevet fordrevet fra deres Hjem, bl.a. de
12 Mill.fremmede Arbejdere i Tyskland, og UNRRA vil sikkert sammen med
Militæret tage sig af de tyske Flygtninge i Danmark
altsaa befri Lan
det for dem.

—

-

—
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Luftoffensiven: Paa en Time er det lykkedes de Allierede helt at lamme
den tyske Trafik mellem øst og Vest ved en Offensiv, der aldrig er set
Magen til, 6000 Maskiner var over Tyskland og angreb næsten udelukkende
Jernbanemaal. De kom fra Vest, Syd og øst. Russerne satte Ca. 1000 Maski
ner ind, Englænderne og Amerikanerne Resten. Jernbaneovergange, Tunneller
og Tog foruden Rangerbanegaarde blev bombarderet, og endnu i Dag staar
over 30 store Trafikknudepunkter i Flammer. Berlin er næsten .afskaaret,
og al Trafik hviler, mens der ryddes op. 300 Tog blev ødelagt, deriblandt
mange Troppe- og Ammunitionstog.
SIDSTE:

-

-

-

-

DNB udsendte i Aftes en Meddelelse om, at der var indført Undtagelsestil
stand i Danmark og Forbud mod al udendørs Trafik i Tidsrummet fra Kl.21
til 5. Meddelelsen blev med det tyske Nyhedsbureau som Kilde gengivet i
en Række udenlandske Radioudsendelser Aftenen igennem. Endnu har de tyske
Institutioner i Danmark ikke udstedt en saadan Bekendtgørelse. Muligvis
er det Indførelsen af Spærretid i Odense, som danner Baggrunden for Ryg
tet, men man kan dog heller ikke se bort fra, at det er en Nyhed, som ved
en Fejltagelse er kommet for tidlig ud. Tyskernes Travlhed i den sidste
Tid minder paafaldende om den samme Aktivitet, der er gaaet forud for de
andre størreAktioner. Indførelsen af Spærretid vil i nogen-Grad lette
Tyskerne Gennemførelsen af Planerne om Karrerazziaer og Hus~indersøgelser.

-

-

-

-

-

-

-

26

Morder- og Terrorgruppen fra Shellhuset har i Nat fortsat deres systema
tiske ødelæggelsestogt i Randers og Silkeborg. I Randers blev Teaterbyg
ningen i Østergade bombesprængt ved 2.Tiden. Flere Bomber, der var an
bragt inde i Bygningen, eksploderede paa en Gang og ødelagde hele Byg
ningskomplekset samt anrettede stor Skade paa omkringliggende Ejendomme.
Et Nattevagt, som gik sin Runde netop, da Bomberne blev anbragt, blev be—
skudt, men Kuglerne ramte dog ikke.
I Silkeborg blev Værten og Værtin
den paa Haandværkerforeningen, hvor der ogsaa er Teater vækket ved 5.Tiden i Morges af spistolbevæbnede Mænd og sammen med fire af Hotellets Pi
ger dirigeret ud paa Gaden. Nogle Minutter efter eksploderede Bomberne,
og Bygningen sank i Grus. Ogsaa her anrettedes der stor Skade paa de om
kringliggende Bygninger.
-

Danske Patrioter har i Nat ødelagt Jernbanelegeniet ved Lundby mellem
Næstved og Vordingborg. Al Trafik paa Sydbanen har været standset i For-
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middag.

Den gigantiske allierede Luftoffensiv, hvorunder 6000 Maskiner pulverise—
rede tyske Jernbanestationer, Industricentre og Vejkryds fra Danmark til
Svejts, har som ventet vist sig at være Indledningen til Storangreb paa
Vestfronten. Efter en timelang Artilleri-Trommeild er allierede Styrker
gaaet over Roer-Floden og har skabt Brohoveder i Omraadet ved JUlich-DU
ren. Kampene synes i Heftighed at overgaa alt, hvad der hidtil er oplevet
paa Vestfornten, og betegner antagelig et allieret ønske om at gennemtvinge den store Afgørelse.
Endnu kan der ikke spores ekstraordinære Bevægelser paa den russiske
Front, men alt tyder paa, at ogsaa her vil en Storoffensiv sætte ind,
hvorefter de koordinerede strategiske Bevægelser mellem London-Washing
ton-Moskva vil udfolde sig i fuldt Omfang. De haardeste Kampe mod øst
sker ved Neisse-Floden og foran Königsberg, der forbereder sig paa den
sidste Kamp.
Det er endnu for tidligt at dømme om, hvilke strategiske Maal der tilsig
tes med de nye Storangreb. Først vil de allierede Styrker antagelig søge
at støde igennem til Køln og Sletterne bag denne By for om muligt
og
dette maa antages at være de store Operationers videre Perspektiv
at
forene sig med russiske Styrker i Nordtyskland og ved østersøkysten. Det
te betyder, at Danmark og de tyske Styrker her bliver afskaaret.

Atter i Aftes var der livligt Skyderi i Sundby. Det var Hipo-Mændene, der
var ude for at demonstrere deres Skydefærdighed paa fredelige Borgere.
Fru Hansen, Smyrnavej 24, og Gunnar Sørensen, Elbagade Nr.9 blev saaret
og maatte transporteres til Sundby Hospital.
SLUT.

-

-
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

der.
Om Waltings Moder er der ikke meget at sige. Hun var beviseligt Stikker
og medvirkede til at Gruppens enkelte Medlemmer havde et Samlingssted,
efter at Kontoret i Peder Skramsgade var blevet for farligt. Samtidig op
traadte hun Tid efter anden som gæstfri patriotisk Værtinde for gode Dan
skere, som Gestapo eftersøgte
Resultatet var altid sikkert.
De tre henrettedes Gruppe var undelagt HIPO. Deres Død har derfor gjort
et voldsomt Indtryk paa Landsforræder-Kolonnerne paa Politigaarden. Af
sløringen af Gruppen, som man sikkert mente særdelses vel beskyttet, har
ogsaa afstedkommet adskillig Vaklen i Geledderne hos andre ligesindede
Fraktioner under HIPO
ikke mindst hos den menige Stikkerbande, som i
Tidens Løb har leveret Materiale til Svend Staahl-Gruppen.
Henrettelserne paa Thorvaldsensvej 13 fandt Sted ved 17.Tiden i Gaar Ef
termiddags. Pistolbevæbnede Mænd stormede Fru Waltings Lejlighed og skød
hende og Nielsen ned. De blev dræbt paa Stedet. Kort efter kom en omfat
tende Politiudrykning, Danskere og Tyskere imellem hinanden, men den paa
følgende Razzia gav intet Resultat.
Walting blev som nævnt henrettet i Hareskoven. Han var blevet bragt der
ud af et Par Frihedskæmpere, og efter at have afgivet en detailleret Til
staaelse blev han skudt.

Retfærdigheden ske Fyldest!
Hvad der venter dem alle.
Terrorgruppen “Svend Staahl”s
Chef og Souchef henrettet.
Ved to dristige Kup og efter Maaneders Forberedelse lykkedes det i Gaar
danske Frihedskæmpere at naa ind paa Livet af tre af den danske Friheds
bevægelses frygteligste Fjender gennem det meste af Krigen. I en Lejlig
hed paa Thorvaldsensvej 13 henrettede man den 32-aarige, forhenværende
Politibetjent Poul Otto Ditlev Nielsen og den 59-aarige Agnes Margrethe
Walting, og samtidig henrettede andre Frihedskæmpere Fru Waltings Søn,
den 28-aarige Restauratør Henning Freddy Birger Walting i en Lysning i
Hareskoven bag Bøndernes Hegn.
Disse Navne siger vel i sig selv ikke saa meget, men naar det tilføjes,
at Poul Nielsen i tyske Terroristkredse var kendt under Navnet Svend
Staahl, at en hel Stikker— og Terroristgruppe var opkaldt efter hans Dæknavn
Svend Staahl-Gruppen
og at disse Landsforrædere hørte til de
farligste og mest benyttede i Kampen mod danske Frihedskæmpere og den
danske Civilbefolkning, forstaar enhver, at de tre Henrettelser er andet
og mere end tre almindelige Stikkerdrab. De er simpelthen en Indledning
til Afskrivelsen af den Bande Stikkere, Marodører, Terrorister og Morde
re, der til de sidste Dage for tysk Regning har udfoldet deres uhyggelige
Funktioner mod deres Landsmænd
og fortsætter i den Tro, at de selv kan
føle sig sikre.
Nielsen eller Svend Staahl var indtil den l9.September Politibetjent paa
Nytorvs Politistation, men allerede flere Aar før Aktionen mod Politiet
havde man Mistanke til ham. Det var ikke uden Grund. Sammen med flere li
gesindede havde han dannet en Gruppe, som helt var gaaet i Tyskernes
Sold, og takket være Nielsens Indsigt i en Række Politisager, hvori Fri—
hedskæmpere var impliceret, lykkedes det denne Gruppes Medlemmer at faa
Indpas i forskellige Sabotagegrupper, Bladgrupper og lignende Fraktioner
indefor Frihedsbevægelsen, og hver Gang gav det Resultat i Form af en
Række Anholdelser.
Nielsen steg derfor efterhaanden betydeligt i Tyskernes Agtelse. Han fik
stadig nye Opgaver, og der var ikke den smudsige Handling, hän eller hans
Haandlangere veg tilbage for. Blandt andet har man Gruppen og dens For
greninger alvorligt mistænkt for at have været ~iedvirkende under den for
rige Terrorbølge over Danmark
Bombeødelæggelserne i Svendborg, Odense,
Vejle, Aarhus og Aalborg
og det er en Kendsgerning, at Svend Staahl
Gruppen har foretaget en lang Række af de sidste Aars tysk-dirigerede
Mord paa kendte Danskere eller danske Frihedskæmpere.
Saa meget om Svend Staahl, der en Tid havde Hovedkontor for sin Gruppe i
Peder Skramsgade. Hans Souchef var Restauratør Henning Walting, der havde
sin Forretning i Rantzausgade 44. Han begyndte i det smaa som Provokatør,
foregav overofr Gæsterne en uhyre Viden om danske Patrioters Arbejde, fik
flere til at gaa i Fælden
og angav dem til Tyskerne. Da han korn i For
bindelse med Nielsen, antog hans Arbejde imidlertid mere omfattende For
mer, og til sidst blev han Næstkommanderende i Gruppen. En Overgang var
han med Svend Staahl i Aarhus for at organisere en Række Terrorgrupper
-

-

-

-

-

—
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Tyskerne forbereder den sidste Kamp i København.
Deres Medløbere bliver sikkert overladt
til deres Skæbne.
Selvom man som direkte Paaskud til Lukningen af Jernbanegade i København
fra tysk Side benyttede Bomben mod Dagmar Bio, var Foranstaitningen Ud
tryk for Planer, der allerede længe har eksisteret. Man har ogsaa frem
sat ønske, men endnu ikke Krav, om at faa Sporvognene fjernet fra Vestre
Farimagsgade og den farlige Nærhed af Shellhu,set. Paa denne Maade styrker
Tyskerne deres Positioner til den sidste Kamp om København. Visse tyske
“Fæstninger” i Byens Centrum aftegner sig: Sheilhuset med den afspærrede
Dæmning, Nyboder Skole og hele Kvarteret omkring Dagmarhus, Studenterfor
eningen, Vægtergaarden og Paladsteatret, der ventes afspærret i et givet
øjeblik og antagelig udvides til ogsaa at omfatte Hovedbanegaarden og
Godsbanegaarden. Planer herom ligger fuldt færdige.
Paa disse Steder menes Tyskerne saa længe som muligt at ville gennemføre
en henholdende Modstand, enten for at dække Troppernes Tilbagetrækning
fra Danmark eller for at vinde Tid, indtil de kan overgive sig til en al
lieret Hærledelse, hvilket de antagelig vil foretrække fremfor de danske
Frihedsstyrker. Et Par af Stederne vil deres danske Medløbere komme til
at kæmpe den sidste Kamp, idet Landsforræderne utvivlsomt i den tolvte
Time bliver forladt af de tyske Arbejdsgivere.
Bomber under tysk Militærtog.
Kl.6.1O i Gaar Morges blev et tysk Militærtog mellem Hvalsø og Tølløse
ramt af en Bombeeksplosion. Ca.lOO m af Sporet blev sprængt bort. Lokomo
tivet og de 20 forreste Vogne kom uskadt over, men de sidste 13 Vogne
blev afsporet, og fem af dem væltede ned ad Dæmningen. Telegraf- og Tele
fonledninger ved Jernbanelinjen blev ødelagt. Efter hvad der hidtil er
oplyst er fire tyske Soldater haardt saaret og fem lettere saaret, men
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ingen Statsbanefolk kom til Skade.
Paa Grund af Skaderne har Trafikken mellem Holbæk og Roskilde og Roskilde
og Kalundborg maattet indstilles. Det paagældende Godstog skulde have væ
ret til Hornsherred, hvor Tyskerne i øjeblikket er ved at udstationere
ca.3000 Soldater, som fortrinsvis kommer fra København.
Kort efter Eksplosionen kom Gestapo til Stede og foretog omkring 35 An
holdelser blandt Egnens Befolkning, men de fleste fik Lov at gaa igen ef
ter en Afhøring.

værre blev Manden fanget, fordi nogle Hipo-Mænd kom til Stede og optog
Forfølgelsen sammen med Tyskerne. Paa Hjørnet af Raadhuspladsen og Fre
deriksborggade dannede en Del tyske Soldater Kæde og fangede Flygtningen.
Han blev straks ført til Shellhuset.

Ildkamp mellem Frihedskæmpere og Gestapo
muligvis Provokation.
Paa Roskildevej ved Rundkørslen ved Valby Langgade fandt der i Gaar en
Begivenhed Sted, som endnu ikke er klarlagt i Enkeltheder. Efter alt at
dømme er en graa Bil med Frihedskæmpere blevet forfulgt afet Par af Ge
stapos Vogne. Det kom til Ildkamp, og mens den stod paa. kom 15 Politisoldater til Stede. De havde været paa Vej til Fabrikken “Carltorp” paa
Roskildevej, som Tyskerne nu selv har overtaget Bevogtningen af- To af
Soldaterne blev dræbt, og fem-seks andre saaret.
En anden Forklaring paa Begivenheden gaar ud paa, at Folkene i den graa
Bil uden Varsel har aabnet Ild mod den tyske Patrulje, som var paa Vej
mod Fabrikken “Carltorp”. Umiddelbart efter blev saa hele Kvarteret besat
af Gestapo og Hipo-Landsforrædere, og der blev foretaget en gennemgriben
de Undersøgelse af alle Villaer og Ejendomme.
Alt tyder imidlertid paa, at den første Forklaring er rigtig, og at Fri
hedskæmperne efter Ildkampen tog Flugten ind i de nærmeste Ejendomme.
-

Skydende Hipo- og Gestapofolk
terroriserer Københavns Gader.
Flere Steder i København kom det i Gaar til voldsom Skydning. Det var i
alle Tilfælde Gestapofolk eller Hipo-Politiet, der aabnede Ild under Jagt
paa Patrioter, og naturligvis blev der ikke taget Hensyn til at Skydnin
gen fandt Sted i tæt befærdede Gader som Gyldenløvesgade, Vestervoldgade
og Nørrevoldgade. Et Par ganske sagesløse Mennesker blev ramt og maatte
bringes paa Hospitalet, og mange Vinduesruder blev knust.
Den første Skydning fandt Sted i Gyldenløvesgade, hvor en Hipo-Vogn havde
forfulgtto Mænd i en Taxa. Pludselig standsede Drosken, de to Mænd sprang
ud af hver sin Dør, og mens den ene forsvandt ad Nansensgade, løb den an
den ud ad Gyldenløvesgade til Rosenørns Alle, hvor han forsvandt om Hjør
net ved Vodroffsvej. Under Forfølgelsen havde Hipo-Mændene brugt Maskin
pistolerne som rasende, og det lykkedes dem ogsaa at saare en Sygeplejer
ske, Frøken Aase Elsborg, der blev ramt i Benet. Umiddelbart efter blev
“Tryg”s store Ejendom paa Hjørnet af Vodroffsvej besat og. gennemsøgt
uden Resultat.
Senere var det galt paa Jarmers Plads, hvor det var lykkedes en Friheds
kæmper, der skulde til Afhøring paa Shellhuset, at slaa sig løs fra nogle
Gestapofolk. De skød vildt efter ham og ramte Bryggeriarbejder Mehr, Bag
gesensgade 23 A, der blev saaret i Benet. Frihedskæmperen forsvandt.
Endelig blev en Mand forfulgt af Gestapofolk gennem Vestervoldgade. Ogsaa
her skød Tyskerne bravt, men det gik dog kun ud over Butiksvinduer. Des

Tyske Officerer plyndrer
i det bombehærgede Aarhus.
Umiddelbart efter at de tyske Terrorister og deres danske Haandlangere
havde fuldført deres vanvittige ødelæggelsesværk i Aarhus, bemærkede nog
le Mennesker, at et Par tyske Militærpersoner løb ind og ud af forskel
lige Forretninger, der var blevet ødelagt ved Eksplosionerne. Det viste
sig, at de to Soldater var i fuld Gang medat røve og plyndre. De stjaalne
Ting blev samlet i en Bunke. De Folk, der havde set det, alarmerede Byvagten, men da Vagtmændene kom, blev de drevet tilbage af Tyskerne, der
truede med at skyde dem, og Byvagten foretrak derfor at gøre Anmeldelse
til Feltgendarmeriet. Da Feltgendarmerne ankom, var de to Soldater netop
i Færd med at plyndre en Fødevareforretning og havde samlet en hel Del
slagtet Fjerkræ. Da de saa Gendarmerne,vilde de flygte, men de blev fan
get. det virkede ikke overraskende, højs~t lidt forbavsende, da man opda
(fortsættes Side 7)
I FAA LINIER (Indland):
Mellem Ullerslev og Langeskov skete der Torsdag Aften Sprængninger under
et tysk Transporttog. En Vogn blev afsporet, og to Skinner maatte Udskif
tes.
Natten til Mandag skaffede maskerede Revolvermænd sig Adgang til Isbry
derne “Thor” og “Tyr” i Svendborg Havn. Efter at have fjernet Maskinernes
ædlere Dele og saaledes gjort Isbryderne udygtige til Sejlads foreløbig,
forsvandt de uantastet.
Indførelsen af Spærretiden i Odense er ikke paa Forhaand blevet meddelt
de lokale Myndigheder.
Der er til Fredericia ankommet et Par Hundrede Flygtninge og~saarede ty
ske Soldater. De er blevet indkvarteret i Latinskolen. I Landsbyen Vadum
ved Nørresundby er en Del tyske Kvinder og Børn blevet indkvarteret i
nogle Barakker, som det tyske Militær tidligere har anvendt. Flygtningene
har været undervejs i otte Dage.
Torsdag Aften var der en Del Skyderi i forskellige Kvarterer i København
særlig i Kvarteret omkring Grækenlandsvej-Elbagade paa Amager og i A
delgade. Tre tilfældigt Forbipasserende blev saaret.
-

-
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Vagtmester i Grænsegendarmeriet, A.H.Høj, Lydersholm, er død i Tyskland.
Han blev 49 Aar gammel.
I Kaas i Vendsyssel blev en ung Mand forleden myrdet, da han ikke stand
sede paa Tilraab fra en Vagtpost. I Torsdags blev han begravet fra Jels
mark Kirke. Alle Forretninger og Virksomheder i Kaas var lukket i Anled
ning af Begravelsen.
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Bevæbnede Mænd har fra Kommunehospitalet i Aalborg bortført en saaret
ung Mand, der blev indlagt for nogle Dage siden. Transporten skete i en
Ambulance, der i Forvejen var blevet holdt op.

finde Sabotørerne, og forleden arresterede man en halv Snes Mennesker i
Horne ved Faaborg. Der er dog næppe større Sandsynlighed for, at Tyskerne
naar videre med disse Arrestanter, men saa har man dog foretaget sig no
get.

I Kærby ved Aalborg har en ung Mand, der boede hos Fru Købmand Gram Han
sen, Parkbebyggelsen, begaaet Selvmord. Den unge Mand havde under en Raz
zia forskanset sig i sit Værelse, og da der blev skudt gennem Døren, be
gik han Selvmord. Hans Navn er ikke kendt.

Ca.l00 af de danske Politibetjente i Tyskland er nu sat til Tvangsarbej
de i en Kvælstoffabrik.

Forstander Steffensen Hansen, Ungdomshjemmet i Kindstrup paa Fyn er Tirs
dag Aften blevet myrdet. Han laa syg i sit Hjem, men da der om Aftenen
kørte tre Biler op foran Ungdomshjemmet, forsøgte han at flygte. Under
Flugten blev han skudt ned af maskinpistolbevæbnede Mænd, der havde været
udsat som Vagtposter. Forstander Steffensen Hansen blev 43 Aar gammel.
En af de Mordere, der Onsdag Eftermiddag skød Købmand Kaj Schmidt ned i
hans Forretning paa St.Pouls Plads i Aarhus er omgaaende blevet likvide
ret. Det var Stikkeren og Gestapoagenten Oscar Baggegaard, Hjelmensgade,
Aarhus, der blev dræbt paa en Vej i Byens Udkant.
Mekaniker Emil Quist Jensen, Fælledvej 14 i København, blev i Gaar skudt
af nogle bevæbnede Mænd, der kom ind i Skræderforretningen paa Ørstedsvej
10, hvor Jensen var Kunde. Han blev bragt til det tyske Feltlazaret, men
var død ved Ankomsten. Han havde tyske Papirer paa sig.
Der er kommet russiske Soldater til Korsør. Det drejer sig om et halvt~’
Hundrede russiske Krigsfanger, som er indkvarteret i Elektrikernes Feriehjem ved Granskoven. De færdes i Byen paa Indkøb ledsaget af tyske Vagtposter.
Ved en Ransagning i Korsør i Forbindelse med de sidste Dages Arrestatio
ner har Gestapo i et Skur i Anlæget ved Lovsøen fundet et Vaabenlager.
Tyskerne har beslaglagt flere af Skamlebæks Radios Kortbølgesendere. Man
mener, at de skal føres til København for at anvendes som Støjsendere.
I Gaar Eftermiddags Kl. ca.l3.l5 blev en tysk Soldat overrumplet og fra
taget sin Pistol af to Patrioter i Portgangen til Vesterbros Pelshus,
Vesterbrogade 41 B i København. Den ene forsvandt ubemærket, mens den an
den løb i en stor Bue ned mod Vesterbros Torv skarpt forfulgt af Tyske
ren, der raabte “Polizei~ Polizei~. Et Par forbipasserende tyske Soldater
trak Pistolerne, men inden de fik sat sig i Bevægelse, var Manden for
svundet i Færdselen paa Gasværksvej. Mismodig traskede den vaabenløse Ty
sker videre medtagende det eneste Spor i Sagen
en gammel Hat, som den
ene af Frihedskæmperne havde tabt i Farten.
-

Frihedskæmpernes Bestræbelser for at hindre Tyskernes Arbejde i at føre
de stjaalne danske Beredskabskul til Tyskland gav sig i Aftes Udslag i
Sprængningen af tre store Kraner ved Firmaet Rahr & Co’s Plads i Syd
havnsgade i København, hvor en Del af Beredskabskullene ligger.
Efter Frihedskæmpernes Ødelæggelse af den tyske Marine- og Forsøgsstation
ved Bøjden har Gestapo paa Fyn udfoldet en omfattende Virksomhed for at
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Tyskerne har Syd for Grænsen beslaglagt en Række danske Skoler. Det dre
jer sig saaledes om begge Skolerne i Flensborg nemlig Duborgskolen og
Kommuneskolen. Endvidere har Tyskerne taget to Skoler og to Forsamlings
huse i Landdistrikterne og Ansgarskolen i Slesvig, der skal benyttes af
Kiels Universitet.
Leif Ørnberg er flyttet til Hotel Cosmopolite sammen med Fru Elna Ørnberg.
I Onsdags har Tyskerne i Brunde ved Røde Kro beslaglagt 40 Karabiner. Ef
ter Fundet er omkring 30 Mennesker blevet arresteret. Der er blevet fore
taget 18 Arrestationer i Bov, 11 i Sønderborg og 1 i Graasten.
Nogle Mænd, der udgav sig for tysk Sikkerhedspoliti, afhentede Natten til
Fredag den 55-aarige Bilrepræsentant Chr.Sølling Fynboe, Heibergsgade 34
i Aarhus. Nogle Timer senere blev Fynboe fundet dræbt paa Hjørnet af Hei
bergsgade og Strandvejen. De nærmere Omstændigheder er ukendte.
I Skørping nedlagde man i Torsdags Arbejdet i Anledning af, at den tid
ligere konservative Sogneraadsformand, Læge Bartholdy var blevet arreste
ret.
Arrestationer: I Vejgaard ved Aalborg er Læge Varborg blevet arresteret.
I Hobro har Tyskerne arresteret Vognmand Viktor Miehe, Installatør Fal
kenberg-Petersen, Bogtrykker F.Møller, Arbejdsmand Chr.Hillingsøe-Chri
stensen, Billedhuggersvendene Gunnar Nielsen, Holger Nielsen og Sv.Aa.
Hald samt CBU’eren Børge Jørgensen. Efter at det tyske Politi i Torsdags
havde foretaget en Anholdelse paa Luftværnskontoret i Assens, forlod hele
Personalet Kontoret.
Redaktionssekretær Langkilde Hansen, Hillerød, der forleden blev arreste
ret af Tyskerne er atter kommet paa fri Fod.

gede, at de to Ransmænd ikke var almindelige Soldater
den ene var Kap
tajn, den anden Oberløjtnant.
Feltgendarmerne forsikrede Byvagten om, at de to Forbryderes Familier
snart vilde faa Meddelelse om, at de var “faldet for Fædrelandet”. Vi
gætter dog paa, at der er mere Brug for dem paa Østfronten
men Resul
tatet bliver sikkert det samme.
-

-

Forkert anbragt Næstekærlighed.
Efter at Flygtningestrømmen er begyndt at glide ind over Sønderjylland,
har det vist sig, at Hjemmetyskerne ikke er særlig glade for at hjælpe
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deres “Volksgenossen”, det har saaledes vist sig, at den mere velhavende
Del af det tyske Mindretal søger at undgaa Flygtningeindkvartering
ved
at betale sig fra det “. Desværre har det ogsaa vist sig, at en Del Dan
ske ud fra forskellige Bevæggrunde har ment at maatte tage imod Flygtnin
ge. Nogle gør det af opportunistiske Grunde efter tysk Henstilling, andre
fordi de ikke synes, at de kan sige Nej, atter andre fordi de mener, at
det er Kristenpligt at tage sig af Syge og Hjælpeløse
dette gælder især
stærkt indremissionsk prægede.
Det er en Skandale, at Folk, som kalder sig Danske, indlader sig paa
sligt, mens Tusinder af danske Patrioter sidder indespærrede i tyske Kon
centrationslejre, hvor mange dør efter umenneskelige Lidelser.

Luftoffensiven: I Dag er det efter et nyt Døgns Luftoperationer mod Ty
skland faktisk umuligt for Tyskerne at bringe Materiel frem baade til
øst- og Vestfronten. 25 vigtige Trafikknudepunkter fortrinsvis i Sydtysk
land er blevet ødelagt. Meget tyder paa, at Tyskerne slet ikke kan for
svare sig mod disse Luftangreb. De har stadig færre Jagere og Skydningen
fra Luftværnsartilleriet bliver svagere for hvert Angreb. Hvis det ikke
i Løbet af faa Dage lykkes at bringe Orden i det Trafikkaos, der er op
staaet, vil ikke alene Tysklands Levnedsmiddelforsyning, men ogsaa Rust—
ningsindustrien bryde sammen. Det hævdes, at Tusinder af Jernbanefolk ik
ke er mødt til Tjeneste, dels paa Grund af Frygt for Luftangrebene og
dels
siges det
fordi de efterkommer de Allieredes Opfordring til Sa
botage. De udenlandske Arbejdere flygter fra Rydningsarbejderne i stort
Tal.

-

Nu er det Brændet,
Tyskerne stjæler.
Tyskerne har beslaglagt 20.000 Rummeter Brændselsbrænde og 10.000 Rumme
ter savskaaret Træ. Endvidere har de krævet udleveret 140.000 Kubikmeter
Træ til Pæle, til Brug ved Befæstningsanlæg paa Sjælland. Der kan blive
1,5 Millioner Stykker Pæle af denne Mængde.
Specielt:
Til 215: 1. Jo.

—

-

-

Tyrkiets Krigserklæring: Den tyrkiske Krigserklæring til Tyskland og Ja
pan blev allerede besluttet i Nationalforsamlingen den 2.August 1944, men
den kommer først til Udtryk nu, da Tyrkiet vil sikre sig en Plads ved San
Francisco-Konferencen den 25.April om Efterkrigstidens Problemer. Tyrkiet
kan stille med en Hær paa 23 Infanteridivisioner, der sandsynligvis skal
indsættes i Ungarn, og endvidere anvende~ til at rense de ægæiske øer for
de sidste Tyskere.

2. Jo.
5 I D S T E:

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Den nye ameriaknske Offensiv er sat ind netop paa den Del
af Fronten, hvor den tyske Overkommando havde ventet det, men alligevel
havde Tyskerne ikke kunnet træffe særlige Forholdsregler for at møde den.
De manglede Mandskab og Materiel. Fronten var allerede blevet blottet for
at skabe en Stabilisering af den nordlige Del af Vestfronten, og der er
i den sidste Tid gaaet 7 Panserdivisioner mod Ost.
Angrebet satte ind i Gaar Morges Kl. 5.45 efter meget heftig Trommeild,
og det lykkedes straks Amerikanerne at sætte over Roer-Floden mellem
Roermund og DUren paa tre Steder. Brohovederne er nu paa ialt 35 km. De
amerikanske Tropper trænger herfra ind paa Kølner-Sletten. Byen JUlich
er allerede taget, og Amerikanerne er trængt ind i DUren Nord fra. Ved
Linnich er de trængt dybt ind i Vestvoldens Bunkersstillinger.
Ogsaa i Afsnittet mellem PrUm og Echternach maa Tyskerne trække sig til
bage, og efter Saarburgs Fald er Trier stærkt truet. Amerikanerne er gaa
et over Saar paa tre Steder. Vorbach er faldet, og Amerikanerne er nu kun
3 km fra SaarbrUcken. I Nord staar Englænderne helt inde ved Calkar.
østfronten: Tyskerne har maattet indstille Kampen i Poznan, efter at en
Maaneds Forsvar har kostet 50.000 Mand. Dermed har Russerne erobret et
af de vigtigste Trafikknudepunkter i Polen og har faaet frigjort meget
store Troppestyrker. Kampene paa Østfronten har ellers kun været gennem
ført for at sikre Flankerne til den umiddelbart forestaaende Offensiv.
Russerne staar kun 20 km fra Kottbus. Der er kun en lille Del tilbage af
de 34 tyske Divisioner, som begyndte Kampene i østprøjsen.
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Tyskernes Terrorseksperter fortsatte paa fjerde Nat i Træk deres Aktioner
mod den danske Civilbefolkning.
Randers har oplevet en ny Rædselsnat
det meste af Hovedgaden i Grenàa
er lagt i Ruiner.
Overalt i den civiliserede Verden har de betalte Banditters Hærgen gennem
Danmark fremkaldt den voldsomste Ophidselse og Harme. Et svensk Blad
fremsatte i Gaar det Spørgsmaal, om det er Tysklands Hensigt paa denne
Maade at gøre Danmark til Krigsskueplads
uden Kamp. Alverdens Radioer
har i de sidste Dage kommenteret Begivenhederne i Danmark. Overalt er det
bitre og hadske Ord, der lyder mod denne sadistiske Form for’~Krigsførel
se. Voldshandlingerne har saaet et grænseløst Had i den danske Befolk
ning, og det bliver meget vanskeligt, naar Tyskerne strækker Vaaben eller
prøver paa at forlade Landet, at kontrollere de Handlinger, som Hævnfø
lelsen og Harmen i den danske Befolkning vil afføde.
Der har i det meste af Besættelsestiden været Enighed om at undgaa det
store Blodbad, men som Forholdene har udviklet sig, kan det nu betragtes
som givet, at det Had, Tyskerne har saaet, vil give sig voldsomme og for
færdende Udslag
Ingen menneskelig Magt vil mere kunne forhindre det
te.
Man maa med Gru tænke paa, hvilken Skæbne der i denne Følelsernes Mal—
strøm vil blive de tyske Flygtninge og Saarede, som nu kommer herop i Tu
sindvis, til Del.
Sprængningerne i Randers begyndte ved 2.Tiden i Isenkramforretningen paa
Hjørnet af Nørregade og Fabriksstræde. Der opstod en stor Ildebrand, som
i Løbet af nogle Minutter bredte sig til de omkringliggende Ejendomme.
-

-
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Fire Familier reddede sig ud af Flammerne i sidste øjeblik, kun iført
Nattøj. Under Slukningsarbejdet kom to Brandmænd alvorligt til Skade.
Blandt de hærgede Bygninger er “Randers Amts Avis” Ejendom.
Bombeekspiosionerne i Grenaa begyndte ved l.Tiden. En Herreekviperings
forretning, en Manufakturforretning, en Købmandsforretning, en Fiskefor
retning, et Sæbehus og en Række mindre Butikker, allesammen liggende i
Hovedgaden og de tilstødende Gader blev ødelagt. Der opstod flere Ildebrande. I et Hus har Beboerne mistet alt, hvad de ejede.
oOo
I Aftes ved 20.Tiden dræbtes en ukendt Mand ved Skydning i Hillerød. Ved
Siden af Liget fandt man en bevidstløs Mand, der var saaret af Skud i Ma
ven.
oOo
Driften paa Gribskovbanen blev indstillet Fredag Eftermiddag ved l4.Tiden, da man havde fundet seks Bomber paa Skinnerne.
oOo
11 Sporskifter paa Aarhus Banegaard er blevet ødelagt i Nat.
oOo
Det tyske Politi har arresteret en Søn af Telegrafkontrollør Albrechtsen,
som ejer en Frugtplantage ved Langedam i Nærheden af Hillerød. Efter Ar
restationen stak Tyskerne Ild paa Ejendommen, fordi der havde været Vaa
ben, hævdede de.
oOo
Arrestationer: Politimester Ewald, Redaktør Kaj
Sørensen, Journalist Gudnæs og Lærer Godtfred Petersen m.fl. alle fra As
sens. Direktør John Olsen, Saga Bio og Hustru, København.
o 0 d
Byvagt Erik Eriksen blev i Nat dræbt af en ukendt Mand i Viktoriagade,
hvor han havde paagrebet en Tasketyv. En Mand, der kom og tilbød sin
Hjælp, skød Byvagten ned.
o Oo
Natvægter Andreasen, Istedgade 14, er i Nat blevet dræbt paa Hjørnet af
Collinsgade og østersøgade. Han var ramt af 15 Skud.
Udfor Adelgade 64
har man fundet en Mand dræbt. Hans Navn skal være Kuno Odde, Hyltebjerg
vej 19. Ved Skræderforretningen H.C.ørstedsvej 10 har man i Morges fundet
en ukendt Mand dræbt.
oOo
I Dag til Formiddag meddeltes det fra Aarhus, at Bombeterroren der i Byen
fortsattes igen i Nat. Det er igen kendte Forretningsejendomme, det er
gaaet ud over. Skaden er meget omfattende og løber utvivlsomt op i flere
Millioner. Saavidt vides er intet Menneskeliv gaaet tabt.
Bomberne var anbragt i Andr.Christensens Manufakturforretning, Sct. Cle
menstorv 2, i Peter Kopps Manufakturforretning, Søndergade 2 og i Alfred
Sørensens Pelsforretning, Søndergade 10.
o0o
Skovpavillonen i Hobro er i Nat nedbrændt.
0 Oo
Paa Frederiksborgvejen blev to Mænd i Nat skudt ned af en tysk Patrulje
paa fem Mand. At de var ude for at myrde, fremgik af den Omstændighed, at
de medbragte en “Prærievogn”, hvor de to Mænd blev anbragt, mens Bilen
kørte videre med Morderne. Paa “Prærievognen” var der kun Kusken tilbage.
Efter at den havde fortsat Kørslen en halv Snes Minutter, kom ~den ene af

Mændene til Bevidsthed og sprang ud af Vognen. Han løb derefter 4 km,
indtil han endelig segnede om. Han var blevet skudt gennem højre Side i
Nakken, og Kuglen var gaaet gennem venstre Kind. Det er aldeles ufatte
ligt, at han kunde tilbagelægge den lange Løbetur i den Forfatning. Han
er nu i Sikkerhed.
oOo

-
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Kl. 1.11 i Nat skete der en Eksplosion under et Tog, der befandt sig ved
Hjerm mellem Holstebro og Struer. To danske Personvogne blev afsporet, og
desuden blev en Sovevogn, der var tilkoblet Toget, afsporet med to Hjulsæt og stillede sig paa Tværs af Sporet. I Sovevognen laa den tyske ø—
verstkommanderende i Danmark, General Lindemann og sov. Han kom ikke no
get til, men han maatte fortsætte med en Bil, der befandt sig paa Trans
porttoget.
oOo
I Gaar blev de nystøbte Konsoller til Broklappen i Glyngøre stjaalet af
Frihedskæmpere. Broklappen blev for en halv Snes Dage siden bombesprængt,
og derved blev Tyskernes Transporter mellem Glyngøre og Nykøbing Mors
standset. Nu gaar der igen en halv Snes Dage, før Broklappen kan bringes
paa Plads, og Færgen igen anvendes.
oOo
Ved Hæstrup ved Hjørring skete der i Nat en Sprængning under et tysk Mi
litærtog. En Mand blev dræbt og 13-14 haardt saaret.
oOo
I Nat er et tysk Diesellokomotiv med 6 Tankvogne blevet bombesprængt i
Nærheden af Viborg.
oOo
Afdelingsleder i Landbrugsministeriets Kødforsyningsudvalg, Knud E.BrU
ning og hans Hustru, Elise Johanne BrUning samt en tredie Person, hvis
Navn ikke er konstateret endnu, er i Nat fundet dræbt ved BrUnings Villa
i Himmeløv. Et Par Byvagter fra Himmeløv hørte ved 4.30 Tiden Skud paa
Vejen, hvor Villaen ligger. Da de kom derhen, fandt de en halvt paaklædt
Mand liggende i Garagedoren. Det var BrUning. Han var dræbt af Skud gen
nem Hovedet. Senere fandt Ambulancefolkene, som der var blevet sendt Bud
efter, Fru BrUning i Villaens Soveværelse, dræbt af et Skud~gennem Hove
det. Endelig blev der fundet en ukendt Mand dræbt i Villaens Vaskerum.
o0o
Torsdag Aften dræbtes et Par unge døvstumme Haandværkere, Johannes Humle
høj Poulsen og Jens P.Petersen i Viborg af en tysk Militærpatrulje. Da de
ikke var i Stand ti at høre Militærpatruljens Tilraab, var de fortsat hen
ad Gaden, hvorefter Skuddene faldt omgaaende.
SLUT.
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Formaalet med Offensiven er at ødelægge de tyske Tropper Vest for Rhi
nen...
Dette meddelet General Eisenhower i Forgaars. Og hans Tropper er godt i
gang med agt virkeliggøre denne Plan. Roer-Lingen er gennembrudt, Pansertropperne befinder sig paa Køln-Sletten paa hurtig Fremmarch mod denne
By, efter at baade DUren og JUlich er erobret. I Nord synes den ny allie
rede Opmarch mellem Maas og Nedre Rhin at være afsluttet, saaledes at og
saa de Styrker, der sigter direkte mod Dùsseldorf, kan sættes i Bevægel
se.
“Efter Tabet af Ruhr og Schlesien kan de tyske Hære med deres forsvinden
de Materiel Reserver antagelig kun kæmpe Ca. 60 Dage”, udtalte Eisenhower
videre, “Men Krigen er først ved at slutte i det øjeblik russiske og en
gelsk-amerikanske Hære mødes et Sted i Midttyskland”.
Paa den russiske Front fortsættes Opmarchen, Breslau er snart helt paa
russiske Hænder, Tropperne, der angriber ved Danzig, presser sig langsomt
frem.
Den militære Katastrofe for Tyskland, der aftegner sig stadig mere tyde
lig, forsøger Hitler at besværge med en ny Tale, saa aabenbart skrevet
af Goebbels og oplæst af Statssekretær Esser. Det eneste, er afFøreren
selv findes i denne Tale, er den micawberske Tro paa, “at noget vil vise
sig”, at “Kampen dog ikke kan have været forgæves”, samt de selvmedliden
de Hentydninger til hans “eget Livs Værdi” og “Planerne om at ødelægge
Berghof”. Talen oplader intet Haab for det kæmpende tyske Folk
kun nye
Trusler mod dem, der gribes af Defaitisme. En Tale, der i Dag synes ana
kronistisk
en Spøgelsesrøst fra Mausoleet i de bayerske Alper.
-

/

-

Afi ads handel.
Fra flere Grupper indenfor Frihedsbevægelsen er der i den sidste Tid indløbet Beretninger om, at velhavende Personer, som har haft med Tyskerne
(fortsættes Side 2)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen

Side 1

725 Jernbanesabotager
under Besættelsen

....

Fra Danmarks Frihedsraad.

1-2—3

Side 6-7

I faa Linjer(Indland)

“8—9-10-11

Tysk Jernbaneterror
10 dræbte, 37 saarede
Danske

“

3-4

Gestapo paa Razzia hos
Politifolk

“

13

Fra Rædseisnatten
i Aarhus

11

4~5

Den socialistiske
Frihedssender

“

14

5-6

Jernbanesabotager
i Nat

“

15

-

Tysk Militærtog angrebet.
Det tyske Hovedkvarter
afsporet

“

6
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at gøre, og nu har faaet kolde Fødder, i stigende Omfang søger at købe
sig Aflad. I visse Tilfælde foreslaar de rent ud en Handel, idet Friheds
bevægelsen mod en eller anden stor Sum skal forpligte sig til ikke at an
gribe dem, hverken nu eller efter Besættelsen, i andre Tilfælde
som Re
gel de værste
er de tilfredse med at faa Lov at støtte Frihedsbevægel
sen med store Beløb uden Klausuler.
Danmarks Frihedsraad vil indtrængende advare imod, at Grupper indenfor
Frihedsbevægelsen lader sig friste til saadanne Aftaler. Ingen nok saa
stærk Gruppe vil kunne tilsikre saadanne Overløbere, at de ikke bliver
angrebet og eventuelt straffet efter Krigen, og det vil være kompromit
terende og ødelæggende for hele vort Arbejde, om noget af det finansie
res paa denne Maade. Efter Krigen vil alle fattige og indflydelsesløse
Forrædere blive udleveret uden Skaansel, og det vilde derfor være en al
vorlig Krænkelse af vort Folks Retfærdighedssans, hvis de rige Folk med
Forbindelser kunde købe sig fri.
København,den 24.Februar 1945

høyer at savne Penge til den nødvendige Kamp.
København, den 24.Februar 1945.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
10 danske Civilpersoner dræbt og 37 saarede
ved tysk Attentat mod jysk Eksprestog.
Best, Pancke og Lindemanns Terroreksperter
anbringer Spræng- og Fosforbomber i Jyllandsekspressen.

DANMARKS FRIHEDSRAAD.

En rystende Jernbanekatastrofe, planlagt af Terrorgrupperne i Sheilhuset
med Krigsforbryderne Bests, Panckes og Lindemanns Velsignelse og udført
af deres Haandlangere, har sent Lørdag Aften ramt den civile danske Jern
banetrafik. Ti Mennesker
unge, gamle og Børn
blev dræbt, tolv andre
blev saa haardt kvæstet, at flere af dem er in overhængende Livsfare, og
25 Mennesker blev lettere saaret. Katastrofen ramte Eksprestoget fra Kø
benhavn til Nordjylland umiddelbart efter Afgangen fra Hobro Station Kl.
22.50, og den er i et og alt analog med de to tidligere af Tyskerne ar
rangerede Jernbanekatastrofer paa de danske Statsbanelinjer.
Det katastroferamte Tog, der var ret stort paa Grund af de mange Rejsen
de, var overfyldt, da det kørte ud fra Hobro Station paa Vej mod Aalborg.
En Del Mennesker, som ikke kunde faa Plads i Kupeerne, stod op i Sidegangene
ogsaa i den første Vogn nærmest Lokomotivet, hvor Attentatet
fandt Sted. Toget var naaet et Par Kilometer fra Hobro Station, da det
pludselig gennemrystedes af en voldsom Eksplosion. Lokomotivføreren og
Fyrbøderen vendte sig forfærdet.
Og i samme øjeblik saa de en voldsom Stikflamme slaa ud af Taget paa Vog
nen lige bagved
det var en kombineret Første- og Fællesklassevogn. U
middelbart efter standsede Toget. Vacuumbremserne var automatisk slaaet
i, men endnu inden Togstammen var standset helt, genlød Luf~ten af Skrig,
Jammer og Stønnen. Den katastroferamte Vogns ene Side var s~ønderflænget,
Staalpladerne var væltet ud og blev i forrevne Flager slæbt hen ad Jern
banelinjen. Samtidig var Vognen blevet forvandlet til et flammende Baal,
der bredte sig til den næste Vogn i Toget.
Togpersonalet var øjeblikkelig klar over Situationen, og mens de mange
Hundrede Passagerer forfærdet spredte sig ud over Markerne, søgte man at
faa Forbindelse med Hobro Station. Det mislykkedes, fordi Banens egne Te—
lefonledninger var blevet ødelagt ved Eksplosionen. Først da man fra E
jendommen i Nærheden af Banelinjen saa K~ipebaalet og slog Alarm, blev
Redningsarbejdet organiseret fra Hobro, Randers, Aalborg og CNU-Kolonnen.
-

I det mørklagte Danmark er der tre forskellige Forhold, som i øjeblikket
er unddraget Offentilighedens Kontrol. For det første den underjordiske
Frihedskamp mod den tyske Besættelsesmagt, for det andet denne Besættel
sesmagts notoriske Samarbejde med danske Forbrydere, saavel Tyve som Mor
dere, og endelig for det tredie almindelige danske Forbrydelser, der er
ganske “upolitiske” og desværre er taget saa uhyggeligt til i Omfang, ef
ter at vi har mistet vort Politi.
Men til Trods for Mørklægningen i Presse og Radio er det danske Folk ud
mærket i Stand til at sondre mellem disse tre Foreteelser. Tilliden til
Frihedsbevægelsen er saa stor, at ingen tænker paa at sammenblande den
med Forbrydernes Tyverier og Mord, hvor mange Løgne herom Tyskerne end
tvangsindlægger i vor Presse, og omvendt er alle straks klar over, at den
lange Række afskyelige Clearing-Mord, lige fra Kaj Munk til Havnedirektør
Laub er foretaget af Tyskernes Haandlangere. Frihedsbeve~gelsen og den øv
rige Del af det danske Folk er ganske enige om at skal man bekæmpe nazi
stiske Tyve og Mordere, da kan man ikke benytte sig af samme forbryderi
ske Fremgangsmaader som disse, men maa i alle Ting forvalte vor Retsarv.
Saa meget desto mere beklageligt er det, at Frihedsbevægelsen den sidste
Tid har konstateret to Tilfælde af Røveri, foretaget af organiserede Med
lemmer af Modstandsgrupperne. Hvad enten det sker af misforstaaet Patri
otisme eller i privat Berigelseshensigt, er saadanne Handlinger absolut
uforenlige med Deltagelse i Frihedsbevægelsen, og der vil derfor blive
taget hurtigt og skaanselsløst fat i saadanne Tilfælde. Gerningsmændene
til saadanne Røverier vil omgaaende blive skudt.
Det vil ikke være nogen formildende Omstændighed, at de paagælderide even
tuelt har foretaget Røveriet til Fordel for Frihedsbevægelsen. For det
første kan vi ikke anvende den Slags Metoder, og for det andet har vi
modtaget saa mange og store frivillige Bidrag, at vore Grupper aldrig be—
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-

Men inden Falcks, Zonens og CBU—Kolonnens Ambulancer med Læger naaede
frem til Ulykkesstedet var der udspillet forfærdelige Rædselsscener. Lem
læstede Mennesker, der ved Eksplosionen var blevet slynget ud over Mar
kerne, laa jamrende paa Jorden. Et Par Læger, der havde været i Togets
andre Vogne, greb straks ind, men de kunde kun anlægge nødtørftige Forbindinger. En Del Samaritter, der havde været med i Toget sprang modigt
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ind i de brændende Vogen og fik adskillige Saarede bragt ud, og fra de
forskellige Huse og Gaarde ilede Folk til Hjælp. Omsider naaede Ambulan
cerne frem.De haardest saarede blev først bragt væk, og i Løbet af for
bavsende kort Tid var alle tilskadekomne paa Vej til Hospitalerne. Tilba
ge var de dræbte. De var frygteligt lemlæstede, og de fleste kunde slet
ikke identificeres, ogsaa fordi deres Papirer var brændt op.
Mens Hjælpearbejdet stod paa, kom den ene Droske efter den anden kørende
fra Aalborg. Det var Folk, som paa Banegaarden havde ventet for at modta
ge deres Paarørende med Eksprestoget, Slægtninge eller Venner, som nu i—
lede til ved Ulykkesbudskabet. Nye Rædselsscener udspilledes, Kvinder og
Mænd besvimede, og Børn løb fortvivlede rundt for at søge efter deres
Forældre eller Søskende.
Da Ilden i de to Vogne var slukket, blev Toget kørt tilbage til Hobro
Station. Efter de Forklaringer, der her blev afgivet af Passagererne, kan
det fastslaas, at nogle Mænd havde anbragt en Taske i Sidegangen i den
katastroferamte Vogn umiddelbart før Afgangen fra Hobro. Denne Taske har
indeholdt dels en kraftig Sprængladning, dels Fosfor, som ved Eksplosio
nen er blevet antændt og sprøjtet ud i Sidegangen og de nærmeste Kupeer.
Samtidig med den eksplosive ødelæggelse har Terroristerne altsaa sikret
sig, at der opstod Ild, og adskillige ad de dræbte kunde sandsynligvis
være reddet, hvis Vognen ikke var brændt.
Statsbanerne udsendte iøvrigt i Gaar følgende Liste over Dræbte ved Ter
ron stkatastrofen:
Radioforhandler Harald Michael Jensen, Søndergade 7, Aalborg. Lagerfor
valter Peter Chr.Thomsen, Schleppegrelsgade 48, Aalborg og hans Hustru
Fru Mary Thomsen, Repræsentant Volmar Nielsen, Laurids Skaus Gade 3, Kø
benhavn, Musiker Verner Barkeltin, Præstegade 18, Haderslev, Kiropraktor
Frank Jørgensen., Hasserisvej 2, Aalborg, Arbejdsmand Gunnar Leo Hansen,
Bramsgade 20, Nykøbing F., Købmand Ernst Møller, Jernbanegade 7, Aalborg.
Endelig to Damer, som man ikke har kunnet identificere.
Endelig blev 12 saarede indlagt paa Sygehusene i Aalborg og Hobro, mens
25 lettere kvæstede kunde bringes til deres Hjem efter endt Sygehusbe
handl ing.

dræbt, 20 blev saaret, mens 150 er blevet husvilde.
De fleste Steder i Aarhus gik Flagene paa halv Dagen efter, og rundt om
kring i Gaderne samledes Folk i Grupper. Der udbrød Strejker flere Steder
blandt andet ved Havnen, men i det store og hele fik Tyskerne og deres
danske Hjælpere ikke provokeret Frihedsbevægelsen frem, hvilket sikkert
har været Hensigten med Bombesprængningerne. Man er i den danske Offent
lighed fuldstændig klar over, at Tiden nu ikke er inde til Enkelt-Aktio
ner, men at det gælder om at holde Fronten samlet, indtil den Dag kommer,
da man kan rette det afgørende Slag mod det tyske Herrevælde i Landet.
Nedenstaaende gives en summarisk Opgørelse over Virkningerne af Bombe—
sprængni ngerne:
I Guldsmedegade blev Restaurationen “Bocken” ødelagt, Naboejendommene 3
og 5 blev helt ødelagt, idet der udbrød Brand, hele Karreen Guldsmedega
de-Klostergade ligger i Ruiner, Ilden sprang over Gaden og raserede tre
gamle Huse, hvor blandt andet den kendte Købmand Henrik Stæhr har sin
Forretning. Der var kun Murbrokker tilbage af den, midt i al Elendigheden
er det et lille Lyspunkt, da han har været Storleverandør til Tyskerne.

Hverken den danske SS-Radioavis eller Dagbladene havde indtil i Formid
dags omtalt den rystende Begivenhed. At den skal omtales er naturligvis
en Selvfølge
som et advarende Eksempel
men Tyskerne skal først finde
den bedst egnede Form for en Omtale, og da de tyske Kontorer var lukkede
i Gaar, maatte “Sagens” Behandling udsættes, indtil de Herrer Mordere
lukker op i Dag.
-

-

Højere oppe i Guldsmedegade eksplodered~e en Bombe og ødelagde Husene Nr.
27 og 29. Eksplosionerne var saa voldsomme, at næppe et eneste Hus i den
ne Del af Gaden har undgaaet at blive ramt. Videre fortsætter Eksplosio
nerne paa Hjørnet af Nørregade og Paradisgade, hvor Tapethandler Hansens
Ejendom kom i Brand. Forretningen og Privatlejligheden blev totalt øde
lagt. Ilden bredte sig til Naboen, Trikotagehandler Viktor Fagerholts’
Ejendom, som ogsaa blev fuldstændig ødelagt af Ild og Vand. Det var har,
en gammel Kone paa 84 Aar, omkom. Hendes Mand blev i stærkt medtaget Til
stand bragt til Hospitalet. I Guldsmedegade 3 sprang en ung Pige, der
havde Ild i sit Tøj, ud fra fjerde Sal og blev dræbt paa Stedet. To
Brandmænd fik en Gavl ned over sig. Paa Hjørnet af Nørregade og Hjelmens
gade sprang en Bombe i en stor Skotøjsforretning. Huset styrtede sammen,
men der opstod ikke Ild. I Ryesgade blev der anbragt en Bombe i Boligmon
teringsforretningen Lehm, hvor tre Etager blev totalt ødelagt. Endelig
blev der lagt en Bombe i Foyeren til Aarhus Teater, Loft og Vægge blev
revet ned, og anden Balkon styrtede ned i Tilskuerrummet. Teatret kommer
ikke mere i Brug i denne Sæson.
Tyskerne var meget nervøse efter Bombenatten, der blev fore~taget flere
Razziaer, og Folk paa Gaden blev kropsvisiteret.

Enkeltheder om
Rædselsnatten i Aarhus.
Om de rædselsvækkende Begivenheder i Aarhus foreligger der nu følgende
nærmere Enkel theder.
Den rejsende Terrorbandes Besøg var ventet efter Rædselsnatten i Odense,
men man var ikke forberedt paa, at Katastrofen skulde faa det Omfang.
Frihedskæmperne afpatruljerede Søndergade og Ryesgade, og det skyldes de
res Indgriben, at Omfanget af Bombesprængningerne ikke blev endnu værre.
Saavidt det har kunnet konstateres, er fem eller seks Mennesker blevet

Tysk Militærtog angrebet i Nordjylland.
Danske Frihedskæmpere udførte Natten til Lørdag et vellykket Angreb mod
et tysk Militærtog, der var paa Vej fra Aalborg til Hjørring med Soldater
til Befæstningsværkerne i Vendsyssel. Til Trods for at Banestrækningen
var omhyggeligt bevogtet og til Stadighed blev afpatruljeret af tyske
Soldater, lykkedes det Frihedskæmperne at naa usete frem til Sporene og
bortsprænge en længere Strækning, umiddelbart før Toget kørte frem. Fire
Vogen blev fuldstændig knust, man regner med at 12-14 Soldater blev dræbt,
mens en Snes blev saaret.
Lokomotivet løb Forpartiet ind i Skrænterne, men blev staaende delvis op
rejst
de første 7-8 Vogne væltede, og fire af dem kom i Brand, idet
Vognenes Kakkelovne antændte Halmen i Bunden, og flere Steder eksplodere
de Ammunition.
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Banelinjen blev fuldstændig blokeret, og Oprydningsarbejdet vil tage fle
re Dage. Afsporingen skete et Par Hundrede Meter Nord for Hæstrup Sta
tion,
som kort omtalt i INF i Lørdags.

Kurven for Jernbanesabotagernes Antal er blevet mere og mere stejl gen
nem 1944, og gennem et Crescendo i de første Maaneder af 1945 naaedes den
foreløbige Kulmination i Dagene 4.
l9.Februar, der gav de hidtil stør
ste Resultater.
En Oversigt over Jernbanesabotagernes Antal ser saaledes ud:
I Slutningen af 1942 gennemførtes 4 Sabotager mod Jernbaneanlæg og lig
nende. I første Halvdel af 1943 var Tallet 27, andet Halvaar 1943 146,
første Halvaar 1944 56 og andet Halvaar 1944 helt op til 272. Endelig
bragte 1945 i de knap to Maaneder, der er forløbet, 247 Jernbanesabota
ger.
I disse Tal er medregnet Schalburgtagerne, som har været gennemført med
Tab af danske Civilpersoners Liv, og netop for at skabe Angst blandt de
Rejsende. Trækkes disse fra, bliver det samlede Antal Jernbanesabotager,
der til Dato er gennemført under Besættelsen Ca. 725.
Som nævnt naaedes Kulminationen i Dagene fra 4.
l9.Februar i Aar. Nat
ten mellem den 3. og 4.Februar blev der foretaget Sprængninger paa 14
forskellige jyske Strækninger. Mellem Hvam og Møldrup, paa Strækningen
Aalestrup-Viborg, sprængtes et Værnemagtstog, to Vogne væltede og otte
løb af Sporet, som blev revet op paa en Strækning af over 100 Meter. Og
saa mellem Brørup og Vejen Syd for Ribe eksploderede Bomber under Trans—
porttog, der blev afsporet. Desuden var Trafikken indstillet paa syv jy
ske Strækninger, enten fordi Sporene endnu ikke var ryddede efter Spræng
ninger Dagen i Forvejen, eller fordi man regnede med, at der havde været
endnu uopklarede Sabotager paa Linjerne.
Om Aftenen den 5. og Natten mellem den 5. og 6. Februar saa det meget
mørkt ud for Tyskerne. Der skete Sprængninger paa forskellige Strækninger
og Sprængninger under forskellige læssede Transporter, bl.a. Tipvogne,
Lokomotiver. Kronen paa Værket blev sat Kl. 8 Mandag Aften den 5.Februar,
da alle de vigtigste Sporskifter paa Aarhus Station blev sat ud af Spil
let.
Tyskerne reagerede ved den Lejlighed med fuldstændig Lukning af Stationen
for alle Civilpersoner fra om Aftenen til næste Formiddag ved 1O.Tiden.
For at komme Sabotagen til Livs udfoldes der meget ihærdige Pinstrengel
ser, som ganske afgjort ikke staar i noget rimeligt Forhold ~til de blege
Resultater, Tyskerne har været i Stand til at opnaa, og derigennem maa
Sabotagens Betydning vurderes. Det er Draaben, der huler, og der er noto
risk skabt et betydeligt Hul i Tyskernes Tillid til deres Vagtorganisa
tions Styrke. Man skulde egentlig tro, at netop den forhenværende Jern
banesabotør fra Ruhrdistriktet, Werner Best, i sit stille Sind maatte fø
le sig imponeret af de danske Jernbanesabotørers dygtige Indsats, men
hvis han ikke gør det, saa er det ogsaa saa meget vigtigere, at de tyske
Vagtposter ganske aabent viser, at deres Nerver er ved at blive tyndslid
.te af de ensomme Nattevagter paa Banestrækningerne, hvor velbevæbnede og
beslutsomme Frihedskæmpere pludselig kan dukke frem fra Mørket.
Tyskerne demonstrerer deres nervøse Angst ved Raaben og Skrigen til hin
anden, naar de er paa Vagttjeneste, og ved ustandselig at skyde mod en
overspændt Fantasis Taageskikkelser, ser synes at snige sig op ad Jern
baneskraaningen for at tage sig af Herrefolkets nervøse Repræsentanter.

-

Da det tyske Hovedkvarter i Danmark blev afsporet.
En Gaard og et Ledvogterhus stukket i Brand som Straf.
Som kort meddelt i Lørdags blev et tysk Militærtog sent Natten til Lørdag
afsporet mellem Struer og Holstebro.
Toget var indrettet som Hovedkyarter for den nye tyske General i Danmark,
Lindemann, som havde været paa Inspektion i Thy. Det bestod af fire Vogne
og Lokomotiv. En af Vognene var indrettet som Radiostation.
Lige før Toget kørte gennem Stationsbyen Hjerm, som ligger midtvejs mel
lem Struer og Holstebro, eksploderede en Bombe, og et Skinneparti bortsprængtes, hvilket havde til Følge, at “Hovedkvarteret” hoppede af Spo
ret. Der skete dog ikke større Skade paa Toget, og i Løbet af Lørdag For
middag rullede de tre af Togets Vogne, som havde befundet sig paa den
sydlige Del af Sprængningsstedet, ind paa Holstebro Station
deriblandt
var “Hovedkvarteret”, som var blevet bragt paa ret Køl igen. Ved 11 .Tiden
fortsatte Toget videre mod Herning.
I Overensstemmelse med Tyskernes Principper for moderne Krigsførelse
skulde Attentatet hævnes. Der blev udsendt en Straffeekspedition til den
store Gaard “Lille Hillersborg”, der ligger i Nærheden, og her blev alle
Beboerne beordret ud i det blotte Linned, og Gaarden blev stukket i Brand
paa flere Steder samtidig. Folkene paa Gaarden fik ikke Lov at redde Be
sætningen, og de fik ingen af deres personlige Ejendele med sig. Inden
de tyske Soldater stak Ild paa Gaarden, stjal de Aftenmælken.
-

Tyskerne har gjort krampagtige Forsøg paa at hindre alle Meddelelser om
denne Begivenhed i at komme ud, og Stedet har været afspærret fra Omver
denen i et Par Dage.
725 Jernbanesabotager
i Danmark under Besættelsen
Der er snart gaaet tre Aar siden den første Jernbanesabotage blev gennem
ført. Det var en Sprængning paa Nord- og Kystbanen den l.September 1942.
I Følge Sagens Natur er Jernbanesabotagen et Begreb med en noget flosset
Afgrænsning, for det er vel en kendt Sag, at organiseret Sabotage ogsaa
omfatter andet og mere end det, der almindeligvis i daglig Tale karakte
riseres som Sabotage, og hvor Resultaterne manifesterer sig i sprængte
Spor og Sporskifter eller ødelagte rullende Materiel, faste Bygninger el
ler Anlæg. Af de Former for Jernbanesabotage, der gennemføres, kunde der
nævnes en lang Række, men enkelte Eksempler vil være tilstrækkelige til
at belyse Sabotørernes “Alsidighed”: Skinnesprængninger, Sprængning af
Banelegemet, af Sporskifter og Signaler, af Broer og Viadukter, Spræng
ninger under kørende Tog, under Lokomotiver eller Vogne, ødelæggelse af
Kabler, Transformatorer, Telegraf- og Telefonledninger, Vandkraner og an
dre Kraner , Sprængning af Kommandoposter, Blokposter og Signalhuse, øde
læggelse af Materiel, Gods, Brændselsdepoter, Tankanlæg, Færger, Skibe,
Færgelejer, Broklapper o.s.v., o.s.v.
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I FAA LINIER (Indland):
Arrestationer: Det viser sig nu, at Direktør John Olsen, Saga-Film, blev
arresteret af Tyskerne paa Skodsborg Sanatorium, hvor han havde ladet sig
indlægge. Hans Hustru var i Forvejen blevet arresteret i Hjemmet i Helle
rup. Videre har Gestapo arresteret Journalist Adam Wiehe, Berlingske Ti
dende, Sporvejsarbejder Alfred Olsen, der blev udpeget for Gestapofolkene
af en Stikker i Ahlefeldtsgade, Læge Warberg, Vejgaard ved Aalborg, en
Sygeplejerske og en saaret Mand, som opholdt sig i Lægeboligen, Overbe
tjent Johan Hansen, begge Randers. Omkring Faaborg er der i de sidste Da
ge arresteret en Række Danskere, deriblandt Gaardejer Johannes Greve og
dennes Søster, Snedker Jørgensen og Hustru, Købmand Niels Bild og Hustru,
Cigarhandler Chr.Hansen og Hustru, Vognmand Harny Andersen, Gæstgiver Ve
del, Gelsted Gæstgivergaard, og Gaardejer Madsen Balslev. Man har i stor
Udstrækning jaget Politimænd, men uden Resultat. Endelig har man i Faa
borg arresteret Vognmand Justesen og dennes Søn, en ung Gymnasiast, og
Boghandler Brandrup Sørensen.

Natten til Torsdag trængte Gestapo- og Hipo-Folk ind i Sprovejsfunktionær
Børge Larsens Villa i Damhusdalen 13. Hverken Larsen eller hans Familie
var hjemme, men Tyskerne samlede en Del gamle Møbler, Dyner og Sengetøj
i Kælderen, og det satte de Ild paa, før de forlod Villaen. De var iøv
rigt meget nervøse under Aktionen og affyrede hele Tiden MaskinpistolSalver gennem Døre og Vinduer.

De afskedigede Sommer- og Schalburgmænd og en Del Desertører fra de to
Korps skal i Følge Forlydende have dannet 5—Mands-Grupper. Enhver Form
for Forbrydelse udføres
Stikken indbefattet.

Lørdag Eftermiddag anbragtes der en Bombe ud for “Mocca-Kaffebaren i
Mejlgade i Aarhus. En Mand, der i det samme kom ud fra Baren, sparkede
Bomben midt ud paa Gaden, hvor den eksploderede. Ved Eksplosionen knustes
en Del Ruder i Kvarteret.

-

Udenfor Hundested, paa den saakaldte “Skansen” har 11 Familier maattet
rømme deres Hjem, der med kort Varsel var blevet overtaget af den tyske
Værnemagt.
Der blev forleden leveret en Kiste til Shell-Huset. Efter al Sandsynlig
hed er den bestemt for den unge Jøde, der for nogle Dage siden blev skudt
ned af et Par Hipo-Mænd ved Badeanstalten “København” i Studiestræde.
~ Fredag Aften arresterede patruljerende Vagtværnsfolk en Mand, der var ved
at brække en Smørrebrødsvogn op. Han legitimerede sig paa Stationen som
Marinevægter og maatte derfor overgives til det tyske Politi.
Efter Aktionen mod D.D.P.A.’s Tankanlæg paa Apollovej i Vanløse er al
Benzin nu under skarp Bevogtning flyttet andet Sted hen. Tyskerne havde
som bekendt overtaget Tankanlæget.

De tyske Mordere og almindelige Forbydere arbejder fortræffeligt Haand i
Haand: Forleden Dag blev den myrdede Forstander Gilles Lejlighed i Køben
havn totalt plyndret for alle Værdier.
Fredag Aften trængte bevæbnede Mænd ind i Skadborg Maskinsnedkeri, de
holdt Ejerens Hustru op og skød fire Vagthunde, hvorpaa der blev antændt
Baal i Snedkeriet. Samtidig blev der udlagt Bomber, der dog ikke eksplo
derede. Falck blev tilkaldt og fik hurtigt slukket Ilden, hvorpaa Sabotø
rerne vendte tilbage og tændte et nyt Baal, der imidlertid ogsaa blev
slukket. Der blev ødelagt nogle Maskiner og et Par Biler.

Forleden Morgen blev Københavns Markisefabrik, Blegdamsvej 50 over Gaar
den totalt ødelagt ved Brand- og Sprængbomber. Personalet var i Forvejen
blevet sendt ned i Beskyttelsesrummet, og Ejendommens Beboere var ogsaa
blevet adviseret. Fabrikken arbejdede udelukkende for Tyskerne.
Lørdag Eftermiddag omringede det tyske Sikkerhedspoliti et Par Ejendomme
i Borgergade i Aalborg. Gaden blev afspærret, og et Par Mænd blev ført
bort, belagt med •Haandjern. Flere Gange blev der affyret Skræmmeskud mod
Tilskuerne, og herved saaredes Fru Installatør Larsen, Nørresundby.
Terrorgruppelederen og Storstikkeren Poul Otto Ditlev Nielsen (Svend
Staahl), der som omtalt blev henrettet af Frihedskæmpere i en Lejlighed
paa Thorvaldsensvej i København, havde ikke som nævnt været knyttet til
Nytorvs Politistation, men til Politistationen Under E1mene.~

Frihedskæmperne i Odense har udnyttet den tyske Spærretid paa en meget
fornuftig Maade. I Ly af Ensomheden paa Gaderne om Natten har de klæbet
store Plakater op over hele Byen i Lighed med, hvad der skete i København
for nogle Nætter siden. Paa Plakaterne ser man et Europakort fra 1943
saaledes som Europa saa ud under den tyske Besættelse den Gang
og neden
under et Europakort fra 1945
saaledes som Tyskland nu ser ud under den
engelske, amerikanske og russiske Besættelse. Kortene er holdt i sort og
hvidt, men neden under staar med store røde Typer:Frit Danmark.

Døde i Buchenwalde: Politiassistent Christen Mariager, København, død
13/1 1945 Politiassistent Peter Bjuring, København, død 6/1 1945 og Kri
minalbetjent August Carl Hemmingsen, København, død 25/12 1944.

Onsdag Aften opstod der Skyderi paa Hjørnet af Kattesundet og Østergade
i Rønne. En Hipo-Mand og en ukendt Person blev saaret. Senere paa Aftenen
foranstaltede Tyskerne store Razziaer paa Gader og Veje og optraadte med
stor Brutalitet. Arkitekt Tybjerg, der er en ældre Mand, blev saaledes
sparket flere Gange af en tysk Soldat, fordi han ikke kom hurtigt nok af
Vejen og ikke fik Hænderne i Vejret saa hurtigt, Tyskerne ønskede det.

Fredag Morgen K1.halvseks trængte revolverbevæbnede Mænd ind i Silkeborg
Haandværkerforening, som ligger paa Torvet ved Siden af Raadhuset. De
holdt Værtsparret og fire Piger op, mens de anbragte Bomber under Scenen
paa Silkeborg Teater, der findes i Haandværkerforeningen. Umiddelbart før
Ekspiosionerne fik Værtsparret og Pigerne Besked om at fjerne sig. Ved
Attentatet blev Teatret ødelagt. Gerda Christopfersens Turne havde om Af-
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Paa Skern Station har Tyskerne arresteret Ekstraarbejder Ejnar Jensen.
Han sigtes for Sabotage. Arrestationen fandt Sted efter Nedkastning af
Sprængstoffer og under Omstændigheder, der tyder paa, at der har været
en Stikker paa Færde.
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tenen opført “Sommer i Tyrol” og alle Turneens Dekorationer og Kostumer
samt Musikernes Instrumenter blev ødelagt. Ved Ved Terrorekspperternes
Bombesprængninger i Silkeborg anrettedes der Skade for henved 1 Mill.Kr.

Morderbanden, der jævnede Randers Teater med Jorden, kom kørende i en
lille graa benzindreven Bil K 31774. Den kørte igennem Randers fire Gan
ge, lige inden Bomben sprang. Nummerpladerne er sandsynligvis falske.

Den Mand, der forleden blev dræbt paa Varniingsvej i Aarhus, er nu iden
tificeret som den Ca. 3O.aarige Os car Villy Baggesgaard, Hjelmensgade
23 B. Han har under hele Krigen arbejdet for Gestapo. Man mener, at han
var en af Gerningsmændene til Mordet paa Købmand Kai Schmidt, Sct.Pauls
plads i Aarhus.

Tyskerne udbygger stadig Fæstningsanlæggene paa Bornholm. Ved Klemensker
Kirke er der nu opstillet 60 Stk. svært Skyts, og der føres meget Tømmer
til Befæstningsanlæggene. Den tyske Garnison i Allinge er blevet forstær
ket med 3-400 Mand.

For et Par Dage siden blev en ung Mand Oscar Weilling Christensen, Nørre
port 16 i Aarhus, dræbt i Sjællandsgade. Det menes, at Christnesen har
været i Slagsmaal med to Tyskere. Han blev fundet paa Gaden med knust Ho
ved. Christensen var kendt som en Mand, der gerne vilde i Slagsmaal med
Tyskerne. Hidtil havde han dog klaret sig ud af det uden Men.
En stor Afdeling tyske Tropper holdt for nogle Aftener siden i Lundbysga
de i Aarhus. Ved l.Tiden begyndte en Del Soldater pludselig at skyde med
Maskingeværer op ad Lundbysgade, og en Soldat tog en Haandgranat og ka
stede den ind gennem Vinduet til Familien Simonsen, der bor i Stuen i E
jendommen, Lundbysgade 7 A. Tyskerne paastod, at der var blevet skudt paa
dem, men Naboer og Genboer havde ikke hørt Skud, før Tyskerne begyndte at
skyde. Haandgranaten faldt saa uheldigt, at den landede under Fru Johanne
Simonsens Seng. Ved Eksplosionen blev en Del af hendes Underkrop revet
af. Ved Eksplosionen blev en Radiator ødelagt, og det varme Vand strømme
de ud over Fru Simonsen, der ogsaa blev meget alvorligt skoldet. Hun er
senere død paa Aarhus Kommunehospital. Beboerne i Kvarteret omkring Gods
banegaarden beklager sig over, at de tyske Soldater, naar Troppetogene
kommer, oversvømmer Kvarteret og forlanger Mad og Kaffe hos Beboerne.
Som omtalt eksploderede 11 Bomber Natten til Lørdag paa Baneterrænet ved
Aarhus. En meget stor Bombe eksploderede under et tysk Troppetransporttog
y udfor
ved blev
Viby.ødelagt.
Bomben ramte
Lokomotivet
og Vand
hvæse
de ud. Viadukten
Lokomotivet
Samme Nat
sprang der
Bomberog i Damp
tre Jern
banevogne og desuden er der eksploderet Bomber i to Jernbanevogne paa
Rangerbanegaarden i Mølleengen.
Læge Børge Nielsen, Lendum, som blev arresteret under den store Gestapo
razzia i Vendsyssel i November mod N-Grupperne, er tvunget til at gøre
Tjeneste som tysk Militærlæge paa østfronten. Han fik Valget mellem at
paatage sig dette Job eller blive skudt.
Gestapo har foretaget en Razzia i Ejendommen Sonnesgade 12 i Aarhus. Ty
skerne anholdt Elektriker Peter Clausen Jensen. Da han kom ned paa Gaden
forsøgte han at flygte, hvorefter Tyskerne aabnede Ild imod ham. Han blev
senere ført til Kommunehospitalet og herfra overført til den tyske Afde
ling.
Købmand Aage Jensen. Skovvejen 6 i Aarhus, blev forleden holdt op af to
menige tyske Soldater paa østbanetorvet. Han blev tvunget til at udlevere
dem sin Tegnebog med 4000 Kr.

Antagelig med Henblik paa Ankomst af tyske Flygtninge eller saarede Sol
dater har den tyske Værnemagt overfor Hjørring Byraad stillet Krav om, at
en lang Række Bygninger i Kvarteret ved Tørholmsvej, hvor Tyskerne i For
vejen har Barakker, stilles til deres Raadighed. Det drejer sig bl.a. om
den ene af de Kommuneskoler, der for Tiden ikke er i Brug paa Grund af
Brændseisvanskeligheder, samt Muldbjerggaard og 3-4 Huse i Nærheden. Ad
skillige børnerige Familier tvinges derved til at forlade deres Hjem, og
Kommunen har truffet Foranstaltning til at indlogere dem forskellige Ste
der i Byen, bl.a. i en ny Fløj paa Alderdomshjemmet og en Logebygning,
som er blevet frigivet af Tyskerne.
En Flok Ungarere, Kvinder og Mænd, kom forleden til Skern ien ynkelig
Tilstand. Hestene, der trak deres Kærrer, var halvdøde af Sult, og faldt
om paa Vejen. Da en Mand vilde give Dyrene nogle Brødskorper, rev Unga
rerne dem til sig og aad dem selv. De havde ingen Penge og ingen Ratione
ringsmærker, men lagde sig blot ind paa det første og det bedste Hotel.
Torsdag hen under Aften henvendte en Mand, der var iført Jernbanekasket
og blaa Kittel sig til Rangermesteren paa Godsbanegaarden i Købanhavn og
bad ham rangere en nærmere angivet Vogn hen paa et andet Spor. Da Vognen
var blevet flyttet, mødte nogle revolverbevæbnede Mænd op og bortførte
8 af 28 Kasser, som blev transporteret bort i en Lastbil. Kasserne inde
holdt saavidt man ved, Ammunition.
Under Forevisning af den tyske Film “Kærlighedens Karneval” i Sæby Bio
graf trængte fire revolverbevæbnede Mænd forleden Aften ind i Operatørrummet og tvang Operatøren til at bytte Filmen om med den danske Film
“Tre Kammerater”, som derefter blev vist i sin Helhed. Først da det var
sket, forsvandt de fire Mænd med den tyske Film. Publikum mærkede ikke
andet til Begivenheden, end at der pludselig blev mørkt i Teatret, hvor
efter den danske Film blev rullet.
Gymnasiet i Tarm, der netop var istandsat, er igen taget af Tyskerne. Til
Skern er der ankommet 300 Mand.
I Horsens har Gestapo anholdt Sangpædagogen og Kordirigenten, Kommunelæ
rer Gaardmand. Desuden har Feltgendarmeriet anholdt Skipperen paa Motor
sejleren “Ella” af Køge og hans Besætning paa to Mand. Anholdelsen af
Skipperen skete paa Toldbud Vinhus. “Ella” var netop kommet i Havn efter
en Rejse fra Sverige. Skipperen, hvis Navn er Mouritsen, har ligesom de
to Mand tidligere været anholdt. “Ella” holdes under Bevogtning af fire
tyske Soldater.
Gestapo har arresteret Gymnasiast Kjeld Drewsen, Søn
af Forstander Drewsen, Borris Landbrugsskole. Han sigtes for illegal
Virksomhed.
Gaardejer Frits Oien, Odden i Karup, og Barber og Radiofor
-

-
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handler Herman Larsen, Hørby, er blevet anholdt af Tyskerne.

selig opstaaede Skyderi og vendte derfor i Løb tilbage. Tyskerne satte
efter ham og sprængte Døren med en Haandgranat, hvorefter de myldrede ind
i den mørke og øde Gaard. Her turde de ikke gaa længere, og nøjedes der
for med at kaste en Haandgranat ind i Gaarden.
Rundt om i Byen foretog Tyskerne i Løbet af Natten en Række Anholdelser,
og desuden blev en Del Mennesker visiteret for Vaaben.
Episoden i Viborg er karakteristisk og har efterhaanden hver Dag og hver
Nat Sidestykker rundt om i danske Byer. Den kroniske Nervøsitet, som præ
ger Tyskerne, paavirkes af den mindste Anledning til de voldsomste Udslag.

Om det nu skyldes Mangel paa Sprængstof eller andre Aarsager, saa har Ty
skerne valgt en ny Fremgangsmaade med Hensyn til Likvidering af Villaer.
Hidtil har man sprængt dem i Luften, men nu er man gaaet over til at o
verhælde dem med Sprit og brænde dem af i Stedet. I Nat blev Møbelhandler
Aage Petersens Villa, Bjæverskovalle 51, ødelagt paa den Maade. Ved Brand
stedet blev der fundet 15-16 tomme Spritdunke.
Ved l3.Tiden i Gaar blev der fundet en tysk Soldat dræbt paa Toldbodvej.
De nærmere Omstændigheder kendes ikke.
Paa Johannesen og Lunds Maskinfabrik, Ryesgade 51 i København, eksplode
rede to Bomber ved 22.Tiden i Aftes. Der opstod en omfattende Brand, og
Virksomheden, der udelukkende arbejdede for Tyskerne, blev helt ødelagt.
I Aftes blev en Haandgranat slynget mod en Linje 2 paa Amagerbrogade. Der
skete ikke større Skade.
Der har været et meget kraftigt Skyderi i Morges ved Nordre Fasanvej
Smallegade. Aarsagen er ukendt.
Specielt:
Til 51: Sæt De, hurtigst muligt telefonisk eller skriftligt i Forbindel
se med dem, De kender.
Specielt til 3: Ja.
Til 634: Kender ikke den paagældende. Sagen undersøges.
Til 149: Tak for Arrangementet. Lad os høre fra Dem, hvis De flytter igen.
Til 297: Nyt Møde med 64 ønskes.
-

Til 82: Vi er meget interesserede. Det meste af det tidligere modtagne
havde vi haft.
Til 49: Vi kan kun hjælpe Dem ved personlig Samtale.

Den idylliske danske Provins~
Torsdag Aften Klokken godt 21 underholdt et Bud fra en Budcentral sig med
et Par unge Piger paa Hjørnet af Jernbanegade i Viborg. En Officer kom
forbi og blev bange for en tilfældig pludselig Bevægelse fra den unge
Mand. Officeren gav et Fløjtesignal, og straks begyndte Vagten paa den
anden Side af Gaden ved Missionshotellet at skyde vildt omkring. Sct. Ma
thias Apotek og de nærmeste Butikker bærer Præg af Skyderiet. Den unge
Mand blev ramt af to Skud og ført til Amtssygehuset, hvor man mener, han
vil komme over det, men med nedsat Førlighed.
Skyderiet fortsatte rundt om i Byen, dog kun fra tysk Side. Som meddelt
i INF blev to døvstumme, der ikke var klar over, hvad der foregik, dræbt.
Ligene blev liggende i nogen Tid, før Tyskerne fandt sig foranlediget til
at fjerne dem. De blev kørt til Politistationen og anbragt i en Garage,
og det er blevet nægtet de paarørende at se dem.
En Mand, som tilfæl
digt forlod en Ejendom i Sct. Mathiasgade, løb intetanende ud i det plud
-
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Frihedskæmpere taber Patrontaske for Tyskernes
Fødder, men Politisoldaterne skyndte sig at gaa.
Fqran en Ejendom i en af Københavns befærdede Gader holdt der forleden
e~ Lastbil. Nogle unge Mennesker var i Færd med at læsse Kasser paa den.
Pludselig gled en af Kasserne fra Mændene paa Vognen. Den havnede med et
Bump paa Kørebanen, og i samme Øjeblik trillede Hundreder og atter Hund
reder af 9 mm Patroner ud over Asfalten..
Netop i samme øjeblik kom to tyske Politisoldater forbi
vi kender alle
Typen: Pakker under begge Arme, ikke Tanke for Krig. De to Soldater saa
som lammede paa Syndfloden af Maskinpistol-Ammunition, der laa udbredt
for deres Fødder. Saa kikkede de op i Vognen. Tre Par beslutsomme Øjne
mødte frygtløst Tyskernes maabende Spørgsmaalstegn
uvilkaarligt saa de
to Politisoldater sig om. Henne paa Hjørnet stod to Mænd med Hænderne un
der Frakken
i en nærliggende Port stod endnu to Mænd, der allerede var
ved at gøre Maskinpistolerne klar. De to Politisoldater kendte alt for
vel disse Vaaben og deres Virkning. De vekslede et Blik, saa hankede de
op i deres Pakker og fortsatte, som om der intet var hændt. Et Øjeblik
efter var den spildte Ammunition samlet sammen. Resten af Kasserne blev
læsset paa Vognen, der derefter kørte bort uden at der skete yderligere
Forhi ndringer.
-

-

-

Gestapo paa Razzia hos Politifolk.
Gestapo har i den senere Tid interesseret sig paafaldende meget for de
Politifolk, der ikke blev arresteret ved Overfaldet den 19.S’eptember,
skønt Dr.Best i sit “Jubilæumsinterview” lovede, at der ikke skulde ske
disse Folk noget. I de allersidste Dage har Gestapofolkene saaledes af
lagt Besøg og foretaget Razziaer i en Række Frederiksberg-Bet,jentes Hjem,
og i fire Tilfælde, hvor Politimændene var hjemme, blev de taget som Ar
restanter. Andre Steder nøjedes Tyskerne med at tage de Munderingsgen
stande, der var i Hjemmene.
Der er saaledes Grund til at udvise den største Forsigtighed.
jy~kerne nærer stor Interesse for Holbæk.
Tyske Soldater under Kommando var forleden Dag paa Tyvetogt hos Vognmænd
og større Erhvervsdrivende i Holbæk. De havde Ordre til at ~udskrive” saa
mange Lastbiler som overhovedet muligt, og det nyttede ikke, at Ejerne
protesterede. Tyskerne tog Vognene og kørte bort med dem.
Efter denne Razzia kom der Bud til Bestyreren for Holbæk Centralskole om,
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at han maatte søge andre Lokaler til Undervisning af Skolens 1400-1500
Elever. Om faa Dage skal Skolen anvendes til Belægningsstuer for mellem
300-400 Soldater, der efter Lazaretbehandling eller længere Tids Kampind
sats skal paa Rekreation i Danmark.
Iøvrigt venter man en betydelig Forøgelse af den tyske Garnison i Holbæk,
og Tyskerne er i fuld Gang med at “belægge” Odsherred og anlægge Befæst
ningsanlæg. Som tidligere omtalt skal Odsherred ialt have en Besætning
paa omkring 3000 Mand, og en Del af disse Soldater er allerede ankommet.
Den saakaldte “Socialistiske Frihedssender”.
Dagmarhus har atter gennemført en af sine smaa Vittigheder overfor den
danske Befolkning. I de sidste Par Uger har der hver Søndag, Tirsdag og
Torsdag umiddelbart efter at Radio København har standset Udsendelserne
en saakaldt “Socialistisk Frihedssender” begyndt at arbejde paa samme
Bølgelængde. Bl.a. fremføres en meget naiv Propagnada for Soviet-Unionen,
saa man ikke er i Tvivl om, hvem der staar bag ved Senderen, og at Udsen
delserne ikke mindst er tilrettelagt for at skabe Bolchevikforskrækkelse.
Endvidere gengiver man Udtalelser af Aksel Larsen i forvrænget Form.
Tysk Mariner optræder som Røver.
En Taxachauffør blev forleden standset af en tysk
madras, der vilde køres til “Varna” i Aarhus. Paa
skeren den intetanende Chauffør til at staa ud af
at aflevere sin Tegnebog med ca.8O Kr. Chaufføren
den tyske Værnemagt. Det skal nok hjælpe.

Mariner og hans Felt
Straftdyejen truede Ty
Bilen og tvang ham til
anmeldte Tyveriet til

Ogsaa en Maade at vække Tillid paa~
En i alle Enkeltheder bekræftet Beretning fra Jylland giver et godt Bil
lede af Mentaliteten hos de tyske Krigsforbrydere, der har gjort 3O-Aarskrigens Rædsler levende for os. To russiske Soldater begik Indbrud i en
Købmandsforretning i en lille jysk By. Det lykkedes det lokale Vagtværn
at komme paa Sporet af Tyvene, og det tyske Feltgendarrneri paagreb der
efter den ene af dem. Hans Udbytte havde været to Manchetskjorter og en
Dug.
En tysk Officer henvendte sig derefter til den bestjaalne og anmodede ham
om at komme tilstede paa et nærmere angivet Tidspunkt for at se, hvorle
des den tyske Værnemagt straffer den Slags Forbrydelser. Da Manden irnid
lertid vægrede sig ved at overvære korporlig Afstraffelse, blev i Stedet
en af de lokale Myndigheder anmodet om at sende en Repræsentant. Denne
blev ved Ankomsten ført ind i et lille Rum, hvor han maatte sidde og ven
te i to Timer. Herefter kom Lejrens Chef, en tysk Oberst, der taler fly
dende Russisk, ind og anbragte sig ved et Skrivebord, idet han lagde sin
Revolver foran sig paa Bordet. Den russiske Tyveknægt blev ført ind. 0bersten underkastede ham en Afhøring, der varede Ca. 10 Minutter og endte
med, at Russeren faldt paa Knæ foran Obersten og tryglede om Naade. Ober
sten gav ham imidlertid Ordre til at stille sig op af Væggen med Ansigtet
mod denne. Derefter rejste han sig, tog sin Revolver og gik hen bag Rus
seren. Et øjeblik efter knaldede et Skud, og Russeren segnede om ramt i
Baghovedet, død paa Stedet.
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Aa] borg ventede Terroreksperterne.
Aalborg ventede atter Lørdag Aften Panckes bilende Terrorkolonner til
Byen. I Bispensgade er alle Folk flyttet bort og har taget saa mange E—
jendel med sig som mulig, selv Gardinerne er pillet ned. Fredag Aften
sendte Tyskerne talrige Patrul jer ud paa Gaden, mens Butiksværnene blev
sendt hjem. Mon det ikke har været for at skaffe Vidner af Vejen?
SIDSTE:
Natten til i Dag mellem Kl.24 og Kl. godt 3 har der fundet en Række Jern—
banesabotager Sted forskellige Steder i Landet. Flere Steder paa Stræk
ningerne Skanderborg-Hylke og Horsens Hatting er Banelegemet blevet
sprængt. Paa Strækningerne Brande
Farterholt og Brande-Ejstrupholm er
der sket ni Sprængninger og henholdsvis 9 og 7 Skinner skal udskiftes,
mellem Brande og Blaahøj er der sket fire Sprængninger, og 8 Skinner maa
udveksles, mellem Vejen og Brørup og mellem Vejen og Andst ialt 10 Spræng
finger. Endvidere skete der paa Strækningen Vanløse-Herlev en Eksplosion,
som beskadigede Bunden paa en Vogn med tyske Værnemagtsbiler. Jernbanepersonalet blev her holdt op af Tyskerne, og det blev forbudt dem at røre
Telefonerne, indtil det blev opklaret, at Bomben havde været anbragt paa
Banel egernet.
-

I Morges korn 20 bevæbnede Mænd ind paa Københavns Godsbanegaard og for
langte at faa udleveret 36 Stykker Gods til Værnemagten. Det drejede sig
om 22 Kasser og 12-14 Tønder. Det blev altsammen kørt bort paa to Last
biler.
SLUT.
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Den allierede Offensiv paa Vestfronten fortsættes. Amerikanske Tropper
nærmer sig støt og sikkert Køln, samtidig med at nye Angreb, som ventet,
er indledet i det nordligste Afsnit mellem Waal og Rhin, og Overgangsope
rationerne ved PrUm-Floden fortsættes. Det første Maal for Eisenhowers
Offensiv aftegner sig tydeligt
det er at lamme Ruhr-Distriktet og saa
ledes, efter at Schlesien er sat ud af Spillet, at ødelægge det tyske
Krigspotentiel.
Det hidtil største Dagangreb paa Berlin, der fandt Sted i Gaar Middags,
menes at være Indledningen til den russiske Storm paa Berlin—Stillingerne
fra KUstrin-Brohovederne. Det ene Kvarter efter det andet i Breslau ero
bres af de russiske Tropper, mens heftige Kampe ved Königsberg synes at
være Signalet til den endelige Kamp om denne By.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Nedskydningen af de tyske Politisoldater
var Provokationer.
Men Tyskerne skulde have Hævn.
Den tidligere omtalte Affære fra Roskildevej, hvor to tyske Politisolda
ter blev dræbt, mens 5-6 andre blev saaret, er efter alt at dømme allige
vel Provokation iværksat af Hipo-Landsforræderne eller muligvis Agenter
fra Værnemagten og Shellhuset i Forening. Allle tre Kategorier er nemlig
interesseret i at blive i Danmark saa længe som muligt, og derfor gælder
det om at præstere en Serie haar-rejsende Rapporter, der kan retfærdiggøre denne forbliven. Terrorhandlingerne i Odense, Aarhus, Randers Gre
naa o.s.v. er sikkert et Led i den samme “Kampagne”.
De Oplysninger, der efter en Undersøgelse nu foreligger for INF om Op
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Provokationer

Side 1
“

Arrestationer

1-2

~.

Side 3-4

Tyskerne
og Sortbørs-Lageret

..

“

4

..

“

4-5

Svend Staahl-Gruppens
Nedkæmpning

“

2

“Den fulde Sandhed”

For hvem kører Bil
i Danmark2

“

2

Skød Sommerfolkene
Tyskeren?

“

5

Balletoptrin paa
Dyrehavevej

I faa Linjer (Indland)

“

5-6

“

3

INF’s Radioaflytning.. .Side 6—7
INF’sKronik
A-B-C--D
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trinnet paa Roskildevej, viser følgende:
En Kolonne tyske Politisoldater
15 Mand ialt
var paa Vej fra Vagtstedet paa Maskinfabrikken “Carltorp”. Da de naaede Rundkørslen ved Val
by Langgade, blev der pludselig aabnet Ild fra Maskinpistoler imod dem.
Skytterne havde ligget skjult bag Dæmningen ved Frederiksberg Vandværk.
Soldaterne blev fuldstændig overrumplet og før de kunde naa at sætte sig
til Modværge, var Snigskytterne løbet hen til en lille graa Bil, der
holdt parkeret i Nærheden, og var kørt bort.
Foreløbig har dette Intermezzo kostet tre uskyldige Danskere Livet. En
anden Fraktion indenfor Gestapos Mordgrupper har myrdet den 23-aarige
Sporvejsfunktionær Erik Edmund Andreassen, Istedgade 14, den 21—aarige
Kontorassistent Cuno Christian Conrad Odde, Hyltebjerg Alle 19, og den
22—aarige Kontorassistent Kjeld Lauritz Jeppesen, St.Strandstræde 14.
De tre Mænd blev Natten til Lørdag arresteret i deres Hjem af saakaldte
Gestapofolk, og umiddelbart efter fandt man deres Lig forskellige Steder
i Byen. Andreassens Lig blev fundet i Østersøgade, Odde laa i Rendeste
nen i Ny Adelgade, og Liget af Jeppesen fandt man nøjagtig paa det Sted
paa Roskildevej, hvor Soldaterne var blevet beskudt. For Fuldstændighe
dens Skyld bør det tilføjes, at de saakaldte tyske Politifolk intet havde
fundet ved Ransagningen hos Andreassen og Jeppesen, saa lidt som de kun
de rejse nogen Sigtelse mod de to Mænd. Derimod havde Odde haft Tilknyt
ning til illegal Bladvirksomhed. At Shellhusets almindelige Politifrak
tion intet kender til de myrdede, er en Selvfølge, der kun understreger
den fuldstændige Vilkaarlighed, der altid har kendetegnet den nazistiske
saakaldte Retspleje.

Daarligt iscenesat Attentat
mod Leif Ørnberg.
Et mislykket Attentat
som forøvrigt giver Grund til stor Skepsis
blev
i Gaar rettet mod den nazistiske Balletdanser Leif Ørnberg paa Dyrehave
vej i Klampenborg. Sammen med en Dame og ledsaget af to bevæbnede Mænd
af Livvagten var Danseren paa Vej til Stationen, da en Bil kom kørende og
gjorde Holdt paa den modsatte Side af Gaden. To Mænd sprang ud og affyre
de nogle Skud i Retning af Ørnberg, men til Trods for, at det skete paa
ganske nært Hold og paa et Tidspunkt, da Ørnberg og hans Ledsagere stod
stille for at se paa et Boghandlervindue, lykkedes det ikke at ramme ham
direkte. Derimod blev han saaret af en riccocheterende Kugle eller mulig
vis en Sten, der blev slaaet op fra Kørebanen af Projektilerne. Han blev
ramt i Laaret, men det var dog ikke alvorligere, end at han sammen med
den ene Mand af Livvagten kunde beskyde Bilen, da den var kommet i pas
sende Afstand. Den anden Livvagt og Kvinden var forsvundet ind i en Op
gang.
Hele Begivenheden ser overmaade arrangeret ud
de daarlige Skytter
ørnbergs imponerende Mod o.s.v.
og indtil videre er der al Grund til
at antage, at der simpelthen foreligger en Provokation
iscenesat af
Ørnberg selv.
At det var daarligt lavet, kan ikke undre de Lyttere, der har været saa
uheldige at høre hans og Elnas “Propagandastykker” i den danske SS—Radio.

-

-

Frihedskæmpernes fortsatte Kamp
mod den uhyggelige Svend Staahlgruppe.
Som omtalt blev Svend Staahl-Gruppens Chef og Souchef forleden henrettet
af danske Frihedskæmpere, der samtidig nedskød Gruppens “Madmoder~ i Lej
ligheden paa Thorvaldsensvej. I Lørdags er et fjerde Medlem af den beryg
tede Mord- og Terrorgruppe blevet likvideret med Nedskydning af den 44aarige Repræsentant Peter Fiil Christensen.
Fiil Christensen boede nu paa “Nøddebohus” i Vedbæk. Tidligere havde han
haft Bopæl paa Østerbrogade, men efter at Terrorgruppens Kontor i Peder
Skramsgade var blevet opdaget, fandt Fiil Christensen det tilraadeligt
at forsvinde. Henrettelsen fandt Sted paa Hjørnet af Wiebrandtsvej og
Kastrupvej, hvor Fiil Christensen blev passet op af to Frihedskæmpere.
Han blev ramt af flere Skud og var dræbt paa Stedet.
De tyske Terrorister fra Eksprestoget
kom kørende til Hobro i Benzinbiler.
Som allerede omtalt i INF i Gaar har den foreløbige Undersøgelse vist,
at Bomberne i Eksprestoget til Aalborg var blevet anbragt af nogle Mænd,
der paa Hobro Station kom ind i den forreste Vogn med en Kuffert. Mænde
ne var i Forvejen blevet set paa Stationen, hvor en af dem flere Gange
havde henvendt sig til Personalet og spurgt, hvornaar Ekspressen Syd fra
kunde ventes. Man har et ganske godt Signalement af Terroristerne, der
forlod Stationen i to Benzinbiler. En af disse Vogne blev tidlig Søndag
Morgen set i Hobro med Nummerplader, der var ulæselige.
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Mange Arrestationer
af danske Politibetjente.
Som allerede omtalt, er Gestapo
trods alle Forsikringer
begyndt at
interessere sig i betydelig Grad for de Politimænd, som ikke blev arre
steret ved Overfaldet paa det danske Politi den l9.September sidste Aar.
Dette understreges yderligere af en Række nye Anholdelser i de sidste Da
ge, og samtidig er der Grund til at gøre opmærksom paa, at Tyskerne
u
vist af hvilken Grund
er yderst interesserede i danske Politiuniformer.
I alle de Politihjem, hvor de i den senere Tid har foretaget Ransagning,
har de beslaglagt Kapper, Uniformsfrakker, Huer og Benklæder. Der er der
for al mulig Grund til at faa disse Udrustningsgenstande af Vejen, for
selv om man naturligvis har Midler til at undgaa Misbrug af~danske Poli
tiuniformer, naar Tyskerne til sin Tid skal ud af Landet, er det allige
vel af Betydning, at Mord—Ligaen paa Shellhuset, der efter al Sandsynlig
hed faar dem stillet til Raadighed, faar fat i saa faa Uniformer som mu
ligt.
Blandt de sidste Politi-Arrestationer kan nævnes: Overbetjent Høed fra
Københavns Opdagelsespoliti, Overbetjent Kaj Madsen, Rigspolitichefens
Færdselsafdeling, Overbetjentene K.K.Laursen og Aage Meilstrup, begge fra
Svendsgades Politistation, Politibetjentene Hedegaard fra Svendsgade, og
CUvald, Mortensen og Larsen fra Frederiksberg Politi. Det kan tilføjes,
at alle disse Politifolk blev arresteret i deres Hjem. Flere af dem var
næppe kommet indenfor Døren, før Gestapofolkene var der. Det tyder paa,
at adskillige Stikkere er paa Spil ved disse Arrestationer.
Endelig kan det tilføjes, at Gestapofolk assisteret af Hipo-Landsforræde
re har foretaget Husundersøgelse hos Politiassistent Ørsbo, Kriminalbe
tjent Bruun Beyer og Politibetjentene Mikkelsen og Brunemark. Ingen af
-

-

-

-

59

S. 4. INFORMATION Nr.42o. 27.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.385.

5. 5. INFORMATION Nr.420. 27.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.385.

disse Politimand blev truffet hjemme,men i Brunemarks Lejlighed traf man
hans Svoger, og da han ikke kunde oplyse, hvor Brunemark opholdt sig,
blev han trakteret med voldsomme Næveslag af Hipo-Lømlerne.

og skrevet siden 1932 har vist sig at staa Maal med Udviklingen, og ind
til den lO.April har det altsammen været skrevet i behersket og modere
ret Form i Haab om at der var ærlig Vilje i Behold trods al den partipo
1 itiske Raaddenskab.
Smædeskriveren Blankensteiner fik 4 Maaneders Fængsel for sin Medvirken
ved Pjecen. Senere fik han en Dom paa 1 Aars Fængsel for Falsk og Bedra
geri.
Nu takserer han selv sin Straf til 12 Aars Fængsel

Værnemagten ejede Sortbørs-Lageret.
For nogle Dage siden anholdt Fredericias Vagtværn en Københavner ved Navn
Kristiansen, og en Kvinde ved Navn Marie Spring, idet de havde truet
Godsinspektør Budde Lund til at udbetale en større Erstatning for en For
sendelse, de paastod var gaaet tabt. Kristiansen fandtes i Besiddelse af
et større Sortbørs-Lager, og Varerne blev beslaglagt. En tysk Underoffi
cer mødte imidlertid op paa Dommerkontoret, og forlangte Varerne udleve
ret, idet han erklærede, at de var købt og betalt af den tyske Værnemagt.
Da Dommer Lundsteen vægrede sig ved at udlevere Varerne (blandt andet
fordi Værnemagten havde købt dem udenom de udenrigsministerielle Tilla
delser), udtalte Underofficeren, at dette kunde blive en dyr Historie for
Dommeren personlig. Feltgendarmeriet satte sig derefter mod Dommerens
Protest i Besiddelse af Varerne, der transporteredes bort blandt andet
af den arresterede Kristiansens Fader.
Lad os undgaa Skattebøgerne i Aar!
Vi har modtaget:
En af Gestapos bedste Hjælpere i deres smudsige Arbejde har været de lo
kale Skattebøger, der som Regel med Navn og Adresse indeholder samtlige
en Bys eller en Kommunes Indbyggere. Bøgerne kan bruges baade naar en be
stemt Mand skal findes, og naar en formodet falsk Adresse skal kontrol
leres, og man har da ogsaa set Gestapo ligefrem opkøbe Skattebøger, der
er blevet endnu mere værdifulde, efterhaanden som Folkeregistrene er bor
te.
Efter Henstilling fra interesserede Kredse har flere Kommunalbestyrelser
i Vestjylland derfor besluttet ikke at tillade Udgivelsen af saadanne
Skattebøger i Aar, og det henstilles indtrængende til Byraad og Kommunal
bestyrelser Landet over at indtage samme Standpunkt. Hver Skattebog er
et helt transportabelt Folkeregister
lad os derfor undgaa Skattebøger
ne i Aar.
-

-

“Den fulde Sandhed”.
Genrejseren C.V.D.Blankensteiner, der nu staar tiltalt for Røveri, Mord—
forsøg og Tyveri, var som bekendt Medforfatter til Pjecen “Den fulde
Sandhed”.
Den Opsigt det vakte, da det blev almindelig bekendt, hvem der havde
skrevet den, kommenterede Hr. Blankensteiner selv i en stor Helsides—Ar—
tikel i “Fædrelandet” underskrevet med hans Navn. I Artiklen stod bl.a.:
Navnene Wenck og Blankensteiner er derfor slet ikke mystiske for alle
disse Blade, der i disse Dage synes at blive dybt overraskede baade over
vor Eksistens og vort Levnedsløb, men det sidste er dog til Dels forstaa—
eligt. Vi genkender næppe os selv, men dette er jo ogsaa tilsigtet fra
Systempressens Side. Kom det an paa faglig Indsigt og Kvalifikationer her
i Landet for at naa frem i det politiske Liv, ja, da havde Preben Wenck
og jeg sandelig Krav paa meget høje Stillinger. Ethvert Ord vi har talt
-
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Mon ikke han kan faa lidt mere?

t

Var det Sommerfoik,
der skød den tyske Soldat?
INF meddelte i Gaar, at en tysk Soldat var blevet fundet dræbt paa Told
bodvej i København. Forskellige Undersøgelser synes at vise, at det er
to civilklædte Sommerfolk, der har skudt Soldaten, Forbipasserende har
set de to Sommerfolk komme gaaende fra Kongens Nytorv og standse op foran
to tyske Soldater. De vekslede nogle Ord med dem, hvorefter den ene Som
mermand pludselig trak sin Pistol og skød den ene af Soldaterne. Derefter
forsvandt de begge to.
Hyggeligt Samarbejde~
I FAA LINIER (Indland):
Fuldmægtig Orla Mundt, Københavns Telefonaktieselskab, blev Natten til
Søndag afhentet i sit Hjem af det tyske Politi. Aarsagen er ubekendt.
Den kostituerede Vagtchef ved Luftværnscentralen i Aarhus, Løjtnant Lyk
ke Christensen er blevet arresteret af det tyske Politi. Ogsaa Fru Edith
Eigaard, gift med Landsretssagfører Eigaard, Hillerød, og Smedesvend,
Henry Hansen, Helsinge, er blevet arresteret af Gestapo. Tidligt i Gaar
Morges ankom en Del Gestapo- og Hipo—Folk til Danmarks tekniske Højskole,
hvor der for nogle Dage siden blev foretaget en Razzia. Tyskerne gik di
rekte op paa Civilingeniør DUhrkopps Kontor, erklærede ham for arreste
ret og føret ham ned til Bilerne med Haandjern paa.
I Lørdags beslaglagde Værnemagten Størstedelen af Holbæks Lastbiler samt
overtog Centralskolen, der normalt besøges af 1600 Børn. Skolen skal be
nyttes som Kvarter for tyske Soldater, der kommer paa Rekreation.
Fru Bagermester Svend Petersen, Tønder, der anholdtes for tre Uger siden
for at have fornærmet en tysk Stabslæge, er overført til Frøslev.
Tysk Politi har foranstaltet en omfattende Razzia paa Kommunens Badean
stalt i Esbjerg, hvor der efter Sigende skal være fundet Vaaben. En ung
Mand, Flemming Mikkelsen, Nygaardsvej 73, skal i Forbindelse hermed være
arresteret. Badeanstaltens Inspektør er forgæves blevet eftersøgt.
42 danske Politimænd er i Lørdags ankommet til Frøslev-Lejren fra MUhi
berg. Hjemførslen er sket i Biler.
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Den 4O-aarige Arbejdsmand Valdemar Olsen, Havekolonien “Laboremus”, Løg
stør, og Sømand Ove Andersen, Søn af Elektriker Andersen, Løgstør, er død
i Tyskland. Som Dødsaarsag for Ove Andersen opgives et Ulykkestilfælde
i Forbindelse med et Luftangreb paa Hamborg.

mern. Angrebene er genoptaget mellem Lauban og FUrstenberg, i de indesluttede Byer raser der heftige Gadekampe.

Natten til i Gaar blev Vagtværnet i Aalborg alarmeret til Bispensgade,
hvor nogle Mænd var i Færd med at foretage Opmaalinger udfor forskellige
større Ejendomskomplekser, bl.a. Landmandsbankens Bygning og Aalborg
Amtstidende. Da Vagtværnsfolkene ankom var de mystiske Opmaalere imidler
tid forsvundet, men Begivenheden har ganske naturligt forøget Uroen i
Byen
En Mand ved Navn Wolfgang Preusse, Egneborgvej 3, Valby, blev i Gaar be—
skudt paa Trappegangen til Ejendommen Ny Kongensgade 15. Han blev ramt
i Arme og Ben og blev ført til Kommunehospitalet, hvor Hipo-Landsforræde
re umiddelbart efter kom til Stede og besatte Operationsgangen. Da Be
handlingen af Preusse var tilendebragt, forlangte Hipo-Folkene ham udle
veret og bragte ham derefter til Feltlazarettet. De nærmere Omstændighe
der er ukendte.
Forleden Morgen blev Arkitekt Hans Hansen, Vagtelvej ~ i København hentet
af Tyskerne. De ringede ogsaa paa hos Orlogskaptajn Jegstrup, Vagtelvej 5,
men han var ikke hjemme.
Tyskerne sætter i øjeblikket Pigtraadsspærringer op omkring Helsingør og
Kysten Syd for Byen. Arbejdet udføres vist nok af Krigsfanger. I Skoven
Tegistruphegn undersøgte tyske Officerer i Søndags en Spejderpatrulje
for Vaaben.
-

Luftkrigen: Berlin blev i Aftes angrebet af Mosquitomaskiner for syven
de Nat i Træk. Der blev nedkastet Bomber, og der rasede K~pebrande, som
man ikke har set det i nogen anden tysk Storby. Angrebet blev gennemført
af 2.000 Maskiner, der nedkastede en vældig Bunke Last. Der var ingen Ja
gerbeskyttelse, og Luftværnsskytset var svagt. Angrebet gjaldt særlig Ba
negaardene. Der raser kæmpemæssige Fladebrande i Byens Midte og i den
nordlige Del. Tusinder af Jernbanewaggoner er blevet ødelagt. De havde
dels Forraad med til Belejringen af Berlin, dels Materiel til Hæren.
Slukningen af Brandene blev hindret af de mange Barrikader og Tankspær
ringer. Brandvognene kunde ikke komme frem, og Folk kunde ikke flygte fra
Fladebrandenë. Et stort Ammunitionslager i Reineckedorfstrasse eksplode
rede, og Ca. 300 Brandmænd blev saaret eller dræbt ved Eksplosionen. Ta
~bene af Menneskeliv er større end nogensinde tidligere.
SIDSTE:
I Aarhus har man i Morges Kl. 6.30 fundet en 2l-aarig Murerarbejdsmand
Olaf Sørensen død paa Gaden. Han var blevet skudt.
En Bombe eksploderede i Gaar i Aarhushallens Gaard. Der anrettedes en Del
Skade.
En amerikansk Flyvemaskine er i Nat styrtet ned ved Højrup i Nærheden af
Haderslev. 4-5 Mand sprang ud med Faldskærme. En er paagrebet.

Specielt:
Til 524: Ja Tak

Fuldmægtig Tscherning, Udenrigsministeriet, der ledsagede de 42 syge Po
litifolk, som er ankommet til Frøslev, blev under et Luftangreb saaret i
Nærheden af Hamborg.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Sygeplejeelev paa Kommunehospitalet Frøken Lily Gram blev arresteret af
Gestapo i Gaar.

Vestfronten: Amerikanske Panserstyrker er nu naaet ind paa Kølnerslet
ten og staar kun 23 km fra Dome Platz i Køln. Den nye Offensiv har givet
gode Resultater de første Dage, og Fronten er blevet udvidet ogsaa i
Bredden. Det gaar saa hurtigt, at der hvert 90.Minut foreligger en ny
Melding om, at en By eller en Landsby er faldet. Det største Indbrud er
foretaget ved DUren. Hele Byens Garnison og Tropper maatte overgive sig,
paa Eifelfronten er Situationen yderst vanskelig for Tyskerne. De Allie
rede har foretaget saa dybe Indbrud i Stillingerne, at Tyskerne ikke har
været i Stand til at opretholde nogen samlet Front. Amerikanerne er gaa
et udenom Bittburg, som er ved at være omringet. I det Afsnit er der paa
et Døgn taget 3.000 Fanger. I den nordligste Del er Calkar omringet paa
tre Sider, og Englænderne er gaaet videre mod Syd.
østfronten: I Nord er Russerne ved at skære Vestprøjsen, Pommern og Kor
ridoren i tre Dele. Den første Kile har Retning mod Stettin, og her staar
Tropperne 3 km fra Stargard. Den næste Kile staar udenfor Neustettin, og
den tredie har næsten naaet Hittschau ved Wei chsel. Tyskerne tør ikke
frigøre Reserverne fra Midterfronten, saa der er ingen Redning for Pom
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Nattens Jernbanesabotager: Der har i Nat været gennemført ~jèrnbanesabo
tager med mindre Sprængninger en 10-12 Steder i Landet hovedsagelig i
Jylland. Strækningen Gørding-Halsted blev paa et enkelt Sted ramt af ikke
mindre end 25 Sprængninger.
Gedser-WarnemUnde-Overfarten er standset
i Dag. Aarsagen kendes ikke, men muligvis er det Miner, som allierede
Flyvere har nedkastet i Østersøen i Nat.
-

I Gaar Formiddags fandtes paa Klampenborg Station en Mand liggende død
skudt gennem Hovedet. Vagtværn og Ambulance blev tilkaldt, men da de kom,
var den døde forsvundet, og der stod en Hipomand, som forklarede, at Sa
gen var i Orden. Liget var fjernet paa hans Foranledning, sagde han. Det
var en Kollega, det drejede sig om, og han havde selv skudt ham.
Tre revolverbevæbnede Mænd opsøgte i Torsdags Glarmester Christensen,
Jernbanegade 3 i Haslev. De fandt ham paa hans Arbejdsplads, men da han
saa dem trak han en Revolver og skød med det Resultat, at han saarede en
af dem. Han slap uskadt bort. SS—Folk lavede derefter Razzia i Byen, og
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da de kørte bort, var Glarmester Christensen og hans Hustru med. De er
begge fremtrædende Nazister og har en Søn, der er Stikker.

Tirsdag d. 27. FEBRUAR 1945.
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Af
Ehrenburg.

En Del sorgløse Mennesker glemmer let, at Krigen endnu langtfra er slut.
Men Manden ved Fronten kender Sandheden. Ingen skal tro, at Tyven hænger
sig selv. Tyskerne gør fortvivlet Modstand. De udnytter deres fattige
Terrængevinster mod Vest. De forsøger at ryste Alderdommens Skrøbelighe
der af s~41j og blive unge paany. De blaa Mærker efter Slagene, som rammer
dem, holder de frem som Medaljer. Hitler har ikke kunnet finde paa noget
bedre end at indstifte en ny Orden for sin slagne Arme. Egeløvet med
Sværd og Brillianter. Men lad ham bare for hver tabt By uddele Løv med
Brillianter til sine Feltmarskaller og Generaler: Det er Tyskiands Løvfald!
Goebbels bryder sig ikke om Egeløv. Han skriver: “Vi har ikke i Sinde at
hvile paa vore Laurbær.” Hvilke Laurbær? At Kampene flyttes fra Stalin
grads Gader til Gaderne i Budapest? Eller til ølstuerne i DUren i Stedet
for IEgyptens Sand? Den tyske Heks har aldrig hvilet paa Laurbær, men alt
for længe paa Madrasser stoppet med Haar fra Martyrerne i Maidanek og
Treblinca. Nu er Heksen ikke oplagt til at sove. Goebbels skriver: “Fjen
den er gaaet til Angreb mod vore Sjæle.” Løgn! Vi er ganske vist ikke
synske, men vi ved, at Tyskerne ikke har nogen Sjæl. Vi agter ikke at e
robre Tyskland med Beviser og Formaninger. Vi stoler paa vore Kanoner,
Granatkastere og Granater. Vi gaar ikke til Angreb mod en indbildt “Sjæl”
hos Heksen, vi angriber hendes Kød og hendes Blod, hendes Befæstninger,
Bunkers og Byer. Ingen Vanskeligheder kan standse os, for det er lettere
at tage Berlin end at se Maidanek, lettere at knuse alle Bunkers end at
opleve Høsten 1941.
Jeg fortalte fornylig nogle amerikanske Venner om en tapper Sergent, som
ødelagde to tyske Tanks, skønt han selv var saaret. “Hvorfra henter de
en saadan Kraft?”, spurgte mine Venner. Jeg kunde have svaret: “Denne
Sergent havde sit Hjem i Uretje i Hviderusland. Hans Hustru blev brændt
af Tyskerne.”
Jeg har lige kikket Dagens Avis igennem. Jazzkoncerter for soldaterne.
Idrætsmænd ved Fronten holder Møde. Landbrugsudstilling for Grænsetrop
perne. Tror nogen alligevel, at vor Vrede har lagt sig? Nej, den har al
drig før været saa stærk, som nu. Den er vokset, saa der ikke mere findes
Ord for den. Den er gaaet os i Blodet. Hvad vi end gør, og hvad vi end
siger, saa er vi fyldt af en eneste Tanke: Heksen ligger endnu paa Kvm
dehaar; de Ugerningsmænd, der kastede vore Børn i Brønden, gaar endnu om
kring paa vor Jord, og maaske blinker Ordenens Brillianter paa Brystet af
en af Ligbrænderne fra Maidanek. Hvordan skulde vi kunne tænke paa noget
andet? Det vilde være syndigt at glemme vore Kæres Grave. Fortæller man
en russisk Soldat, at der findes et Lykkens Paradis med Nattergale fra
Kursk og unge Piger fra Turgenjevs Romaner, ofrer han gerne baade Paradi
set og Nattergalene og de unge Piger for den store Ting: At naa Berlin.
En udenlandsk Statsmand udtalte fornylig: “Vi dømmer ikke Tyskerne. Kun
Gud kan fordøme Menneskenes Gerninger!” Hvilke frygtelige Ord. Den røde
Armé vil ikke betro nogen anden sin Ret til at dømme Ugerningsmændene.
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For denne Ret har vi lidt. Hærdede Soldater, der ellers har set og ople
vet noget, græd som Børn, da de saa de unge Kvinders vansirede Lig i Hyl
derusland. “Giv Gud det, som Guds er, og Kejseren hvad Kejserens er”, si
ger en af Menneskehedens ældste Bøger. Vi kan tilføje: “Giv Menneskene,
hvad de fortjener~” Ingen skal nogen Sinde berøve os vor menneskelige Ret
til at dømme disse foragtelige Mordere, der har skændet vore Hustruer,
vore Gamle og vore Børn~
Den omtalte sagtmodige Statsmand sagde ogsaa: “Tyskerne er vore Brødre.”
Nu maa det være nok~ Man skal ikke lege med de store Ord. For dette ene
Ords og for denne Følelses Skyld har man i femogtyve Aar hidset sig op
mod vort Folk. Man vilde udslette os og skille os ud fra Verden, blot
fordi vi talte om Broderskab mellem Folkene. Det er netop derfor vi ikke
tilgiver Tyskerne og aldrig vil gøre det. Ikke en eneste Russer vilde
inddele det menneskelige Blod i forskellige Kategorier og sige, at Ser
bernes Blod eller Franskmændenes og Grækernes er mindre værd end Russer
nes. Vi har ikke været i det nedbrændte Lidice eller i Oradour. Vi har
ikke set Torturcellerne i Elsass og Belgien. Vi har ikke begravet de i
hjelsultede Børn i Piræus. Men vi har begravet Børn i Leningrad. Vi har
set det nedbrændte Smolensk. Vi kender Ponary og Trostjanets. Vi dømmer
Tyskerne, ikke blot for Sorgen i Hviderusland, men for alle Folks Sorg.
Broderskabets Love er hellige for os. Det lyder for os som en Bespottel
se, at vi skulde optage Barnemorderne i Brødrenes Familie. Kan I høre for
jer de honningsøde Ord: “Broder Ligbrænder fra Maidanek, vil du ikke om
favne din Søster?” Eller: “Broder, tyske Chauffør fra Krasnodar, maa de
smaa Børn ikke faa en Tur i din Gasforgiftningsbil?”
Paa et Lazaret bag Fronten ligger Soldaten Tjisjik. En tysk Kugle har
gennemboret hans Hjelm; Kirurgerne har reddet ham. Han læser ingen uden
landske Aviser og kender ikke de udenlandske Statsmænds Udtalelser. Men
han læste Brevet fra Lady Gihb og skrev straks til mig fra Lazarettet:
“Vi var tre Brødre. Begge de yngste er faldte i Krigen. Jeg havde Hustru
og en lille Dreng paa to Aar. Ogsaa mine Forældre levede. Her paa Laza
rettet fik jeg fornylig et Brev fra en Kammerat. Han skrev: ‘Kære Kamme
rat Tjisjik. Med knust Hjerte og Taarer af Blod maa jeg fortælle dig, at
dine Forældre ligesom mine egne er blevet dræbt af Tyskerne. Disse Udyr
dræbte ogsaa din Hustru ogdin lille Dreng i August 1942...’ Hvad skal jeg
nu tage mig til? Nu bliver jeg snart udskrevet som Invalid. Skal jeg rej
se hjem? Men jeg har ikke noget Hjem. Jeg kan selvfølgelig rejse til Sko—
lageret i Maidanek, finde min lille Drengs Sko og løbe med dem gennem Ga
derne og raabe: ‘Tyske Brødre~ I har glemt at faa disse Sko med~ ‘“
Saadan skriver en Soldat, som har en Jernsplint i Hovedet og Sten i Hjer
tet. Han føler, at der findes Folk, som vil kalde hans Søns Morder for
“Broder”. Han lider under det og kalder sin Samvittighed til Hjælp.
Samvittigheden kan de ikke narre. Vores Samvittighed, Verdens Samvittig
hed. Vi er hjemme hoss os selv. Jeg taler om de ærlige og trofaste, som
slutter op bag Fronten, slutter op bag Rusland. Hvad kan en Moder tænke
paa, naar hun har mistet sine Sønner? Hvad kan en Hustru tænke paa, naar
hun har mistet sin elskede Mand? Og Indbyggerne i de sønderskudte Byer
og Børnene med de sønderrevne Hjerter, hvad kan de tænke paa andet end
Dommen? Hvor længes de hen med hele deres Sjæl om ikke til Berlin? De a
merikanske Soldater, som for ikke saa længe siden bestialsk blev myrdet

af Tyskerne
deres Mødre og Mødrene i Coventry og Enkerne efter Gidsler
ne i Frankrig venter paa Dommen over Ugerningsmændene. Vi forstaar hinan
den uden Ord. Vi har samme Parole: Berlin Jeg ved ikke, om det er en
Passerseddel til Lykken. Vi maa hylde vore Døde, før vi atter møblerer
vore Boliger. Thi vor Parole er en Passerseddel til Livet, for vi kan ik
ke leve videre, hvis vi ikke straffer Forbryderne. Vi kan ikke sove, hvis
Kammerat Tjisjik~skal løbe omkring uden for vore Vinduer med sin toaarige
Søns Sko.
Hele den udenlandske Presse skriver, at Tyskerne ivrigt forbereder en
tredie Verdenskrig. Det er tydeligt, at de slet ikke vil hvile paa “Laur—
bærrene” efter deres uundgaaelige Nederlag. De planlægger allerede nye
Felttog. Kan vi da holde op med at tænke paa Berlin? Vi kommer der snart.
Og gør vi det ikke, gaar Tyskerne i 1965 igen til Angreb mod Moskva, mod
Paris og mod London. Det er saa ligetil som to Gange to, men alligevel
findes der Folk, som vil tilgive Forbryderne, lade dem hvile ud og begyn
de med den samme Historie igen.
Til Berlin De Ord er vort Haab, er Verc~ens Haab, er vore Børns Redning.
Vi skal ikke angribe Heksens Sjæl, men vi skal afhugge hendes lange Arme.
I stille Timer slaar Hjertet raskere, af uudtømmelig Vrede. Mod Berlin
gaar ikke blot Divisioner og Arméer, men ogsaa Grave, Galger og ødemar
ker. Mod Berlin gaar Træerne fra Vitebsk, hvor Tyskerne hængte deres u
lykkelige Ofre. Mod Berlin gaar de Dræbtes Støvler og Klæder. Den lille
toaarige Drengs Sko gaar mod Berlin. De døde banker paa Dørene i Königs—
allé, Unter den Linden og alle de fordømte Gader i den fordømte By. Børn,
som Tyskerne begravede levende, er staaet op af deres Grave og er allere
de ved Grænsen. De gaar mod Berlin, til Husene, hvor Oberscharführernes
og Geheimraternes Fruer drikker deres sidste Flasker Champagne, prygler
deres russiske Slavinder og siger: “Det blæser fra øst. En væmmelig Blæst.
Jeg maa iføre mig Pelsen, som min Mand sendte fra Kiev, ellers bliver jeg
forkølet.” Det er ikke Blæsten. Det er Børnene, der er kommet. Børnene,
som hendes Mand dræbte i Babi Jar. Og disse Børn vender ikke om. De er
vor Samvittighed. De leder vore Kampvogne og vort Infanteri fremad. Og vi
kommer til Berlin~ Vi praler ikke med det, vi siger det med sammenbidte
Tænder, med Smerte og Beslutsomhed, “med Taarer af Blod”, sc~ Soldaten
skrev.
Ja, vi kommer til Berlin~
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Vi har modtaget
Det tyske Udenrigsministerium om Sydslesvig.
Ifølge “Svenska Dagbladet” er man i Tyskland meget ophidset over, at den
svenske Offentlighed beskæftiger sig med Spørgsniaalet om Sydslesvigs Til
bagevenden til Danmark.
Det socialdemokratiske Blad “Afton—Tidningen” har som flere andre svenske
Aviser drøftet denne Mulighed sammen med Spørgsmaalet om Internationali
sering af Kieler-Kanalen, hvorved Danmark vilde slippe for direkte Grænse
med Tyskland. I denne Forbindelse omtalte Avisen Muligheden for at fjerne
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den tyske Del af Sydslesvigs Befolkning, saaledes at Danmark overtager
de herreløse Ejendomme som Afdrag paa Tysklands Gæld til os og bruger dem
som et Middel mod den truende Arbejdsløshed efter Krigen.
I den Anledning foer “Neues Wiener Tageblatt”, som er kendt for sine For
bindelser med det tyske Udenrigsministerium, i Harnisk og fremhævede bl.
a., at Forslaget vedrørende Kielerkanalen og Sydslesvig er udgaaet fra en
svensk og ikke fra en dansk Avis. Endvidere har en Talsmand for det tyske
Udenrigsministerium ved en Pressekonference udtalt sig skarpt imod, at en
Avis i et neutralt Land “paa en saadan Maade kunde deltage i Forsøget paa
brutalt at disponere over tyske Mennesker og tysk Jord.”
Dertil er at sige, at “N. W. T.” aabenbart ikke har fast Abonnement paa
de frie danske Blade, som udgaar her i Landet. Havde Avisen det, vilde
den vide, at Problemet Sydslesvig
naturligvis
drøftes langt livligere
her end i Sverige, der for øvrigt som et nordisk Land maa have Lov til at
interessere sig for Nordens Sydgrænse. At den legale danske Presse ikke
drøfter Emnet for Tiden, kan vel selv “N. W. T.” ikke undre sig over. 0ver for det tyske Udenrigsministeriums Udtalelse om “tysk Jord” maa frem
hæves, at denne Tyskhed kun er 87 Aar gammel og kun kan støttes paa, at
Prøjsen var stærkere end Danmark, da vi blev overfaldet i 1864. At kalde
Sydslesvigerne “tyske Mennesker” er efter Nazisternes egne Teorier lige
saa galt, da Hovedparten af dem er af dansk Rod. Selv om vi ikke mener,
at vi har “Ret” til disse Mennesker alene paa Grund af deres danske Af
stamning, men først naar de derudover viser Interesse for det gamle Mo
derland, havde vi derfor Grund til først og fremmest at vente Forstaaelse
paa dette Punkt hos det Folk, som har skabt Slagordet “Blod og Jord”.
Men eet er Teori, et andet Praksis. Eller sagt med andre Ord: Tyskernes
Teorier gælder kun saa længe de kan bruges til at fremme Tysklands Magt.
Kan de ikke længere der, kasseres de blankt og erstattes af nye Teser
ofte lige modsat de gamle.
-

Allieret Artilleri kan nu beskyde Køln, Kalkar er faldet, Fremrykningen
mod MUnchen-Gladbach og dermed Dùsseldorf fortsættes. Den allierede Knib
tangs venstre Kæbe er ved at gribe til mod de vitale tyske Distrikter,
hele Vestfronten er ved ~t komme i Bevægelse.
Paa Østfronten gaar de russiske Bestræbelser fortsat ud paa at konsoli
dere Fløjene, men alt tyder paa, at det store Angreb paa Berlin-Fronten
og muligvis ogsaa sydligere er ved at løbe af Stablen.
I Underhuset har Churchill aabenhjertigt og overbevisende gjort rede for
Krigssituationen og de storpolitiske Udsigter efter Jalta-Konferencen.
Han pegede paa, at man nu oplever Kulminationen af to store Krige paa
Klodens to Halvdele
to Krige, hvis Resultat vil blive at give Verden
Fremgang, Frihed og Lykke.
-

-

-

KOMMUNIQUE FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD:
Den 26.Februar 1945.
Vore Styrkers Kamp i Februar Maaned har holdt Takt med de Allierede An
greb i øst og Vest.
Med de Midler, som er til Raadighed for Kampen i Danmark, er Fjenden ble
vet bekæmpet i stigende Tempo, idet man har ramt ham saaledes, at den
Skade, der her tilføjes ham, giver sig Udslag paa de Fronter, hvor han
angribes af de Allierede.
Jer~banesabotagen har i Jylland og paa Fyn naaet et Omfang som aldrig
tidligere
alene i Ugen 4.
11/2 blev der foretaget over 100 Spræng
finger af Skinner og Skiftespor samt 6 Afsporinger af tyske Tog. Derved
(Fortsættes Side 2)
-

-
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forsinkes Transporten af tyske Tropper fra Danmark og Norge til Fronter
ne, og Bevogtningen af Jernbanelinjerne binder store tyske Troppestyrker.
Det er saaledes den danske Jernbanesabotages Formaal at supplere de Alli
eredes Luftangreb paa det tyske Jernbanenet.
Fabrikssabotagen har fortsat i første Række været rettet mod Fabrikker,
der fremstiller Dele af Vaaben til den tyske Rustningsindustri, samt mod
for Tyskerne arbejdende Automobilværksteder.
Med det Formaal at sinke Afsendelsen af Kul til de udelukkende for tyske
Interesser kørende norske Jernbaner er en Del Kraner blevet ødelagt.
En Del af Tyskerne beslaglagte Benzintanke er blevet sprængt.
Paa Amager er en Natjager blevet ødelagt.

Hvis det er rigtigt, er det sands~ligvis en af Grundene til, at Tyskerne
i Tidens Løb har faaet saa mangelfulde Beretninger om de russiske Bevæ
gelser. Hipomandens Kørsel var nemlig helt fantastisk, og den blev brat
afsluttet en halv Snes Meter fra Startstedet. Han susede op over Fortovet
og kørte mod en Port til Ejendommen paa Hjørnet af Baggesensgade og To
desgade. Selv hans seks Kammerater kunde indse, at de hellere maatte lade
Cyklehandleren fortsætte Kørslen til Politigaarden, og de tvang derfor
Manden til at køre foran paa Motorcyklen, mens de fulgte efter med Ma
skinpistoler strittende ud gennem Byens Vinduer.
Pludselig gik det som en Løbeild gennem de mange Hundrede Mennesker, som
efterhaanden var blevet samlet: Frihedskæmperne kommer~

Endelig er en Del Vaaben og Motorvogne blevet frateget Fjenden.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Frihedskæmperne gik til Angreb.
To Hipofolk d~æbt -fem haardt saaret.
Blaagaardsgade—Kvarteret paa Nørrebro i København var i Gaar Eftermiddags
Skueplads for en Række højst dramatiske Begivenheder. Danske Frihedskæm
pere gik til Aktion mod 7 Hipo-Landsforrædere, hvoraf de to blev dræbt,
mens de fem blev haardt saaret
den ene saa alvorligt, at han døende
blev indlagt paa Feltiazarettet paa Nyelandsvej. Under en paafølgende
“Straffeekspedition” blev to Børn og en ung Moder saaret, og hele Kvar
teret var i et Par Timer i fuldkomment Oprør. Først da Mørket faldt paa,
faldt Folk nogenlunde til Ro, men flere Gange i Aftenens Løb kom det til
spredt Skydning mange Steder paa Nørrebro. Der foreligger dog ingen Mel
dinger om flere Saarede.
Baggrunden for de dramatiske Begivenheder var følgende: Ved 15.30 Tiden
i Gaar kom tre civile Hipofolk ned til en Cyklehandler i Baggesensgade
og forlangte en Motorcykle udleveret. Den var mistænkelig, hævdede de,
og den skulde nærmere undersøges paa Politigaarden. Imidlertid kunde de
tre Landsforrædere ikke faa Motorcyklen startet. De tilkaldte derefter
Hjælp fra Politigaarden, og kort efter kom en Patruljevogn med fire uni
formerede Hipomænd tilstede. De havde forøvrigt banet sig Vej gennem Byen
ved Hjælp af Signalhorn og Maskinpistolsalver. Paa Raadhuspladsen var en
Droske kommet i Vejen for dem, og da den ikke kom hurtig nok væk, affy
rede de en Række Skud ud ad Patruljevognens Vinduer, mens Folk forfærdet
flygtede til alle Sider.
Ved Ankomsten til Cyklesmedens Forretning optraadte Hipofolkene fuld
stændig farceagtigt. Da de ikke selv kunde faa Motorcyklen startet, tvang
de Cyklehandleren til at sætte sig op paa den, mens de selv skubbede bag
paa for at faa Motoren igang. Da det langt om længe lykkedes, tog en Hi
pomand Plads paaMotorcyklen. Han pralede højlydt med, at han havde været
Motorordonnans paa østfronten.
-

70

Folk flygtede til alle Sider, og i næste øjeblik saa man to unge Mænd, en
paa hver Side af Gaden, der affyrede en Serie Maskinpistolsalver mod Hj
povognen, mens Motorcyklisten satte Farten op og forsvandt. Længere frem
me i Gaden paa Hjørnet af Blaagaards Plads dukkede andre bevæbnede Folk
frem, og en af de civile Hipomænd, der søgte at redde sig ved Flugt, blev
skudt paa Vej til Beskyttelsesrummene midt paa Pladsen. Skytten var be
væbnet med Karabin. Samtidig gik Frihedskæmperne til direkte Angreb paa
de seks tilbageværende Hipofolk i den beskudte Bil. Der blev kastet en
Haandgranat imod Bilen. Bilens Fører blev dræbt, en anden var dødeligt
saaret, og de fire sidste var saa alvorligt kvæstede, at de i bevidstløs
Tilstand maatte bringes til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.
Hele Angrebet havde kun varet faa Minutter, og umiddelbart efter at
Haandgranaten var kastet mod Hipovognen, forsvandt Frihedskæmperne. Am
bulancerne kom lidt efter, og i deres Følge kom en hel Kortege af Hipo
Udrykningsvogne, samtidig med at de tyske Politisoldater fra den nærlig
gende Fælledvejens Politistation kom tilstede.
Der fulgte nu en Række fuldstændig usandsynlige Optrin. Hipo—Landsforræ—
derne fik atter Lejlighed til at demonstrere. De opførte sig som en Flok
gale, rev Folk af Cyklerne, sparkede til Kvinder og Børn, skød paalangs
ad Gaderne og for hylende og skrigende ind i Gaarde og Trappegange, hvor
de lod Maskinpistolerne spille. Under disse Forhold og i Betragtning af,
at mange Hundrede Mennesker efterhaanden var samlet,er det utroligt, at
Hospitalerne kun fik tre Indlæggelser. I det ene Tilfælde var det en ung
Moder, som en Hipomand skød paa, da hun kom kørende med sin~Barnevogn.
Hun styrtede om og rev i Faldet Vognen omkuld, men baade hun og Barnet
blev reddet ind i en Forretning af behjertede Mænd, som ikke lod sig af
skrække af de gale Landsforræderes Kugler. Den unge Kvinde var saaret i
det ene Ben. De to andre Saarede var 10-12. Aars Drenge. Den ene var ramt
af en Kugle i Ryggen, den enden havde faaet en Kugle i Benet. Hipofolkene
skød ogsaa mod Sporvognene, saa Passagererne maatte kaste sig ned i Bun
den af Vognene for at undgaa at blive ramt. Endelig blev der skudt mod
Vinduerne rundt om i Kvarteret, og før Hipofolkene trak sig tilbage, for—
anstaltede de Kropsvisitation af alle de Mennesker, de kunde faa fat i.
Det foregik under Anvendelse af al den Brutalitet, de nu raader over.
Balletmesterens Luner
INF stillede sig i Gaar noget skeptisk overfor det saakaldte Attentat mod
Balletdanseren Leif ørnberg ved Klampenborg Jérnbanestation. Virkelighe
den har imidlertid ganske fordunklet selv de mest fantastiske Slutninger
med Hensyn til denne Affære.
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De to Mænd, som affyrede Skuddene mod den nazistiske Balletdanser og hans
“Garde”,
to Mænd og en Kvinde
var ingen andre end Folk fra hans egen
Livgarde. De var blevet Uvenner med de to andre “Bevogtere”, og som det
er Skik og Brug i de Kredse, kunde Uvenskabet kun afgøres ved Pistolskyd
ning. For at gøre Resultatet fuldstændigt kørte de to “Vagthunde” bort i
den Bil, som ørnberg skulde have været afhentet i. Bagefter paalagde Leif
Ørnberg de implicerede absolut Tavshed om den “beklagelige Begivenhed”
heller ikke paa dette Punkt har den nazistiske Balletdanser imidlertid
haft Held med sig.

ForbryderneS El itekorps
Tà~flyttes fra Ringsted til Jylland.
Samtlige Medlemmer af Schalburgkorpset og Sommerkorpset, som i længere
Tid har været stationeret i Ringsted, har skiftet Ham. De er blevet lyse
grønne
den tyske Politisoldat-Farve
og er sendt til Fredericia og
Aarhus.
Transporten fyldte 13 Vogne
9 Godsvogne og 4 Personvogne med ialt 250
Mand. Hele Udrustningen blev taget med, selv de stjaalne Cykler.
Aarsagen til Flytningen er sikkert den, at dette Forbrydernes Elitekorps
skal være nærmere “Dag grosse Vaterland”, den Dag Herrefolket tager Bil
letten hjem
hvis de kan faa den.

-

-

-

Tysk Garnison
paa 3000 Mand i Næstved.
Endnu inden Forhandlingerne om Lazaretter i Næstved er afsluttet, har den
tyske Militærledelse truffet nye Dispositioner. Der skal i Næstved opret
tes Officersskole og garnisoneres et Rytterregiment. Tyskerne ønskede
derfor, erklærede de, at rekvirere: et Hotel (formentlig Missionshotel
let) med Bolig til 70 Officerer, en Skole i Nærheden af en Kaserne (Kil
demarksskolen) samt fuld Belægning af de to Kaserner, hvor der i Øjeblik
ket kun er 3-400 Mand Ungarere og Vagter. Den nye Indkvartering vil med
føre, at der til Næstved henlægges en Garnison paa 3000 Mand.
Fra danske Side er der gjort opmærksom paa, at man allerede for et Par
Dage siden havde faaet Meddelelse om, at der skulde anbringes 1200 Saa
rede i Næstved.. Svaret var, at der skulde være Plads til de 3000 Mand,
og Forhandlingerne kunde ikke udskydes, for de 3000 Mand stod allerede
i Warnemiinde.
Nervekrig mod Det kgl.Teaters Kunstnere.
Det kongelige Teater har haft stort Besvær med at tilrettelægge næste
Uges Repertoire, idet flere af Teatrets kendte Kunstnere
som Følge af
Psykopat-Danseren L.ørnbergs Trusler
foreløbig ikke møder til Teatertjeneste. Dette gælder Ebbe Rode, Mogens Wieth og Ægteparret Poul Reumert
Anna Borg.
Iøvrigt synes Schalburg -Propagandachef ørnbergs Optræden som Pistolskyt
te i Klampenborg at skulle give Anledning til Nervekrig mod Teatret. Der
er allerede telefonisk fremsat Trusler mod flere af Kunstnerne. Indled
ningen blev gjort med Solodanserinde Margot Lander, der samme Dag som
ørnbergs One man-show fandt Sted i Klampenborg, telefonisk fik at vide,
at hun vilde blive skudt, hvis hun optraadte om Aftenen
-

-

-

Hipo-Politiet stjal
under Kazzlaen.
Under Razziaen hos en eftersøgt Dansker, der forlængst er i Sverige, ra—
serede 8 Hipofolk forleden en Lejlighed. Døre og Skuffer blev brudt op,
men noget Bevismateriale blev ikke fundet. Hipofolkene mente dog, at de
burde fremvise et Resultat, og derfor medtog de, hvad der var af Spiritus
og Tobak, Snaps, Likører og Cigaretter, foruden en Cottoncoat, fire Par
Silkestrømper og fire Stykker 80 Procent-Haandsæbe, som var beregnet til
Brug for den eftersøgtes lille Barn.
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Wieder diese Dummköpfe
Der findes ogsaa Tyskere, der deler Danskernes Syn paa Hipo og de Forbry
dere, der udgør Korpsets Mandskab. I Gaar Eftermiddags kom en Hipo-Pa
truljevogn farende i sindssyg Fart gennem Vestre Boulevard
Mandskabet
i den var ude af sig selv af Skræk, fordi Befolkningen paa Nørrebro havde
slaaet igen, og nu skulde der hentes Forstærkning. De havde ikke Tid til
at benytte den sædvanlige Vej udenom Dagmarhus, men for lige igennem det
ellers spærrede Stykke af Boulevarden og fortsatte den sindssyge Fart ud
over Raadhuspladsen.
En tysk Officer, der nær var blevet kørt ned af det saakaldte “Hjælpepo
liti”, vendte sig rasende mod Vagtposten ved Hjærnet af Dagmarhus og sag
de de velmente og rigtige Ord: “Wieder diese Dummköpfe-”.
-~

-

To tyske Haandlangere slaaet bevidstløse
af rasende 1-olkemængde.
En stærkt ophidset Folkemængde optog i Gaar ved Middagstid Forfølgelsen
af to Revolverrøvere, der forsøgte at flygte efter et mislykket “Hold op”
hos en Forretningsdrivende i Blaagaardsgade. Røverne gjorde under Flugten
Brug af deres Skydevaaben, men da de omsider blev indhentet, blev de i
den Grad gennempryglede, at de var bevidstiøse ved Hipofolkenes Ankomst.
Under Forfølgelsen var to Mennesker blevet saaret i Arme og Ben og bragt
til Behandling paa Kommunehospitalet.
Der var mange Mennesker i Blaagaardsgade paa det Tidspunkt da Røverne
forsøgte deres Kup, og da Forretningsmanden raabte om Hjælp, blev de saa
rædselsslagne, at de omgaaende tog Flugten op imod Aaboulevarden. Folk
blev dog meget hurtig klar over Situationen og flere og flere satte efter
de to Banditter. Pludselig gjorde den ene Revolvermand Holdt, vendte sig
om og affyrede en Serie Skud, hvoraf et Par ramte to yngre Mennesker. Men
Folk blev ikke skr~it af Skuddene
de blev tværtimod helt ude af sig
selv af Raseri. De styrtede sig over de to Røvere, alle vilde være med
til at slaa løs, og først da en Hipovogn med Horn, Hyl og Maskinpistoler
naaede frem, holdt Afstraffelsen op. Røverne var saa medtagne, at hvis
der ikke var blevet fundet et tysk Ausweis hos en af dem, havde Hipofol
kene ikke kunnet genkende dem.
—
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Razzia paa Rigshospitalet
under Ledelse af tidlig~fe Portør.
Tre Udrykningsvogne med Hipofolk kørte i Forgaars op foran Rigshospita
let, hvor Mandskabet foretog en Undersøgelse af Sygeplejerskeboligen. Her
blev der fundet en ung Mand, som Hipofolkene tog med, og da de var paa
Vej ud til Vognene med ham, blev endnu en ung Mand arresteret paa Pladsen
indenfor Hospitalets Hovedbygning.
Det viste sig, at Udrykningens Leder var en tidligere Portør paa Hospita
let ved Navn Vagner Hansen med Tilnavnet “Hektor”. Han har i nogen Tid
været i Hipos Tjeneste og havde hermed sin vellykkede Debut som Stikker.

præget af store Plakater fra “Frit Danmark”. Plakaterne viste to Kort o
ver Europa, det ene illustrerende tysk-besat Omraade i Februar 1944, det
andet Tyskiands militære Stilling i 1945.
Den nye Leder af Gestapo paa Fyn, Krigsforbryderen Dohse har faaet sine
Styrker mere end fordoblet i Løbet af de sidste Uger og gennemfører nu
en tøjlesløs Terror over hele øen. De sidst ankomne Forstærkninger, væ
sentligst bestaaende af Hipofolk under Ledelse af Hauptmann Hansen, fore
tog i Onsdags Razzia i Gelsted. Herunder dræbte de Forstander Steffensen
fra Kindstrup Ungdomshjem og arresterede Kroejeren og endnu et Par Folk,
hvis Navne ikke kendes. De gravede flere Steder efter Vaaben og fandt en
Del. De har aabenbart ogsaa fundet andet end Vaaben, for da de var draget
af, manglede der et Guldur, en Fyldepen og en hel Del Cigarer og Cigaret
ter.
I Assens har 5-6 Hipofolk undertiden med tysk Assistance kæmmet Byen i
deres Søgen efter Vaaben og Modstandsgrupper. Der er indtil nu foretaget
31 Anholdelser og fundet en Del Vaaben, bl.a. er Redaktør af “Assens So
cial Demokrat” Sørensen blevet arresteret. Hipo-Folkene søgte ogsaa offi
ciant Sørensen fra Luftværnskontoret og Redaktør Weejle og Søn, men for
gæves. De beslaglagde to Lægebiler til Brug under Razziaerne og efterlod
dem stærkt beskadiget. Hos Redaktør Wejle brød de ind, da der ikke blev
lukket op, og sammen med et Par Piger, de hentede paa Gaden, holdt de
Gilde paa Mad og Spiritus i Huset.
Paa Horne Land ved Faaborg dukkede i Torsdags to Mænd op og udgav sig for
“danske Politifolk”. De var meget ivrige efter at faa Kontakt med Folk og
Forbindelse med Undergrundsbevægelsen, idet de hævdede, at de skulde or
ganisere Vaabentransporter ad Søvejen. Om Natten genkendtes de af Befolk
ningen, da de sammen med Gestapo foretog Razziaer paa Halvøen. Følgende
er blandt de arresterede: Gaardejer Jens Holm, Snedker Jørgensen, Johs.
Greve, Cigarhandler S.Hansen og Hustru, Købmand Bille og Hustru, Harry
Andersen og Hustru, Sogneraadsformand Gunni Rud blev forgæves eftersøgt.
Tidligere paa Ugen var Kommuneassistent Ejnar Hansen fra Horne blevet ar
resteret.
I Faaborg er der Fredag og Lørdag ligeledes udfoldet livlig Aktivitet fra
Gestapos Side. Man har fundet en Del Vaaben og Ammunition og arresteret
følgende:
Brandtrup Sørensen, Lagerforvalter Jacobsens Søn, Direktør Brønner fra
Tapetfabrikken “Fiona” og Vognmand Justesen og Søn. Forskellige Faaborg
Borgere søgtes forgæves.
I Odense var der Torsdag Aften Razzia paa forskellige Restauranter. Fra
Restaurant “Brockmann” tog Tyskerne 12 Personer med og fra “Ambassadør”
10. Blandt de anholdte var Tømrer Orla Riis Andersen, Esbjerg.

To hvide Kors...
Fra den engelske Flyvemaskine, der forleden styrtede ned ved Holbæk, blev
der indlagt to saarede Flyvere paa Holbæk Amts Sygehus. Det var unge Mænd
først i Tyverne. Den ene havde Kraniebrud og Ribbensbrud foruden andre
Kvæstelser og var bevidstløs. Den anden var lettere saaret, men vilde
blive hos sin Kammerat.
De blev begge afhentet af Tyskerne Torsdag Middag.
To dræbte Flyvere fra samme Maskine blev begravet paa Holbæk østre Kir
kegaard Fredag den 16. Begravelsesvæsenet havde faaet Ordre til at grave
en Fællesgrav, men Begravelsen fandt Sted Klokken va.18, uden at nogen
danske Repræsentant fik Adgang, og uden at de to Flyvere var lagt i Ki
ste.
Den tyske Værnemagt har kastet Graven til og opsat to hvide Trækors med
følgende Indskrift:
F. 0. GRAYSHAN
SERG. BARRY
Advarsel:
Vi har modtaget:
Det meddeles herved, at Folk, der foretager Indsamlinger til Bladet “Nor
dens Frihed”, ingen Forbindelse har med dette Blad.
Alle Oplysninger om Indsamlinger af denne Art har Interesse og bedes ad
sædvanlig Vej tilsendt Bladet “Nordens Frihed”.
Rapport fra Fyn.
Trods Spærretid og intensiv tysk Patruljering med Gade- og Kaferazziaer
fortsætter Sabotagen paa Fyn. I Fredags sprængtes en stor Vejtromle paa
et Værksted i Nedergade i Odense. Den skulde netop afgaa til Flyvepladsen
ved Lunde. Denne Flyveplads blev den l8.Februar angrebet for tredie Gang
i Løbet af tre Uger, og der sprængtes to nye Gravemaskiner.
Den 2O.Februar sprængte Sabotører paa Flyvepladsen ved Marslev under Ildkamp med de tyske Vagtposter fire store Lastvogne.
Den 22. fandt der store Skinnesprængninger Sted ved Ullerslev udenfor Ny
borg, og flere Steder paa Nordfyn er Kablerne paa Pejlestationer, Lytteposter og Transformatorer paa Flyvepladsen ved Lunde blevet overskaaret.
Da Odenseanerne om Morgenen den 24. gik til deres Arbejde, fandt de Byen
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Meget store allierede Frontafdelinger strømmer nu ind bag
de tidligere tyske Linjer i Vest og har her fremkaldt den største Krise
for det tyske Forsvar siden Sammenbrudet i Frankrig. Paa hele Fronten fra
Kalkar til Trier er der ikke længere nogen virkelig samlet tysk Front.
Den ene Forsvarslinje efter den anden er taget af de allierede Panseraf
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delinger, der stærkt understøttet af Jagerbombere gaar gennem Stillinger
ne og baner sig Vej paa Kryds og Tværs i det tyske Landskab. De fleste
Steder erobres de tyske Stillinger, uden at der er vekslet et Skud. For
bindelsesvejene overskæres, og nyindsatte tyske Afdelinger omringes og
tages til Fange. Ingen Steder slaar Tyskernes Kræfter til mod den store
Overmagt, og der er ingen Reserver disponible for Indsats.
Erft—Floden foran Køln er naaet paa en bred Front, og der ventes Overgang
over Floden, hvis anden Bred kun forsvares af Kølner-Folkestormen. Nord
vest herfor er Situationen endnu alvorligere, idet Amerikanerne efter at
have taget Erkelenz er fortsat videre mod Nord i to Kiler. Den ene Kile
har naaet Forstæderne i M~Unchen—Gladbach, som er ved at blive omgaaet,
den anden er gaaet videre mod Nord til Venlo, hvor den er ved at afskære
hele Forsvaret mellem Roermond og Venlo fra Forbindelserne bagud.
(Fortsættes Side 10)

slev syd paa. En overdækket Lastbil kørte bagefter.

I FAA LINIER (Indland):

Vagtværnet i Esbjerg har modtaget seks Anmeldelser paa Folk, der paa Ga
den var blevet standset og frataget deres Legitimationskort af en Mand
ved Navn Børge Halfdan Holding. Han er Sysselleder indenfor DNSAP i Es
bjerg.

Det overrasker ikke, at man nu har konstateret, at en Personbil, der
holdt udenfor Randers Teater kort før det blev sprængt i Luften, tilhører
Gestapo i Aarhus. Man har ogsaa genkendt en af Bombemændene som værende
identisk med en Person ved Navn Valde.
Selv Statsfængslerne bliver nu i flere Tilfælde nødsaget til at løslade
Fanger for at tilfredsstille Tyskernes stadigt stigende Behov for Ind
kvarteringssteder til Saarede og Flygtninge. Fra Faarevejle Højskole, der
har været indrettet som Annex til Vridslose Statsfængsel, har man løsladt
90 Fanger før Tiden paa Hr. Panckes Foranledning.
Til Haderslev er der enakommet endnu 700 Flygtninge. De er blevet Indkvar
teret i Skoler og andre offentlige Bygninger.
Udenfor Arbejdsmændenes Fællesledelses Kontor i Studsgade i Aarhus blev
en Gruppe Arbejdere, der stod og talte sammen, Lørdag Eftermiddag beskudt
af en yngre Mand, der udgav sig for at tilhøre det tyske Sikkerhedspoli
ti. Han havde først givet Arbejderne Ordre til at passere Gaden og mente
ikke, at det var sket hurtigt nok. Den 45-aarige Arbejdsmand Niels Ras
mussen, Badstuegade 18, blev alvorligt saaret, to andre blev ramt af
Strejfskud. Den unge Mand blev anholdt af Byvagten. Det viste sig, at han
tilhørte Vagten ved Aarhus Politistation.

Lørdag Morgen ankom Damperen “Anholt” til Aarhus fra København med bl.a.
500 kg. Sprængstof, der skulde bruges ved Stødoptagning i Jylland. Otte
revolverbevæbnede Mænd indfandt sig straks efter om Bord paa Skibet, o
vertog Sprængstoffet og kørte det bort paa en Bil.
Professor, Dr.phil. Poul Brandt Rehberg, arresteredes i Forgaars under
et Møde paa Polyteknisk Læreanstalt.
I Varde er arresteret Gartner Poul
Hansen, Grydergade, hans Hustru, voksne Søn og Datter
efter Sigende
sigtet for at have huset et Vaabenlager.
I Esbjerg har Gestapo bl.a.
arresteret Slagtermester Chr.Petersen, Vardevej, Lærerinde Frk.Bonde, Re
præsentant Gjesing samt Fru Købmand Frederiksen, Nørregade, og hendes to
Døtre.
I Faaborg er en af Byens største Industridrivende, Direktør
Brønner, Tapetfabrikken “Fiona”, blevet arresteret.
-

-

-

-

En Konvoj er ankommet fra Neuengamme med 32 Arrestanter, hvoraf den ene
er en politisk Arrestant, de andre saakaldte “asociale Individer”. Den
politiske Fange samt to syge Fanger blev efterladt i Frøslev. Resten
fortsatte til København.
Forleden Nat blev Masterne til en Støjsender, der er under Opførelse i
Klemensker paa Bornholm, savet over med det Resultat, at fem Master
faldt. En af dem faldt ned over en Barak.
I Lørdags foretoges der Opkøb af Hestevogne af alle Slags. Opkøbet fandt
Sted i Vordingborg. Opkøberen, Hestehandler Christoffersenfra København,
fortalte, at det drejede sig om Vogne til Brunkulslejerne i Jylland. Alle
Vognene blev imidlertid anbragt paa østre Skole, hvor Værnemagten har Ka
serne og Hovedkvarter.
Skagen har haft Besøg af “Millionærdrengen” i 4-5 Dage. Han~rejste for
en Uges Tid siden. Endnu har hans Besøg ingen Eftervirkningér haft, skønt
det var den almindelige Opfattelse, at han var “Forløber” for en Razzia.

Byraadsmedlem, Lærer L.Moustgaard, Lemviger død paa Statshospitalet i
Sønderborg 40 Aar gammel. Moustgaard, der var interneret i Frøslev, blev
for en Uges Tid siden overført til Hospitalet, hvor han skulde opereres
for en Galdestenslidelse.

Et Antal tyske Tropper er ankommet til Skagen. Det drejer sig om Ca. 600
Mand. Det var mest yngre Mennesker, og de fleste synes at være Undermaa
lere i al Fald fysisk. Der er enkelte saarede Soldater imellem de nyan
komne Tropper. De er blevet indlogeret paa Karstens Hotel, Skagens Hotel
og “Skandinavien”. En Del kommer fra Aarhus. De skal afløse Russerne, der
har været i Byen nogen Tid. Det var meget betegnende, at nogle af de ny
ankomne Soldater allerede den første Dag spurgte, om der var Sejlrute fra
Skagen til Sverige, hvorledes man kom over, hvad der skete med dem, naar
de kom til Sverige, og om de kunde vente en god Behandling. Da de blev
spurgt om, hvem de troede vandt Krigen, svarede de: de Allierede. Tysk
land havde de forlængst droppet.

Fredag Formiddag kørte en aaben Lastbil, hvorpaa der befandt sig flere
danske uniformerede Jernbanemænd, bevogtet af tyske Soldater, fra Hader-

Det er konstateret, at betydeligt over2000 Ejendomme i Aarhus er ramt af
Krigsskader i større eller mindre Omfang. Det er en Trediedel af samtlige

Ved et Vaadeskud udenfor Ribe Vandrehjem saarede en tysk Soldat forleden
en af sine Kammerater i Benet. Kuglen gik tværs gennem Benet, ramte Sten
broen, hvor den rev en Sten løs, der sprang op og kvæstede en lille Dreng
alvorligt paa Benet. Drengen, en Søn af Smed Jørgensen, Grydergade, maat
te indlægges paa Hospitalet.
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Huse i Byen, og Fællesraadet for Krigsforsikringen har nu oprettet en
særlig Afdeling i Aarhus. Størsteparten af Skaderne er foraarsaget af de
tyske Krigsforbrydere, selv om de engelske Præcisionsangreb paa Aarhus
Oliefabrik og Gestapo-Hovedkvarteret i Universitetsbygningerne naturlig
vis ogsaa tæller med.
Tyskerne har overtaget Ford Motor Compagnis store Anlæg ved Havnen i Aar
hus. Alle de danske Mekanikere og Arbejdere er blevet afskediget. Det
forlyder, at Tyskerne vil beskæftige Estlændere og Letlændere i Firmaet.
Hvordan de danske Arbejdere skal beskæftiges, er der endnu ikke truffet
nogen Bestemmelse om.
Stationsforstander Munk Møller, Sæby, der er kendt for sine nazistiske
Sympatier, fejrede forleden sin 65 Aars Fødselsdag. Blandt Fødselsdags
hilsnerne var en Bombe, som K1.ll,3O eksploderede paa Altanen til Sta
tionsforstanderens Privatlejlighed paa 1.Sal i Sæby Privatbaners Sta
tionsbygning. Bomben slog Hul i Altanen, og alle Ruder i Stationsbygnin—
gen sprængtes, men derudover skete der ingen Skade.
Forleden Morgen eksploderede der flere Bomber i Ingeniør Ahlefeldts Værk
stedsbygning paa Aalborgvej i Sæby. En af Bomberne var anbragt i Ahle
feldts Privatbil, hvis Motor blev sprængt bort. Omtrent samtidig eksplo
derede der Bomber under to Lastbiler, tilhørende Vognmændene P.Carlsen,
Skolegade, og N.Nielsen, Gasværksvej. En Chauffør, der er ansat hos Carl
sen, blev tvunget til at køre begge Biler ud paa Landevejen, hvor Biler
ne blev sprængt i Luften.
I Helsingør har Tyskerne arresteret Direktør Olesen, Gummifabrikken “Tretom”. Endvidere har Gestapo i Helsingør arresteret Direktør Olsen fra
Sparekassen for Helsingør og Omegn. Han blev dog senere løsladt. Samtidig
var Gestapo ude efter Kordegn Christensen, men han var ikke hjemme. Dagen
efter blev hans Kone og Søn arresteret. Den sidste blev taget paa Skolen
i et Frikvarter. I Slagelse er Disponent Zink blevet arresteret.
Skattevæsenets Bygning i Helsingør er blevet beslaglagt til saarede tyske
Soldater. Der skal nu indrettesmidlertidige Kontorer for Skattevæsenet i
en Gymnastiksal paa Folkeskolen.
Fortsættelse af Vestfronten):
Helt i Nord er Englænderne gaaet 10 km frem i det sidste Døgn. Kalkar er
taget, og Englænderne er brudt ind i Wesel og Gelder-Stillingerne. Situa
tionen bliver farligere Dag for Dag for Trier og Bitburg Nord for Trier
staar for Fald. Syd herfor er der etableret et endnu større Brohovede
over Saar-Floden. Flere og flere Tyskere overgiver sig. Alene i selve
Roer-Afsnittet har over 10.000 Tyskere ladet sig tage til Fange i Løbet
af tre Dage.
Hele Brunkulsdistriktet foran Køln ventes besat af Amerikanerne i Løbet
af i Dag, og samtidig mister Tyskerne Tysklands to største Elektricitets
værker, der leverer en Fjerdedel af hele Rhinlandets Kraftforbrug.
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af 48 Timer rykket 50 km frem, har omgaaet Neustettin og taget en Række
Byer. Bag de tyske Linjer i Pommern raader der den største Forvirring,
idet russiske Faldskærmsjægëre har sprængt Broer i Luften og afbrudt For
bindelsesiinjer. I Breslau er Russerne ogsaa trængt ind i den sydlige Del
af Byen, og Kæmpebrandene breder sig, fordi Russerne har taget Vandvær
kerne, saa Tyskerne ikke har Vand til Slukningsarbejderne.
Luftangrebene: I Gaar angreb ialt 4000 allierede Maskiner en Række sto
re tyske Trafikcentre, Leipzig, Haile, Mainz og Augsburg. Billedet fra
Leipzig er typisk: der laa en kæmpemæssig Røgsky over hele Byen, hele
Jernbaneterrænet var bombet sønder og sammen. Væltede Lokomotiver og Wag
goner, ødelagte Sporskifter og Biokposter og al Trafik lammet. I Leipzig
er der ødelagt saa mange Vaaben og saa meget Materiel, som det aldrig er
lykkedes at ødelægge ved noget tidligere Luftangreb.

5 I D 5 T E.
Biaagaardsgade var i Aftes ved 22-Tiden Genstand for en Række Terrorhand
unger, der sandsynligvis var en Tak for Eftermiddagens Kamp mellem Fri
hedskæmperne og HIPO-Folkene. 5-6 Bomber, der var anbragt forskellige
Steder i Gaden, eksploderede. Det gik navnlig ud over Cafe “Sevilla” og
Kaffebaren “Lynet”, men ogsaa flere andre Forretninger blev beskadiget,
ligesom Masser af Ruder i forskellige Ejendomme gik med i Løbet.
Færgeoverfarten mellem Gedser og WarnemUnde har været indstillet siden
Mandag Morgen, og saavidt det kan skønnes, vii den ikke foreløbig blive
genoptaget. Der skal i de sidste Par Dage være gaaet tre store Skibe ned
i Østersøen. Det ene af dem havde flere Hundrede Flygtninge om Bord. Om
det er Miner eiler Torpedoer, der er Skyld i Sænkningerne vides ikke.
Ledsagerbaaden, der Nattentil Mandag iaa paa WarnemUndes Red parat til
at ledsage Færgen “Mecklenburg”, blev nægtet Adgang til Havnen og maatte
sejle tilbage til Gedser. Der menes iøvrigt at være ankommet et meget
stort Antal Flygtninge til WarnemUnde.
-

Ved 21-Tiden i Aftes var der livlig Skydning omkring Sheil—Ftuset.
Paa Hjørnet af Kongens Nytorv og Ny Adelgade fandt man i Aftes en Mand
liggende haardt saaret paa Fortovet. Det menes, at den saarede Mand er
Tysker.
Klokken 23,15 fandt man i Aftes paa Roarsvej Liget af en ca.3O—aarig
Mand. Han havde ingen Papirer paa sig, og han er endnu ikke identifice
ret.
5 L U T.

østfronten: Ved Rummeisburg forsøger Tyskerne at standse et russisk
Fremstød direkte mod Stoip og Kolberg. Denne russiske Afdeling er i Løbet
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Allierede Tropper nærmer sig paa Vestfronten Køln, Düsseldorf og Trier.
Den tyske Modstand synes for første Gang siden Elsenhower indledte de
store Operationer vaklende og adspredt
Overgivelser finder Sted i et
Antal som aldrig før. Man maa sikkert have Lov til at vente store og af
gørende Begivenheder i de Frontafsnit, hvor foreløbig fire store allie
rede Armeer er gaaet til Angreb og snart hele Fronten trykkes ind mod
Tyskl and.
Russerne er fortsat optaget af at konsolidere de vundne Positioner og
styrke Fløjene til den næste store Offensiv. Sejrene i Pommern betyder
Begyndelsen til Herredømmet over østersøkysten, de stadige allierede Bom
bardementer af Berlin utvivlsomt Indledningen til Angrebet mod den tyske
Rigshovedstad, hvis Befolkning skal ofres som Kanonføde og hvis Ruiner
onidannes til Barrikader.
For hver Dag afspejles den koordinerede allierede Hærførelse stadig mere
klart i de nuværende Operationer. For hver Dag mærkes den vaklende tyske
Taktik og de tvivlraadige tyske Dispositioner tydeligere.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Ti danske Patrioter henrettet
i Vestre Fængsel.
Ti danske Patrioter har i disse Dage maattet give deres Liv for Friheds
kampen. De er ikke faldet i aaben Kamp
skønt de aldrig vilde være veget
tilbage for den
men de er blevet myrdet forand de tyske Henrettelses
Plutoners Bøssepiber. Ti gode danske Mænd er i en tidlig Morgentime ført
ud af deres Celler i Vestre Fængsel, efter at deres Bødler havde fæstnet
(fortsættes Side 2)
-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen

Side 1

10 danske Patrioter henrettet i Vestre Fængsel

1-2

Marinevægter myrdede
Vagtværnsrnanden paa
Vesterbro

2-3

4 Hipofolk døde efter
Kampen paa Nørrebro

3

Hipomand skyder paa sine
Medforbrydere

Opraab til
Odenses Befolkning

3

[.

Side 3—4

Fra Rædselsnatten
i Aarhus

4

2 Vagtværnsmænd myrdet
i Aarhus

4-5

I faa Linjer

5-6

INF’s Radioaflytning

10

Deportationer
Nattens Jernbane
sabotager
INF’s Kroniktillæg A-B—C—D
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det hvide Mærke paa deres Bryst
Dødens Mærke
og derefter er de blevet
skudt i Fængselsgaarden.
Dommen over de ti Patrioter er fældet af den højere SS-Politigeneral i
Danmark, men til Trods for at den er eksekveret for flere Dage siden, er
den endnu ikke meddelt Offentligheden
i god Overensstemmelse med tysk
Sædvane. Man skal først finde en Form og et Tidspunkt, hvor Meddelelsen
kan ventes at gøre størst Virkning.
Det er mere end et halvt Aar siden, de sidste officielle Meddelelser om
tyske Henrettelser fremkom. Den 29.Juni i Fjor meddeltes “fra officiel
tysk Side”, at følgende danske Mænd var blevet henrettet for Sabotage:
Kroejer Marius A.Pedersen Fiil, Kromedhjælper Niels Fiil, Bryggeriarbej
der Peter Bergenkammer Sørensen, Mekaniker K.Kjær Hansen, Radioforhandler
N.Nielsen Kjær, Karetmager S.P.Christensen, Møller Henning Andersen og
Dyrlæge Albert C.Iversen
alle fra Hvidsten i Jylland. Siden har Tysker
ne brugt en anden Taktik. Deres Morder- og Terrorbande fra Shellhuset er
traadt i Aktion, hver Gang man ønskede en Patriot henrettet uden Lov og
Dom, Gestapofolkene eller deres danske Haandlangere er ogsaa blevet ud
kommanderet i lignende Missioner, og man er endda ikke veget tilbage for
at anholde en Mand,
i det tyske Riges Navn
og en Time efter kaste
hans afsjælede Legeme ud af en Gestapobil paa en eller anden øde Vej. En
hel Serie af den Slags uofficielle Dødsdomme er i den forløbne Periode
blevet eksekveret Side om Side med aabne Nedskydninger, der bagefter i
de tvangsindlagte Dagbladsartikler registreres under uopklarede Mord el
ler Drab. Til den sidste Kategori hører fra de allersidste Dage Mordene
paa Havnedirektør Laub, Forstander Gille og Inspektør Kjeld Hjortø.
Blandt Ofrene under den første Henrettelses-Kategori kan ligeledes fra
de sidste Dage nævnes Kontorassistent Cuno Chr.Odde, der blev kastet ud
af Morderbilen i Adelgade, og den 23-aarige Sporvejsfunktionær Erik An
dreasen, Istedgade 14. Han blev fundet i østersøgade.
Og nu følger de ti nye “officielle” Henrettelser, som ganske vist endnu
ikke er offentliggjort. Man sporer bag dem den nye General i Danmark,
Lindemann, der ved sin Tiltræden lovede, at han agtede at følge en skar
pere Kurs end Forgængeren. Dette er hans Debut i Danmark.
En af hans første Kommentarer til Forholdene i Danmark var, som det maaske huskes:
“Jamen, Sabotører skyder man da”.
-

-

-

—

-

-

Lindemann er nu gaaet ind i Rækken af de Krigsforbrydere, som Danmark
vil kræve udleveret, naar Tysklands Nederlag er en Kendsgerning.
Marinevægter, afgivet til Sommerkorpset,
myrdede Vagtværnsmanden paa Vesterbro.
Det tyske Sikkerhedspoliti
Der höhere SS u.s.w.
meddelte forleden i
tvangsindlagte Artikler i Dagbladene, at en Vagtværnsmand ved Navn Erik
Eriksen var blevet dræbt under Anholdelse af en Taskerøver paa Vesterbro.
Det viser sig nu, at Taskerøveren var Søn af en Marinevægter, og det var
Faderen, der optraadte som Morder for at redde Sønnen fra Anholdelse.
Det er naturligvis ikke den højere Panckes Politi, der har fundet Løs
ningen, men der foreligger følgende oplyst: Marinevægteren, der hidtil
havde gjort Tjeneste for Tyskerne, havde netop meldt sig til Sommerkorp
-

-
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set, og før han skulde afgaa til Jylland, havde han besluttet at fejre
Begivenheden sammen med Sønnen. De var kommet i Selskab med nogle Mænd
og Kvinder, og.~Turen var endt i en Lejlighed i Viktoriagade. Da Selskabet
skulde bryde op, var Sønnen gaaet først ned paa Gaden med en Kvinde, og
pludselig rev han hendes Taske til sig og forsvandt i Løb ad Viktoriagade
mod Vesterbrogade. Paa Vejen blev han imidlertid paagrebet af Vagtværns
mand Eriksen, der havde Post i Kvarteret, og som havde hørt Kvindens Raab
om Hjælp. Erikse n var paa Vej med Taskerøveren til en Telefon, da han
blev indhentet af en fremmed Mand, som beredvilligt tilbød sin Hjælp. E—
riksen tog med Tak mod Tilbudet, men pludselig trak den fremmede en Pi
stol og skød ham ned. Derefter forsvandt han i Løb sammen med Taskerøve
ren. Nu er baade han og Sønnen arresteret. Faderen blev paagrebet netop
som han stod i Begreb med at rejse til Jylland for at melde sig til Som
mers sorte Bande
og ydermere viste det sig, at den Cykle, han havde
med, var stjaalet.
Tyskerne har stadig Ære af deres Medløbere.
-

Fire Hipofolk døde
efter Kampen paaNørrebro.
Frihedskæmpernes Angreb paa Hipo—Landsforræderne i Todesgade har nu kos
tet fire Hipomænd Livet. To af Patruljevognenes syv Mands Besætning blev
som omtalt i Gaar dræbt paa Stedet, og i Løbet af Eftermiddagen i Gaar
døde endnu to Hipo’er paa Feltlazarettet som Følge af deres Saar. De tre
andre er alvorligt saaret, men man mener, at de vil overleve de voldsom
me Begivenheder.
Iøvrigt kom det i Gaar til flere Episoder i Kvarteret. Som omtalt havde
Hipofolkene taget Revanche ved at anbringe en Del Bomber i Blaagaards
gade blandt andet foran Kafe “Sevilla” og Kaffebar’en “Lynet”. Det skete
samme Aften. I Gaar foretog Hipofolkene jævnlige Ture gennem Kvarteret,
og i flere Tilfælde affyrede de Maskinpistolsalver ud gennem Bilernes
Vinduer. Ingen blev saaret, og saavidt vides blev der heller ikke foreta
get Anholdelser.
Hipomand skyder
paa sine Medforbrydere
I Gaar Eftermiddags kom det til en ejendommelig Begivenhed i Kafe “Marit
za” paa Vesterbrogade i København. Nogle Hipofolk, der var trængt ind i
Restaurationslokalet, blev pludselig beskudt af en af Gæsterne, en yngre
Mand ved Navn Hansted. Hipomændene besvarede Ilden, og Hansted styrtede
om ramt af et Skud i Brystet. Samtidig blev en Dame saaret i Armen.
En nærmere Undersøgelse viste, at Hansted var tjenstgørende paa Politi
gaarden
i en af Hipo-Afdelingerne. Efter hans Optræden maa man imidler
tid gaa ud fra, at han har været Uvenner med sine Kaldsfæller. Muligvis
drejer det sig ogsaa om en Desertor, men nærmere Oplysninger foreligger
ikke. Hansted blev bragt til Feltlazarettet og den saarede Kvinde til
Kommunehospitalet.
-

Til den odenseanske Befolkning.
DANMARKS FRJHEDSRAAD5 Lokalkornite for Odense har udsendt følgende Opraab:
De Provokationer, der Tirsdag Morgen tog deres Begyndelse med den besti
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alske og meningsløse Nedskydning af en Række ansete Odense-Borgere, og
som Natten til Torsdag fortsattes med Bombeattentater i den indre By,
har vakt den dybeste Harme hos os alle.
Afgrunden aabner sig ubønhørligt for Tyskerne og deres forbryderiske
Haandlangere. I deres Desperation søger de at rive alt med sig i et Kaos
af Blod og ødelæggelse
i et sidste Haab om at det skal lykkes dem at
skr~me det danske Folk og lokke Modstandsbevægelsen frem til Aktion, før
det Tidspunkt er inde, som er bedst egnet til det endelige og afgørende
Slag.
Men de vil lide det samme Nederlag nu som før Vi ved alle, at Dødsdommen over det tredie Rige er afsagt, og med den rolige Vished herom afven
ter vi den Dag, da Signalet til Kampen bliver givet. Nazistiske Provoka—
tioner skal ikke bringe os ud af Fatning, men kun styrke vor Vrede og
samle os om Ledelsen, som har manifesteret sig i DANMARKS FRIHEDSRAAD.
Fra dette og dets Lokalkornite venter vi Parolen. Naar den kommer, handler
vi, ikke før.
Vis Ro og Disciplin:
-

-

Lyt ikke til falske Rygter om Strejke eller lignende. De kan være ud—
spredt af nazistiske Elementer!
Naar Parole udstedes af DANMARKS FRIHEDSRAAD eller dettes Lokalkomite,
vii den gennem Radio eller paa anden Maade foreligge saadan, at der ikke
kan herske Tvivl om dens Rigtighed.
22.Februar 1945.
DANMARKS FRI HEDSRAADs
-

Lokalkomite for Odense.
Fra Rædselsnatteni Aarhus.
En Mand i Aarhus, der bistod ved Redningsarbejdet efter Tyskernes djævelske Bombeattentat med Fosforbomber, fortæller:
Jeg er ikke mig selv i disse Dage. Jeg kan ikke glemme de Kvinder i
Guldsmedegade 7, der kastede sig ud for at undgaa Flammerne. Vi stod i
Gaarden. Kvinderne hang i Vindueskarmen paa fjerde Sal, omspændt af Flam
mer. Af og til skjultes de af sorte Røgskyer, men stadig lød deres for
tvivlede Raab om Hjælp. Hjælpe dem kunde vi ikke. Fosforen havde opbrændt
Trappen. Brandvæsenets lange Stige kunde ikke komme ind i Gaarden. Red—
ningstæppe fandtes ikke. Voksne Mænd stod hændervridende, fortvivlede o
ver ikke at kunne hjælpe
saa sprang den ene af Kvinderne
og et øje
blik efter den anden. Jeg lukkede øjnene. Havde jeg kunnet lukke ørene
ogsaa! To Gange hørte jeg den uhyggelige Lyd, da de ramte Cementen
Ly
de, som halvvejs druknede i Ildens Knitren og Syden, og som hurtigt blev
afløst af sammenstyrtende Mures Bragen og Knasen. Men i min Erindring
lever disse Lyde...
Denne Mand er kun en af de mange, som ikke glemmer.
-

-

-

-

To Vagtværnsmænd myrdet
i Forretning i Aarhus.
Rasmussen & Co.s Musikhandel i Aarhus alarmerede i Gaar Eftermiddags
Vagtværnet. To yngre Mænd vilde sælge en Harmonika, men da Ekspedienten
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havde set det samme Instrument efterlyst som stjaalet, vilde han have
Mændene afhørt af Vagtværnet.
Kort efter ankom Vagtværnsmændene Anders Nielsen og C.C.Laursen til For
retningen. Nielsen, der iøvrigt er Formand for Aarhus Atletklub, gik ind,
mens Laursen blev staaende udenfor. Pludselig lød der flere Skud, og i
næste Øjeblik kom de to Harmonikasælgere stormende ud fra Forretningen.
Nielsen var blevet skudt ned af dem. Laursen forsøgte at gribe den ene,
men hans Kammerat affyrede flere Skud mod Vagtværnsmanden, som styrtede
død om paa Gaden, hvorefter Mændene tog Flugten.
Der er iværksat en Undersøgelse, men da Morderne skal søges blandt Gesta
pos Haandlangere, er der næppe større Sandsynlighed for, at de udleveres.
S-Togene standset af Telefonbomber.
Tidligt i Gaar Morges blev det pr.Telefon meddelt Virum Station, at der
var anbragt Bomber i S-Toget, som faa Minutter senere rullede ind paa
Stationen fra Holte. Passagererne blev advaret og sprang af Toget halvt
i Panik. Umiddelbart efter indløb en ny telefonisk Besked til Holte Sta
tion. Den gik ud paa, at der var anbragt, Bomber paa S-Togs-Terrænet. Hele
S-Togstrafikken blev derefter aflyst i begge Retninger, og først i Løbet
af et Par Timer kom den igang igen. Begge Opringninger havde været falsk
Al arm.
I FAA LINIER (Indland):
Natten til i Gaar skete der nye Sprængninger paa en Række jyske Jernbanelinier og jyske Stationer, bl.a. paa Vraa Station, Vejle Station, Brøn
derslev Station samt paa Linierne Vraa-Brønderslev, Pjedsted-Fredericia,
Vamdrup-Farris, Vejen-Brørup, Sig-Tistrup, Tistrup Station, Ølgod Sta
tion. Alle Steder blev der ødelagt flere Sporskifter. Onsdag Morgen maat
te S-Togene paa Nordbanen standses, idet der til Gentofte Station var te
lefoneret, at der var lagt Bomber paa Sporet. Den miderste Bærepille i
en Vejbro, der fører over Banelinien 2 km vest for Vejen, blev sprængt.
Broen hviler endnu paa de andre Piller, men kan ikke befærdes.
Under Overflyvninger Natten til Tirsdag er der fra allierede~Maskiner
affyret en Maskinkanonsalve mod nogle Olietanke ved Thisted Havn. Tanke
ne, der tilhører Det forenede Oliekompagni, blev gennemhullet, og der gik
7-800 Liter Solarolie tabt. Olien var bestemt for Fiskefartøjer. En lang
Række Ejendomme i Byens sydlige Kvarter blev ogsaa ramt, men ingen Men
nesker kom til Skade.
De 29 “asociale Individer”, der forleden Dag som meddelt førtes hjem fra
Neuengamme, er blevet frigivet efter Ankomsten til Danmark. Personerne,
der er Vaneforbrydere og Voldsforbrydere, menes at gaa end i det tyske
Politi.
Tobaksindustriens Hovedkontor har haft Besøg af Gestapo, som ønskede Op
lysninger om de Tobakshandlere, der leverer Tobak til Politiet, der lever
“under Jorden”. Tobakshandlerne kan formentlig vente Besøg af Gestapo i
de nærmeste Dage, idet Tyskerne paa den Maade haaber at kunne tage nogle
af de danske Politibetjente.
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I Kolding er der nu konstateret Tilfælde af Plettyfus, og Byens danske
Myndigheder har opfordret Befolkningen til at være paa Vagt overfor Lus,
der bærer Smitten videre. Byens Biografer er foreløbig lukket for at for
hindre Udbredelsen af en Epidemi.
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arresteret.
Sommerfol k plyndrer
Bankernes Pengetransporter.
Sommerfolkene er nu ogsaa begyndt at plyndre Bankernes Pengetransporter
men de er dog saa fintfølende, at de tager en almindelig Overfrakke over
Uniformen ved saadanne Lejligheder. Muligvis vil de kulturbærende Hjælpetropper dog ikke fortsætte den nye Trafik, for Udbyttet har hidtil været
temmelig magert.
For nogle Dage siden overfaldt en Afdeling af Sommerfolkenes Vagtkorps
en Pengetransport fra et af vore større Pengeinstituter. Det samlede Ud
bytte Beløb sig til
100 Kr. i lO-ører~ Begivenheden fandt Sted paa Dyb
bølsbroen, hvor en stor Lastbil pludselig svingede ind foran en Taxa,
der kørte for en af de store Banker. Før Taxaen havde faaet bremset op,
sprang fire Sommerfolk frem og rev begge Døre op. Bankbudene blev holdt
op med Maskinpistoler og fim Ordre til at blive siddende.
Sommerfolkene rodede derefter Vognen igennem og stjal otte store Lædertasker, som Bankbudene havde med sig. De fire Sommerfolk havde som sagt
almindelige Overfrakker paa, men de lange Skaftestøvler stak frem forne
den, og Lastbilen, der holdt paa Tværs af Gaden foran Taxavognen, var
heller ikke til at tage Fejl af. Den var forsynet med Pressenninger lige
som Prærievognene, og der sad ydeligere to Sommerfolk og tog imod de otte
tunge Tasker. Derefter fik Pengetransporten Lov at køre, og Sommerfolke
nes Lastbil forsvandt.
Det er et Spørgsmaal, hvad Sommerfolkene vil gøre med de mange Noter og
Blanketter. Dem var der nemlig flest af. Det kontante Udbytte indskræn
kede sig til de 100 Kroner i 10-ører. Men dem kan Sommerfolkene maask~
bruge, naar de forsøger at telefonere efter Hjælp i den Tid, der kommer.
-

Natten til Onsdag fandt man en ca. 3O-aarig Mand liggende dræbt med to
Skud i Nakken paa Roarsvej i København. Nogle af Beboerne havde hørt
Skud, og da de saa ud paa Gaden, forsvandt en Bil i stærk Fart. Alle Pa—
pi rer var fjernet fra den dræbte Mands Lommer.
Stadslægen i København har givet Ordre til, at samtlige Læger og Syge
plejersker ved Hospitalerne skal vakcineres mod Tyfus, Plettyfus og Dy
senteri. Som tidligere omtalt har en Række Hospitaler allerede truffet
Forholdsregler i denne Retning.
Gestapo omringede forleden Ingeniør Kampmanns Bolig paa Skodsborg Strand
vej 257. Det kom til Skududveksling, hvorefter Ingeniør Kampmann blev
arresteret. Meget tyder paa, at han er blevet angivet af en lokal Stik
ker, den 49-aarige Fuldmægtig Lorentz Heinrich Gellet, Skodsborg Strand
vej l57A. Gellet gør Tjeneste paa Dagmarhus, og han har siden Kampmanns
Arrestation været forsvundet fra sit Hjem.
Læge Bartholdy, Sørping,
blev forleden anholdt af Gestapo. Efter en grundig Husundersøgelse sendte
Gestapo Lægens Patienter bort. Endvidere tog de Lægens Bil og en Del Ben
zin i Garagen, hvorefter de kørte til Aalborg med Bartholdy.
Marketen
deren paa Københavns Politigaard, Langballe, hans Hustru og Barn er ble
vet arresteret af Gestapo.
To unge Næstved-Betjente, Brødrene Ernst og
Poul Jensen, STagelsevej, er blevet arresteret af Tyskerne.
I Køben
havn har Gestapo arresteret Sygeplejeelev Lilli Gram.
I Ribe har det
tyske Militær anholdt en 15-aarig Mekanikerlærling Carl Emil Petersen og
den 17-aarige Hans Falck Hansen. Tyskerne beskylder dem for at have for
handlet med en tysk Soldat, hvis Gevær de vilde købe.
I Troldhede har
Tyskerne arresteret Assistent Andersen, Stationsarbejder Skovgaard Peter
sen og Portør Larsen.
-

-

-

-

-

-

Læge Chr.Hansen er løsladt fra Frøslev, hvor han har siddet siden sidste
Sommer.
Henrettel se
der ikke er officiel
Da to Funktionærer paa Fragtnævnets Kontor i Amaliegade i Torsdags ikke
var mødt om Formiddagsen, blev der iværksat en Undersøgelse, og det viste
sig, at de to, Arne Jonassen og Fru Emmy Jonassen, Lipkesgade 25, var ar
resteret. Endvidere var Harald Egerdahl Gunnarsson ikke mødt paa Konto
ret, men lidt op paa Dagen kom to høje Herrer for at tale med ham. Da de
ikke traf ham, forlod de Kontoret, og umiddelbart efter forsvandt en Hr.
Jeppesen, der havde modtaget dem. I flere Dage hørte man intet fra Jeppe
sen, men Lørdag Eftermiddag meddelte Retsmedicinsk Institut telefonisk
Fragtnævnet, at man havde modtaget Liget af en Mand, hvis Legitimations
kort lød paa Navnet Horn og i hvis Lomme man fandt en Seddel med Fragt—
nævnets Telefonnummer. Det viste sig at være Jeppesen, som var dræbt ved
Skud.
Det er opklaret, at Hr.Gunnarsson, ligesom Ægteparret Jonasson, er blevet
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-

Svensk Røde Kors organiserer Hjælpearbejde
for danske og norske politiske Fanger i tyske Koncentrationslejre.
Svensk Røde Kors forhandler for Tiden i Tyskland om Mulighederne for et
organiseret svensk Hjælpearbejde til de danske og norske politiske Fan
ger i tyske Koncentrationslejre. Det er Tanken, hvis Planerne kan reali
seres, at samle alle Danskere og Nordmænd i en særlig Lejr, hvorved det
svenske Røde Kors vilde være i Stand til lettere at gennemføre forskel
lige hygiejniske Foranstaltninger end nu, hvor Fangerne er fordelt i en
Række forskellige Lejre. Transporterne til den ny Lejr skal ske ved Hjælp
af svenske Røde Kors-Biler, som over Danmark vil køre til Tyskland.
Spec i el t:
Til 215: Ikke saavidt vi ved.
Til 610: Det er meget svært for Tiden.
Ganske efter tysk Mønster.
I Gaar Formiddags henvendte en Dame sig paa Industriraadets Kontor, Ve
stre Boulevar d og spurgte efter Hr Holst. Hun præsenterede sig som Frk.
Keller, der skulde aflevere et vigtigt personligt Brev. Hun var høj,
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ranglet, meget kantet og grim. Holst, som ikke kendte hendes Navn, lod
hende alligevel komme ind, men umiddelbart efter trængte to bevæbnede
Gestapofolk ind paa hans Kontor og arresterede ham.
Tre Timer efter
vendte Tyskerne tilbage med Holst, der nu var belagt med Haandjern, og
uniformerede Politisoldater foretog en Undersøgelse i forskellige Konto
rer, men uden Resultat, og derefter forsvandt de med deres Fange.
-

Navnene paa 105 danske Patrioter, der for
nylig blev ført til Dachau i Tyskland.

)~

Den 19.Februar fandt der en ny Transport af danske Patrioter Sted. Det
drejer sig i denne Omgang om 105 Patrioter, som Tyskerne har ført til den
tyske Koncentrationslejr i Dachau. Efter alt at dømme er Transporten fo
regaaet direkte fra Vestre Fængsel.
Navne paa de 105 Deporterede er:
Per Alster Aadahl, Johan Kellersvej 48, København, (f.25.l0.1918), Detlef
Albin Andersen, Asger Ryesgade 13, København (21.5.1917), Gunnar Ander
sen, Lyngby Hovedgade 112, Lyngby, (22.12.1912), Jørgen Andreassen, Over
gaden oven Vandet 96, København (16181919), Vald. Laur.Baath, Finsensvej
37, København (10.10.1920), Aage Bang, Grønnevej 48, Virum, (10.6.1888),
Aksel V.Bang-Petersen, Overganden oven Vandet 96 A, København (30.3.1919)
Hans Henrik Beiter, Birkerød, (24.9.1914), Carl Vald.Jul.Berg, Amager
Boulevard 82, København, (28.9.1893), Erik Willy Beermann, Ny Toldbodga
de 35, København, (27.12.1910), Winslow Birkholm, Engbakken 18, Køben
havn, (7.2.1904), Bianco Boeok, Holmegaardsvej 33, Hillerød, (12.12.1907)
William Brorson, Bangersgade 3 A, København, (14.4.1922), Svend Busk,
Lollandsvej 7, Næstved, (22.1.1912), John Th.Christensen, Ryesgade 19,
København, (2.2.1913), Knud Børge Christensen, Rantzausgade 70 C, Køben
havn, (13.2.1910), Ejnar G.Christiansen, Overgaden oven Vandet, Køben
havn, (22.9.1917), Hans E.Christiansen, Ndr.Frihavnsgade 32, København,
(10.1.1927), Jesper Clemmensen, Hørdumsgade 37, København, (18.11.1918),
Einar Marius Dahl, Guldbergs Plads 4, København, (18.4.1909), Jens Chr.
7—Dalmark, Røsaagade 7, København, (11.7.1894), Holger Lam, Sophus Schan
dorphsvej 2, Lyngby, (1.12.1906), Poul Due, Munkensvej 8, København,
(9.9.1920), Kurt Ehlert—Munck, Niels Ebbesensvej 20, København, (24.11.
1924), Jui.Formann, Nr. Farimagsgade 22, København, (5.7.1914), Tage Fox—
Maule, Henning Bojesensvej 2, København, (19.5.1902), Ejvind Frants Fri—
mund, Sjælørgade 28, København, (1.12.1922), Poul Albert Fugmann, Bredes
have, (1.12.1908), Allan Emilius Hansen, Nykøbing, (22.1.1919), Axel A.
C.Hansen, Frederiksborgalle 25, København, (8.5.1917), Bjørn Mogens Palnes Hansen, Østerbrogade 57, København, (1.11.1926), Erik Wagner Hansen,
Kildebakkegaardsalle 157, Søborg, (12.11.1912), Frithiof Werner Hansen,
Lundtoftevej 289, Hjortekær, (2.9.1916), John Hansen, Kollemosevej 48,
Holte, (23.9.1919), Jørgen Sofus Haarup Hansen, Mandrupvej 8, København,
(19.1.1916), Karl Fr. Hansen, Skovborgvej 1, Hjortrkær, (19.10.1914),
Karl Ole Hansen, Arrestrupvej 4, København, (8.6.1918), Kurt Hansen, St.
Hans Torv 30, København, (20.3.1920), Poul Erik Hansen, Rustenborgvej 16,
Lyngby, (11.4.1924), Svend Helge Hansen, Dosseringen 4, København, (3.11.
1918), Børge Hansen, Ndr.Frihavnsgade 15, København, (4.12.1925), Karl
Ove Henriksen, Kalvehave, (13.1.1910), Erik.A.Skogsfjord Holm, Højlands
vangen 16, København, (15.12.1920), Helmer Kvist Jensen, H.C.Ørstedsvej
32, København, (29.4.1916), Leo Jensen-Købman, Kalvehave, (21.1.1904),
Viggo Hedegaard Jensen, Slotsvænget 16, Hillerød, (11.4.1910), Willy B.
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Jensen, Caroline Amalievej 125, Lyngby, (13.4.1913), Aage Jørgensen, Fri—
sergade 19, København, (18.2.1926), Gunnar Ejgil Jørgensen, Faxe Sanato
rium, (22.1.1905), Hans Johs.Jørgensen, Studiestræde 21, København, (16.
3.1924), Knud Jørgensen, Liliendal, (3.1.1920), Aage John Jørgensen, Ve—
nedigvej 15, København, (30.12.1912), William Jørgensen, Baggersundsgade
21. D, København, (9.4.24), Boris Kawa, Skørringe, (11.2.1925), Olaf
Kjelstrup, Peter Bangsvej 139, København, (10.5.1907), Aksel August Lar
sen, Skovhuset, Gilbjerghoved, (20.5.1914), Chr.Larsen, Skyttegade 25,
København, (29.1.1914), Niels Kristian Larsen, Slotsgade 27 B, København,
(28.2.1911), Otto Willy Oluf Laugesen, St.Hans Torv 30., København, (7.8.
1922), Svend Legaard, Parcelvej 106, København, (25.7.1924), Ejnar LUt
ken, Skolestien 3, Frederiksborg, (2.2.1917), Harald Niels Friis Madsen,
Tappernøje, (20.7.1912), Jørgen Sigurd Friis Madsen, Tappernøje, (13.1.
1914), Leif John Mathiesen, Holbergsgade 18, København, (19.6.1922), Hans
Henning Mønsted, Junghovedgaard ved Præstø, (11.9.1908), Frede Pruff Mor
tensen, Rantzausgade 44 A, (8.9.1912), Svend Mortensen, Hjortekærsvej
184, Lyngby, (20.5.1920), Alfred Niels Nielsen, Mern, (15.3.1905), Ernst
August Nielsen, Parcelvej 106, Virum, (17.2.1925), Ernst Schnack Nielsen,
Genforeningsplads 24, København, (27.8.1920), John H.S.Nielsen, Godt—
haabsvej 228, København, (20.1.1926), Jii1.Felix Nielsen, Jyllingevej 37,
København, (6.1.1923), Poul Tissot Nielsen, Pilegaard ved Præstø, (17.1.
1911), Ebbe Børge Nordentoft, Brenierholm 37, København, (6.1.1911), Hel
ge Karl Alexander Nordhavn, Hellebæksgade 9, København, (28.6.1923), E
gon Olausen, Lundtoftevej 49, København, (25.5.1914), Gunnar Johannes 01sen, Gjorsslevvej 1, Vanløse, (27.8.1926), Svend Aage Olsen, Jægersborgalle 29, Gentofte (12.12.1912), Helmer Ingolf Olsen, Aagade 106, Køben
havn, (10.9.1914), Henry Anker Paulsen, Saxogade 88, København, (9.7.
1903), Elen Molin Petersen, Højlandsvangen 40, København, (6.12.1922),
Erik Torndal Petersen, Blaagaardsgade 13, Kbhn. (21/3 1920), Carl Peter
sen, Præstø, (7/5 1909), Frits Petersen, Sorgenfrigaardsvej 75, Lyngby,
(22/11 1914), Julius Alfr.Petersen, Tappernøje (12/2 1898), Knud Rosenberg Petersen, Birkerød (27/12 1910), Leon Karlo Petersen, Korsageralle
32, Kbhn. (21/6 1920), Robert Michael Petersen, St.Hans Torv 30, Kbhn.
(11/8 1906), Henning Pilhave, Paa Bjerget 17, Kbhn. (5/5 1921), Hans Chr.
Rasmussen, Egilsgade 46, (20/9 1898), Erik Richter, Brandesalle 9 (9/10
1921), Peter Carsten Rossen, Lestrup Skov (12/2 1909), Svend V.Mønsted
Sass, Herninggade 11, Kbhn. (28/11 1912), Johannes v.Schødtt, Fensmarks
gade 23, Kbhn. (15/4 19000), Knud Heine Seehusen, Vagtelvej 6, (22/7
1907), Albinuus Magnus Skau, Haveforeningen Ørsted, Kbhn. (8/5 1909),
Jens Jensen Slot, Baarse, (28/7 1885), Aksel Kvist Sørensen, Fakse Sana
torium, (20/7 1923), Hunnar KUhn Sørensen, Munkensvej 7, Kbhn. (26/3
1923), Vilh.Olaf Sørensen, Oehlenschlægergade 3, Kbhn. (3/1 1920), Kjeld
Stavnsstrup, Klostermarken 11, Præstø, (20/1 1920), John Alf. Betzonech
Steffensen, Godthaabsvej 35, Kbhn. (25/4 1912), Robert Emil Chr.Theodor
Stourup, Issefjordsgade 8, Kbhn. (15/3 1895), Johs. Chr.Ussing, Gothers
gade 157, Kbhn. (3/10 1906), Svend Ove Juul Pedersen, Korsør, (7/4 1906),
Villy Andreas Weesel, Sengeløse, (10/4 1918).
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Amerikanerne er rykket over Erft-Floden paa tre Steder, og
de har erobret en Bro intakt, hvorefter store Panserafdelinger strømmer
ud over Kølnersletten langs med Autostradaen, der fører til Køln. I Dag
til Morgen staar Amerikanernes forreste Panserafdelinger kun 10 km fra
Dompladsen i Køln. Quardrat, Ruhr-Distriktets vigtigste Kraftstation, der
ligger ved Erft, er taget. Panserkilerne fortsætter mod Venlo. Syd for
MUnchen-Gladbach er Flammekastertanke rykket ind i den store Industriby
Rheydt. Alt, hvad der sættes ind af tyske Afdelinger, bliver ligefrem
fejet tilside af de amerikanske Tanke, og Tyskerne bliver fanget i deres
egne Minefelter. Ammunition og Proviant kan ikke naa frem, og de hvide
Faner bliver hyppigere end Afdelingsstandarterne. I Løbet af i Gaar op
gav 16.000 Tyskere Kampen.
Den canadiske Offensiv i Nord gør store Fremskridt, og hele den tyske
Højrefløj mellem Rhin og Maas staar i Fare for at blive rullet op. Der
ventes et kæmpemæssigt Gennembrud paa denne Front, og Canadiernes Artil
leri er begyndt at beskyde den højre Rhinbred. Fra Syd er der stærk Frem
gang mod Trier.
Østfronten: Danzig og Vestprøjsen er nu faktisk afskaaret fra den øvrige
Del af Tyskland. Neustettin er taget. Overalt bag de tyske Linjer opere
rer russiske Panserafdelinger nu ganske tæt ved Østersøen i Nærheden af
Köslin, som nu forsvares af Folkestormsenheder. Foran Berlin er Kampene
atter blusset op, og Russerne er ved at udvide deres Brohoveder paa beg
ge Sider af Küstrin.
Luftangreb: Berlin var atter i Nat udsat for Luftangreb, og i Gaar blev
endnu fem store Rangerbanegaarde lagt i Ruiner. Al Transport til det In
dre af Tyskland fra Vestfronten er standset, og paa mange af de ødelagte
Banegaarde har det ikke engang været muligt at gennemføre Nødtrafik. Pro
duktionen i alle Rustningsfabrikker har maattet nedskæres med en Fjerde
del paa Grund af den lammede Godstrafik. Der skal nu særlig Tilladelse
til Transport af Raavarer og Kul, og saadanne Tilladelser udstedes kun
til Fabrikker, der fremstiller Panser og Ammunition. Der meldes enddog,
at Flyvemaskinefabrikker nedlægges, og det menes, at denne Foranstalt
ning vil kunne mærkes paa alle Fronter allerede i næste Uge, idet der er
stor Mangel paa Reservedele til Luftvaabnet. Det eneste Sted, hvor alt
er i Orden, er paa Flyvepladsen ved Lekfeld, hvor Hitlers “Reisestaffel”
ligger. Her staar Kæmpemaskinerne klar
det siges til at gaa til Japan
med Føreren og hans nærmeste.
-

Rationeringen i Tyskland.
De danske Blade meddeler i Dag, at der er sket nye Indskrænkninger i de
tyske Rationer
men selvfølgelig nævnes det ikke, at Rationerne nu lig
ger 20 Procent under Hunger—Rationerne i 1918. Dengang blev der leveret
Tyskerne 1900 Gram Brød om Ugen, I Dag faar de kun 1500 Gram. Kartofler
var dengang kun rationeret i Berlin og Ruhr-Distriktet med 3 3/4 kg om
Ugen. Nu skal hele Tyskland være glad, hvis man kan faa en Del af den
ugentlige Ration paa 3 kg.

Thiosanfabrikken i Grejsdalen ved Vejle er i Aftes blevet sprængt i Luf
ten af revolverbevæbnede Mænd. Ogsaa et stort Marmeladelager blev øde
lagt.
Kort før Midnat fandtes paa Hjørnet af Todesgade og Baggesensgade Liget
af Arbejdsmand Kaj Nielsen, Højskolealle 22, Kastrup. Ved siden af ham
laa Liget af en ukendt Mand. De var begge to dræbt ved Skud gennem Hoved
og Ryg.
I Morges K1.6 lød der et kraftigt Brag, der vækkede de omkringboende i
Kvarteret ved Kongens Have. Braget viste sig at hidrøre fra en Bombe, som
var anbragt paa Hørups Statue i Kongens Have. Statuen, der var af Bronce,
knækkede over ved Benene og gik i to Stykker, saa kun Fødderne staar til
bage paa Soklen. Det er Willumsen, der har udført Statuen, og den blev
rejst i 1908.
I Gaar Eftermiddags eksploderede en Bombe under et Godstog, der var paa
Vej til Kalundborg. Eksplosionen skete under Togets første Waggon, der
var personførende. Fem Mennesker blev saaret, deriblandt Togføreren og
en Portør. De kunne dog alle eftar at være blevet forbundet paa Hospita
let, tage til deres Hjem. Toget medførte ogsaa 120 Hitler-Jugend-Folk,
men de kom intet til. Trafikken var afbrudt i nogen Tid paa Grund af
Skinnesprængning, der dog ikke var særlig omfattende.
Natten mellem Tirsdag og Onsdag skete der en Mængde Sprængninger af Sporskifter og Skinner over bogstavelig talt hele Jylland. Sprængningerne var
dog i Hovedsagen grupperet paa Strækningen Lunderskov-Esbjerg. For Eksem
pel skete der i Brørup 14 Sprængninger, og Omfanget af Skaden her er end
nu ikke kendt. Iøvrigt viste det sig, at Antallet af Sprængninger Natten.
mellem Mandag og Tirsdag paa Strækningen Gørding-Holsted beløber sig til
ikke mindre end 58. I Gaar Morges sprængtes Skinnelagret i Horsens.
Natten til i Dag blev Vandtaarnet paa Vojens Station sprængt i Luften,
og i Morges Kl.9 blev der fundet Sprængblyanter ved Lyngbyvejens Station.
De blev fjernet af en Sprængkommando og Trafikken var paan~ normal en Ti
mes Tid senere.
I Gaar Eftermiddags blev der i Statsbanernes l.Distrikts Skrivestue paa
Hovedbanegaarden afhentet en moderne Duplikator. Der kom tre Mand og bad
om Duplikatoren, og de erklærede, at det ikke vilde vare saa længe, før
den blev bragt tilbage igen.
SLUT.

-
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Begivenhederne i Grækenland.
De politiske og militære Fraktioner, der konfronterer hinanden i Græken
land, bestaar paa den ene Side af EAM (Den nationale Befrielsesfront) og
ELAS, paaden anden Side af EDES, den græske Regering samt den regulære
græske Hær og de engelske Tropper. ELAS er en militær Organisation, der
ledes af Oberst Saraphis. Den tilsvarende politiske Organisation, EAM,
maa nærmest betegnes som en Sammenslutning af Venstrepartierne, d.v.s.
Liberale, Socialister og Kommunister. Kommunisterne er i Mindretal, men
paa Grund af deres maalbevidste Partidisciplin har de udøvet en Indfly
delse, der ikke staar i et naturligt Forhold til deres Antal. EDES er li
geledes en ren militær Organisation, der domineres af højrebetonede Ele
menter. Den anføres af General Zervas, der i Tyverne figurerede i for
skellige Kupforsøg mod den siddende Regering. Hans politiske Indstilling
er uklar, men den synes i nogen Grad at være bestemt af, hvem der har
Magten og om han selv har nogen Andel i den. Under den tyske Okkupation
har EDES behersket den vestlige Del af Landet, ELAS den østlige og nord
lige. De har begge modtaget Vaaben og anden Form for Støtte fra Englæn
derne, men efter Italiens Kapitulation kunde ELAS lægge Beslag paa en
stor Mængde italienske Vaaben og derved frigøre sig for Afhængighedsfor
holdet til Englænderne.
Naar man bedømmer den katastrofale Udvikling i Grækenland og søger at
drage Sammenligninger med Forholdene i andre Dele af Europa, specielt i
Danmark, er det nødvendigt at erindre sig en Del Faktorer, der er speci
fikt græske. Det gælder først og fremmest den bundløse Elendighed, som
den græske Befolkning er blevet kastet ud i under den tyske Okkupation.
De forfærdende materielle Vilkaar, Hungersnøden, den ubegrænsede Infla
tion og Kommunikationsmidlernes Sammenbrud har gjort selve den fysiske
Eksistens til en naadesløs Kamp paa Liv og Død. En meget stor Del af Be
folkningen. har opdaget, at det betaler sig bedre at leve af Røveri langs
Landevejene end at sulte ihjel i Byerne. Samtidig er det bjergrige Land
blevet splittet i en Række lokale Enheder uden synderlig indbyrdes For
bindelse. Modstandsbevægelsen har ikke som i de fleste andre Lande virket
som en Enhed. Men de forskellige Organisationer har haft næsten lige saa
travlt med at bek~ipe hinanden som med at slaas med Tyskerne. Dertil kom
mer de politiske Traditioner i Grækenland, der i flere Hundrede Aar førte
en praktisk taget uafbrudt Partisankrig mod Tyrkerne og som siden har væ
ret underkastet et Kongedømme, en Republik, og et Tyranstyre i hastigt
skiftende Rækkefølge. Den politiske Mistro har ætset sig ind som en Syre
i Befolkningen og synes efterhaanden at udelukke ethvert andet Synspunkt
end det noget primitive: hvis jeg ikke faar Ram paa dem, saa faar de Ram
paa mig.
Ikke desto mindre lykkedes det den senere Ministerpræsident Papandreu i
Maj 1944 at opnaa en Overenskomst mellem de forskellige Modstandsgrupper.
Under en Konference, der blev afholdt i Libanon i Syrien, blev det be
sluttet at samordne Guerillastyrkerne under General Scobies Ledelse. Der
blev ogsaa trukket visse Retningslinjer op for den fremtidige Politik u
middelbart efter Befrielsen. Angaaende Kongen blev det bestemt, at han
kun skulde vende tilbage, hvis en almindelig Folkeafstemning faldt ud til
hans Fordel. Paa dette Grundlag dannede Papandreu, der maa betegnes som
moderat Socialist og decideret Anti-Monarkist, og som under det meste af
Okkupationen har virket i selve Grækenland, en Koalitionsregering, af

hvis 22 Medlemmer de 7 tilhørte EAM. Det var med denne Regering, han i
Midten af Oktober vendte tilbage til Athen.
Regeringens Opgave maatte først og fremmest bestaa i at sørge for Forsy
ninger til den sultende Befolkning, at genopbygge Næringslivet og saavidt
muligt stabilisere Møntfoden. For at faa Ro og Orden til dette Arbejde
og skabe Muligheder for en fri Folkeafstemning blev det besluttet at af
væbne Guerillastyrkerne. EDES-Organisationen gjorde ingen Vanskeligheder,
men EAM stillede visse Betingelser for at gaa med til denne Foranstalt
ning. Ganske vist betød Regeringens Vilkaar at baade Højde- og Venstre
Fraktionerne blev afvæbnede, men dette vilde medføre, at den virkelige
Magtfaktor i Landet blev den regulære græske Hær, som efter et Mytteri i
Foraaret 1944 i Ægypten var blevet renset for venstre-orienterede Offi
cerer og Menige. EAM forlangte derfor, at den almindelige Nedrustning
ogsaa skulde gælde Hæren, hvilket Regeringen og sandsynligvis heller ikke
Englænderne vilde gaa med til. I Stedet stillede disse et Modforslag om
at en ELAS-Brigade skulde opretholdes og udgøre en Del af den regulære
Hær, men EAM fandt ikke, at dette udgjorde en tilstrækkelig Garanti og
afbrød Forhandlingerne. Det kom til aabent Oprør i Athen, og Regeringen
Papandreu maatte gaa af.
Denne Version er for Størstedelen bygget paa den Redegørelse, söm Eden
fremkom med i Underhuset den 8.December. Der eksisterer imidlertid ogsaa
en anden Forklaring, hvorefter det var Regeringen og ikke EAM, der afbrød
Forhandlingerne. Visse Omstændigheder, bl.a. en Udtalelse af Papandreu
selv, tyder paa, at Royalisterne saavel som de ekstreme Elementer paa den
modsatte, Fløj gjorde sig store Anstrengelser for at fremkalde et Brud. De
første Skud blev med Sikkerhed affyret af det regeringskontrollerede Po
liti mod en Gruppe ubevæbnede Demonstranter i Athen. Dagen efter, den 3.
December, slog ELAS til og forskansede sig i Nøglestillinger overalt i
Hovedstaden. Under Forhandlingerne mellem Regeringen og EAM var Partisa
nerne steget ned fra Bjergene og havde forberedt Oprøret i Tilfælde af,
at deres Krav ikke blev opfyldt.
Tiden fra Oprørets Udbrud til Churchills Julebesøg i Athen tilhører den
militære Historie snarere end den politiske. Englænderne blev efter alt
at dømme overraskede over Partisanernes velorganiserede Angreb. General
Scobie maatte skyndsomst trække sine Tropper tilbage og paa~et vist Tids
punkt beherskede han kun nogle faa Husblokke omkring Hotel Grande Bretag
ne. Vejen til Havnestaden Piræus var afskaaret og Lufthavnen taget under
Ild. Men i Løbet af faa Uger maatte Englændernes uhyre Potentielle Over
legenhed gøre sig gældende. Henimod Jul havde de vundet det meste af det
tabte Terræn tilbage, og for ELAS var Situationen blevet saa tilpas kri
tisk, at man atter kunde haabe paa at bringe de stridende Parter sammen
og opnaa en Overenskomst. Man har spekuleret meget paa, hvad der var den
egentlige Grund til, at Churchill tog til Athen. Hvis Formaalet var i
Overensstemmelse med det faktiske Resultat af Rejsen, nemlig Dannelsen af
et Regentskab, laa det nærmere at overtale den græske Konge, der som be
kendt opholder sig i London. EAM har lige fra første Færd været Tilhænger
af et Regentskab.Det ligger derfor nær, at han nærmest rejste for at o
vertale de græske Royalister til at vise Moderation, men dette Stykke Ar
bejde kunde Eden sikkert have paataget sig alene. Efter al Sandsynlighed
har Churchill haabet paa, at han ved at kaste hele sin Autoritet i Vægt—
skaalen kunde formaa Parterne til at indgaa et Kompromis, men han er
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trods alt ingen Jahve, der kan faa en Orkan til at stilne blot ved at
rynke Brynene.
Man enedes imidlertid om at udpege Ærkebiskop Damaskinos til Regent. Han
er en gammel Mand med et vaklende Helbred. Under Okkupationen har han
indlagt sig stor Fortjeneste ved sin modige Holdning, omtrent som Biskop
Berggrav i Norge. Hans Indstilling er tilstrækkelig upolitisk til, at han
kan akcepteres af alle Parter. Ikke desto mindre synes EAM ikke at have
haft ret meget at gøre med hans Udnævnelse. Dels fortsatte Gadekampene
ganske som før, dels blev General Plastiras faa Dage senere, den 3.Januar
udnævnt til Ministerpræsident. Plastiras har deltaget i flere Paladsre
volutioner og Statskup end de fleste andre græske Gennemsnitsgeneraler.
Han er en gammel Venezilos-Tilhænger og maa betragtes som Republikaner.
Under denne Krig har han levet udenfor Grækenland og har derfor ingen na
turlige Forudsætninger for at forstaa de Bevægelser, der er opstaaet i
Landet under den tyske Okkupation. Udadtil har han forsøgt at virke for
sonlig og den lO.Januar offentliggjorde han en Erklæring, hvor han lovede
at undlade Hævnaktioner. Han stillede ogsaa i Udsigt, at der saa snart
som muligt skal afholdes Valg under Opsyn af en allieret Kontrolkomite.
Men samtidig kappes Regeringen og ELAS om at arrestere hinandens Tilhæn
gere.
Alligevel indeholder Situationen i øjeblikket visse Momenter, der kan gi
ve Anledning til Optimisme. Det skyldes først og fremmest Vaabenstilstan
den, som General Scobie sluttede med ELAS-Tropperne, efter at han havde
drevet dem bort fra AThen og den attiske Halvø, omtrent svarende til det
Omraade, der dannedeOldtidensBystat. Aabenbart er Englænderne tilfreds
med kun at beherske Hovedstaden og dens nærmeste Omgivelser, hvilket
sandsynligvis maa være en bitter Skuffelse for de mere ekstreme Royali
ster. Da ELAS behersker saa godt som hele den øvrige Del af Landet, bli
ver Regeringen nødt til før eller senere at søge Kontakt med Partisaner
ne. Paa den anden Side er det tvivlsomt, om Partisanerne ret længe kan
undvære de Forsyninger af Levnedsmidler, Kul og Raastoffer, som losses
i Piræus’ Havn under UNRRAs og Englændernes Kontrol. Allerede nu er der
visse Tegn til, at Sammenholdet indenfor ELAS og EAM er ved at løsnes. I
Følge en Meddelelse til “Times” søger de moderate Elementer under socia
listisk Ledelse at bryde ud.
Den engelske Politik har været udsat for meget skarp Kritik, naturligvis
ikke mindst i England selv. Den er blevet udmærket defineret af Churchill
der den 8.December erklærede i Underhuset: “Vor egen Stilling er yderst
klar. Grækerne maa selv bestemme, om de vil have Kongedømme eller Repu
blik, om de vil have en Venstre- eller Højreregering. Men indtil de er
i Stand til at beslutte sig, skal vi ikke tøve med at bruge den betyde
lige engelske Hær i Grækenland til Opretholdelse af Lov og Orden”. Det
er ogsaa klart, at Englænderne ikke kan tillade en Borgerkrig, mens Ty
skerne endnu holder en Krans af øer i det ægæiske Hav besat. Landet maa
først og fremmest betragtes som en Krigszone. Et frit Demokrati kan hel
ler ikke forenes med Eksistensen af væbnede Bander, der indbyrdes bekri
ger hinanden, om Magten i Landet. Men uheldigvis medfører Englændernes
politiske Fortid, at de ikke betragtes som en upartisk Ordensmagt af de
græske Venstrepartier. Det var Englænderne, der i 1936 støttede Kong
Georgs Tilbagevenden og dermed beredte Vejen for Metaxas’ Diktatur. Alene
af den Grund er de blevet inddraget i den Os af genstridig Mistro, der

forpester græsk Politik. Der synes heller ikke at være Tvivl om, at Til
stedeværelsen af de engelske Tropper har skærpet Højrepartiernes Holdning
og dermed uddybet Modsætningerne. Det virkelige Magtforhold i Landet er
blevet forrykket af de intetandende turbanklædte indiske Tropper, der
hos mange Grækere vækker ubehagelige Ide-Associationer om Tyrkertiden.
Men Englændernes mulige Fejltagelser kan forklares og undskyldes ved den
utrolige Ansvarsløshed og Mangel paa Samfundsfølelse, der synes at præge
alle Grupper indenfor græsk Politik. Mange Grækere synes kun alt for godt
at have vænnet sig til deres nuværende eventyrlige Liv, saa de foretræk
ker at rette Vaabnene mod deres egne Landsmænd fremfor at paatage sig det
mere slidsomme Hverv at bygge Landet op igen. Frem for alt leder man for
gæves efter den Indstilling til selve Begrebet Demokrati, som Churchill
gav Udtryk for i sin store Underhustale: “Demokrati”, udtalte han, ‘ba
serer sig ikke paa Vold eller Terror, men paa Fornuft, paa fair play, paa
Frihed, paa en Respekt for andre Folks Rettigheder og ønsker. Demokratiet
er ingen Skøge, som kan samles op paa Gaden af en tilfældig Person med et
Maskingevær”.
Man kan tilføje med en berømt engelsk Skribent, at det heller ikke er nogen holdt Pige for en Rigmand.
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De allierede Tropper staar i Udkanten af Køln, heftige Panserkampe finder
Sted udenfor DUsseldorf, MUnchen-Gladbach er paa amerikansk Haand. Frem
stødene mod Rhinen har udviklet sig til en kolossal Kraftudladning, et
Masseopbud af Mennesker og Vaaben. Den allierede Hærledelse synes at have
følt sig for og derefter besluttet, at her skal det store Fremstød sættes
ind.
Russerne fortsætter Fremstodet mod østersøkysten under voldsomme Kampe
for at udvide Stodkilerne i Bredden. Bombardementerne mod Kottbus og Gör
l.itz er genoptaget i fuldt Omfang og synes at varsle nye Angrebsaktioner
ved Knibtangens sydlige Tang.
Paa begge Fronter øges Kraften i baade Opmarch og Angreb hver Dag. Den
tyske Hærledelse staar Ansigt til Ansigt med Katastrofen. Vil man have
yderligere Bevis, kan man blot læse Goebbels Tale, der i Dag er tvangs
indlagt som Forsidestof i de danske Aviser.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
De ti danske Mænd, der faldt for Kuglerne
fra Krigsforbrydernes Henrettelse~-Plutoner.
Som omtalt i Gaar i INF har General Lindemann som sin første Embedshand
ung i Danmark krævet Dødsdommene over ti danske Frihedskæmpere eksekve
ret. I Mandags blev de skudt af de tyske Soldaters Henrettelses-Plutoner.
Vi ved nu, at Tyskernes Anklage mod disse danske Mænd lød paa overlagt
Mord og Sabotage, vi ved ogsaa, at Lindemann, Pancke og Best søger at
dulme Samvittigheden
hvis de har nogen
ved at slaa disse Mænd i Hartkorn med den Forbryderbande, som de og deres Haandlangere til daglig om
gaas, og vi kan paa Forhaand forestille os de tvangsindlagte Forsvarsta
ler, som paa et eller andet Tidspunkt vil fremkomme i Dagbladene fra “den
højere SS etc.”.
(Fortsættes Side 2)
-

-
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For os, for Frihedsbevægelsen og for det danske Folk vil dette intet be
tyde. Krigsforbryderne har dømt sig selv, de vil ikke undgaa deres Straf.
Vi forbeholder os selv Dommen over de ti gode danske Mænd, som en kold
Morgen blev stillet op ad en graa Fængselsmur og myrdet af tyske Solda
ter, blot fordi de var danske. De kæmpede for en Sag og sejrede i Døden,
de sejrede, fordi der paa deres Plads i Frihedskampens Rækker kommer ti
for een, der vil kæmpe som de.
Navnene paa de ti Patrioter er:
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Det er vel utænkeligt, at de tyske Krigsforbrydere herefter skulde afstaa
fra deres Mord og ødelæggelser, men de nordjyske Frihedskæmperes Aktion
er er alvorligt ~Memento til Tyskernes betalte Haandlangere.

Tyskernes ambulante Terrorbande udryddet.
De 14 Forbrydere, som hærgede Odense, Aarhus
Randers, Silkeborg og Grenaa, skudt ned af danske
Frihedskæmpere paa Vej til Aalborg.
Danske Frihedskæmpere har Natten til Søndag rettet et voldsomt Slag mod
Tyskernes Terrorbande, der myrdede og hærgede i Odense, Randers, Silke
borg og Grenaa. I Rold Skov blev to af deres berygtede graa Biler stand
set ved en Vejspærring, og da de 14 Terrorister harmdirrende og nervøse
sprang ud af Bilerne, blev de angrebet af Frihedskæmpere, som skød hver
eneste af dem ned.
Som omtalt var man i Aalborg forberedt paa at ødelæggelse og Død ogsaa
skulde udstrækkes til Nordjyllands Hovedstad. Folk var i Panik flygtet
fra Lejlighederne i den indre By og slog sig ned i Omegnen, og efter som
Rædslerne rykkede nærmere, blev Byen mere og mere mennesketom. Betegnende
var det, at Tyskernes eget Politi selv overtog Vagttjenesten i Aalborg i
de Nætter, da man kunde vente Terroristernes Besøg.
Men Shellhusets Morder- og Terrorbande naaede ikke frem til Aalborg i
denne Omgang. Nordjyllands Frihedskæmpere besluttede at tage Sagen i de
res egen Haand, og da de Søndag Nat fik Melding om, at,to graa Biler be
mandet med Sommers berygtede sorte Bande og flere tysktalende Individer,
var afgaaet fra Aarhus ad Hovedvejen Nord paa mod Aalborg, gik Friheds
kæniperne til Aktion. Midt i Rold Skov anlagde de en forsvarlig Spærring
over Hovedvejen, og Mandskabet, der var udset til at deltage i denne Ak
tion, blev anbragt rundt om paa Vejen og i Skoven, og saa afventede man
Begivenhedernes Gang. Ud paa Morgenstunden korn de to graa Biler i Vanvit
tig Fart gennem Skoven, men de standsede brat op, da Føreren opdagede
Vejspærringen. De var imidlertid næppe standset, før Frihedskæmperne gik
til Aktion, og i Løbet af ganske kort Tid var de 14 Mænd fra Terrorist—
bilerne nedkæmpet. De blev alle dræbt.

Generalen gik amok.
Nærmere Enkeltheder
fra “Hovedkvarterets” Afsporing.
De Begivenheder, som udspilledes efter Jernbanesabotagen mod den rullende
Kommandocentral ved Hjerm, hvor den tyske øverstkommanderende i Danmark,
General Lindemann befandt sig, har vakt den voldsomste Harme i hele Nordvestjylland. Der foreligger følgende Enkeltheder:
Det tyske Tog, hvori General Lindemanns Waggon befandt sig, var fra Thy
paa Vej mod Syd med Kurs mod Holstebro-Herning. Umiddelbart for Hjerm
Station mellem Struer og Holstebro indtraf Kl. godt 1 Natten til Lørdag
en kraftig Bombeeksplosion under Toget. Fire Skinner blev revet væk, og
et Par af de forreste Vogne blev afsporet.
Der opstod den største Ophidselse blandt de tyske Værnemagtsmedlemmer,
og General Lindemann personlig gik helt amok og fremsatte de voldsomste
Trusler om Gengældelse. Sammen med sit Følge
stærkt beskyttet af Vagtmandskabet
for han rundt i det nærmeste Terræn. Der blev straks givet
Ordre til at fremskaffe det nødvendige Antal Biler til at køre Generalen
og hans Stab til Holstebro og videre derfra. Medlemmer af Staben henvend
te sig paa Gaarden “Lille Hillersborg”, som ligger Ca. 50 Meter fra Eks
plosionsstedet, og anmodede om at laane Telefonen. Den blev stillet til
Raadighed, og der blev ringet i øst og i Vest efter Biler, hvoraf et min
dre Antal blev bragt til Veje, dog langtfra nok til alle de Værnemagts
medlemmer, der var med Toget.
Da Officererne var færdige med at benytte Telefonen, gav de Ejeren af
Gaarden, Gaardejer Emanuel Espensen, Ordre til sammen med sin Familie og
Tjenestefolkene at forlade Ejendommen øjeblikkelig. Espensen, der er
gigtsvag, naaede ikke at faa alt Tøjet paa. Intet
selv ikke Tøj
fik
Beboerne Lov at tage med. Der blev givet Tilladelse til at føre Hestene
ud af Stalden, men Køer og Grise skulde blive. Derefter blev der sat Ild
paa Ejendommen med Fosforbrandvædske, baade i Stuehus og Læ~iger. Land
brugsmaskiner, Vogne o.s.v. blev overhældt med Brandvædske, og snart stod
hele Gaarden i Flammer. For at Køerne ikke skulde komme ud af Staldene,
hvis de eventuelt sprængte deres Tojr, blev der foran Kostaldsdøren lavet
et ekstra Spærrebaal. Denne bestialske Handling gav dog ikke det ønskede
Resultat, fordi der var brandsikre Hvælvinger og god Ventilation i Kostalden. Køerne overlevede Branden, selv om de var meget medtagne af Røg
og Hede. Derimod indebrændte et Føl. Tyské Soldater havde afspærret Gaar
den, og der blev nægtet Tilladelse til at sende Bud efter Brandvæsenet.
Først Kl. 8 om Morgenen hævedes Afspærringen, saa Naboerne kunde udfri
de forpinte Køer. “Lille Hillersborg” var en af Egnens smukkeste og bed
ste Gaarde. Alt Baade Bygninger og Indbo blev ødelagt.
Ogsaa Vogterhus 113 lige ved Eksplosionsstedet blev stukket i Brand. In
gen af Beboerne var hjemme, og der blev intet reddet.
Før den tyske Øverstkommanderende i Danmark, efter paa denne Maade at ha
ve reddet sin Soldater”ære”, kørte bort, erklærede han, at Togattentatet
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Ejnar Axel Larsem, f. i Slagelse, 39 Aar.
Svend Glendau, f. i Tinn, 35 Aar.
Poul Madsen, f. i København, 30 Aar.
Carl Gustav Stricker,
i Hellerup, 30 Aar.
Harald Christensen, f. i Faaborg, 27 Aar.
Erik Crone, f. i Aarhus, 26 Aar.
Andreas B.W.Nielsen,
i Brøndby, 26 Aar.
Carl Børge Sørensen,
i København, 20 Aar.
Preben Richard Christensen, f. i København, 20 Aar. og
Preben Gylche,
i København, 18 Aar.
Disse Mænd gav deres Liv for Danmark. Vi lover dem, vi lover deres Slægt
og deres Venner Danmark over: Deres Offer skal ikke være forgæves.
~.
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vilde blive hævnet med Gengældelsessabotage. Hvis nogen hidtil har tviv
let paa, at de raa Jernbane-Schalburgtager har den højeste tyske Ledelses
Velsignelse, bør al Tvivl herefter være bortvejret.
Plettyfus i Kolding.
Epidemi-Kommissionen i Kolding har ladet indrykke en Annince i de lokale
Blade, hvori det oplyses, at der er udbrudt Plettyfus i Kolding. Man op
fordrer alle Hjem til nøje at undersøge, om der findes Lus hos Familie
medlemmer. Biograferne lukkes indtil videre.
Saavidt vides drejer det sig om to Tyfustilfælde, men Meddelelsen vil
selvfølgelig vække Ængstelse i Kolding og ud over Landet.
Gestapo-Metoder i Renkultur.
Villamøblement brændt
Haandgranat i Krostuen.
De forskellige Gestapo- og Hipo-Fremgangsmaader under og efter Ransag
finger, Tyverier og Brandstiftelser har ofte været omtalt. Her er et Par
Oplysninger fra de sidste Dage:
Forleden Nat stormede Gestapo og Hipo-Haandlangerne Aage Petersens Villa,
Bjæverskovalle 51 i København. Der var ingen Familiemedlemmer til Stede,
og optændt af Raseri og Skuffelse paabegyndte Hipomændene en systematisk
Ødelæggelse af Villaen. De stjal først, hvad de kunde bruge, derefter
knuste de Møbler, Billeder, Lysekroner og Porcellæn. Til Slut halede de
nogle Spritdunke frem fra deres Vogn, hældte det over Ruinerne af Indbo
et og satte Ild paa. Kun Villaens Kælderetage blev reddet. Paa det grøn-~
ne Klæde paa Billard’en havde en af Landsforræderne
i et Anfald af u
fatteligt Vid
Skrevet med Kridt: Hilsen til Danmarks Frihedsraad.
I et andet Tilfælde sprængte Hipofolk sig Adgang til Politibetjent Ib
Holger Nielsens Lejlighed paa Fuglefængervej 9. De stjal, hvad der var
af Tobak og Spiritus, nogle Uniformsgenstqnde og et Jagtgevær, og med
dette Bytte forsvandt de.
Forleden ankom Gestapofolk til Taarbæk Kro, hvor de holdt Personalet op.
De krævede to “Stikkere~ udleveret. Personalet var imidlertid ganske u—
vidende om de to paastaaede Stikkeres Eksistens, og efter at Tyskerne
havde overfuset dem paa det voldsomste, gik de udenfor, knuste et Vindue
og kastede en Haandgranat ind i Krostuen. Stuen blev fuldstændig raseret,
mens Gestapofolkene grinende steg ind i deres Bil og kørte bort.
Endelig maa det nævnes, at Tyskerne under deres Beslaglæggelse af Dragholm Slot udøver det groveste Hærværk. Før Indkvarteringen blev der gi
vet Ordre til, at intet maatte fjernes fra Ejendommen, og nu ligger tyske
Soldater med Støvler paa i Silkedynerne, skærer Smørrebrød ud paa Mahog
nibordene og flaar Tapeterne i Stykker. Hele det kostbare Indbo er fuld
stændig ødelagt.
—

-

-

General Lindemann tør ikke
bo i “Lille Amalienborg”.
Harald Simonsens Ejendom “Lille Amalienborg” paa Østerbrogade i Køben
havn, blev i Sin Tid stillet til Disposition for den tyske General i Dan
mark, og den første der rykkede ind i Ejendommen, var General Hanneken.
Nu er hans Saga i Danmark udspillet
selv om hans Regnskab ikke er gjort
-
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op
og Gene”al Lindemann er traadt til. Det laa derfor nær at antage,
at “Lille Amalienborg” skulde gaa i Arv til Lindemann, men det synes ik—
kke at være Tilfældet. Lindemann har slet ikke Lyst at bo et bestemt
Sted. Han har udtalt, at han foretrækker sin Salonvogn og sit Ekstratog,
som kan føre ham frem til de Steder, hvor det tilfældigvis passer ham at
slaa sig ned. Forøvrigt er det jo ikke altid, Ekstratoget kan det~
Men Udtalelsen minder om nogle Begivenheder i Forbindelse med Lindemanns
Ankomst til Danmark. Man havde i Berlin fortalt ham, at 90 Procent af Be
folkningen skulde være pro-tyske. Da han i sit Ekstratog var naaet frem
til Tønder, blev det i Ærbødighed meldt Generalen, at Linjen Nord efter
ikke var “rigtig farbar”. Han steg derefter om i et andet Tog, men da han
naaede Marslev paa Fyn, røg Sporene atter om Ørerne paa ham. Med sammen
bidte Tænder gik han over Sprængningsstedet til næste Tog, der ærbødigt
var kørt frem til Generalen,men da Spor, Sveller og Skinnelast for tre
die Gang røg om hans Vogn mellem Odense og Nyborg, rekvirerede han en Bil
og fortsatte i den til København.
Senere har Generalen jo yderligere erfaret, at de danske Jernbanespor
langt fra er sikre
da hans Salonvogn havnede i Grøften paa Vej fra
Thisted til Silkeborg. Naar vi ydeligere tilføjer, at Færgen til Sverige
næppe medfører hans Salonvogn, naar han til sin Tid finder det paakrævet
at rejse den Vej, forstaar vi ærlig talt ikke, at Generalen er saa bange
for “Lille Amalienborg”.
-

-

Tyskernes Befæstningsarbejde standset
i Odsherred paa Grund af
Materialemangel.
Som tidligere omtalt har Tyskerne trukket en hel Del Tropper til Odsher
red og samtidig sat en Række omfattende Befæstningsarbejder igang. Man
vil i denne Forbindelse vide, at Krigsforbryderen, General Lindemann, med
stor Interesse har fulgt disse Befæstningsarbejder, men i disse Dage er
der sket noget som selv ikke den
kun kort Tid endnu
almægtige tyske
General kan overse. Arbejdet er simpelthen blevet standset, fordi der
mangler Materialer.
Dette gælder først og fremmest de yderste Befæstningsanlæg ved Ebbelykke
bakker, hvor Arbejdet er gaaet helt i Staa, men ogsaa andre Steder i Ods
herred har man maattet delvis standse. Herrefolkets Forudseehhed har ikke
kunnet slaa til.
—

-

-

Kamp mellem Hipo-Landsforrædere
og Vagter paa GothersgadesElektricitetsværk.
Paa Gothersgades Elektricitetsværk fandt der Natten mellem Søndag og Man
dag en regulær Ildkamp Sted mellem Værkets Vagtmandskab og en Del Hipo—
folk, som forsøgte at trænge ind paa Værkets Omraade. Hvad Landsforræder
nes Mission var, stod ikke helt klart, men i hvert Fald nægtede Vagtmand
skabet at slippe dem ind, og da de derefter søgte at komme gennem Porten
ved Hjælp af Maskinpistolerne, blev Ilden omgaaende besvaret. Under denne
Ildkamp blev en Hipomand strakt til Jorden, og saa opgav de øvrige Forsø
get paa at forcere Indgangen.
Emsig Sogneraadsformand i Kjellerup.
Sogneraadsformanclen i Kjellerup, Boghandler Christensen, har fornylig
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Til de Handlende i Kjellerup
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danske Haandlangere udtalte under Aktionen, at “de nok skulde faa Ram
paa hele Lystmorderbanden”, hvormed de mærkeligt nok ikke hentydede til
sig selv, men til det statistiske Kontor.
Natten til Onsdag foretog
tysk Politi en Razzia hos Kursusbestyrer Ahm, Ny Kongensgade 15. Der er
ogsaa foretaget Husundersøgelse i Kursusets Lokaler paa Nørrevold, hvor
fra der er medtaget en Liste over Eleverne. Det var paa Ahms Kursus, at
en tysk Elev for nogle Dage siden blev skudt.
I Aarhus har Gestapo an
holdt to af Hotel “Royal”’s Ungtjenere. Tyskerne beskylder dem for Vaa
benrøveri. De to Ungtjenere hedder Valdemar Trasbo og Poul Erik Jensen.
Tyskerne havde lagt deres Bælter med Vaaben fra sig paa Gulvet, og der
efter er baade Bælter og Vaaben forsvundet. Tyskerne har derefter be
skyldt de to Ungtjenere for at have taget de forsvundne Vaaben.
Kommu
nelærer Jensen Willers, Nansensgades Skole, er blevet arresteret af Ge
stapo. Videre er to Brødre, Henning og Erik Schiødt, Sallingvej 19, ble
vet arresteret.
Tyskerne har foretaget en Ransagning paa Tobaksindu
striens Rationeringskonyor, hvor de bl.a. har beslaglagt nogle Lister med
Navne paa forskellige Politimænd fra København og Provinsen. I Den For
bindelse arresterede Tyskerne Direktør Jansen.
Gestapo har forsøgt at
arrestere stud.jur.Aage Sinding, Statistisk Departement. Han var ikke
hjemme. Umiddelbart forinden havde Gestapofolkene arresteret 8 af Sin
dings Studiekammerater, der ogsaa var ansat i Statistisk Departement.
-

Som det maa være alle bekendt, er der mellem den danske Stat og den tyske
Værnemagt truffet den Overenskost, at Værnemagtens Medlemmer i samme Grad
som det er muligt af de forhaandenværende Lagre at tilfredsstille danske
Statsborgeres Behov, har Ret til at foretage deres fornødne Indkøb hos
Byens Handlende, det være sig hos Købmænd af alle Arter, Bagere og andre,
som forhandler deres Varer til Forbrugerne.
Da der er fremdraget Eksempler paa, at man har hindret Medlemmerne af
Værnemagten i at gøre Indkøb med den Begrundelse, at man ikke havde de
omspurgte Varer, men dog samtidig solgte disse til danske Kunder, gøres
opmærksom paa, at man herved tilsidesætter den Overenskomst, som er truf
fen mellem Værnemagten og Staten.
Alle vil forstaa, at Overenskomsten bør og skal overholdes, og at det er
enhver Handlendes Pligt at rette sig efter den trufne Aftale, saaledes at
der ingen Forskel gøres i den Betjening, der udvises overfor Værnemagten
og danske Forbrugere.
sign. David Christensen.
Saavidt vi er underrettet, findes der ingen Bestemmelser, der tillader
en saadan Fortoikning som ovenstaaende Meddelelse giver Udtryk for.
Vi vil foreslaa Sogneraadet og Amtsraadet, som David Christensen ogsaa
er Medlem af, at de gaar sammen om at give det ærede Medlem et Kursus i
at læse indenad. Det er der haardt Brug for for Tiden
baade i den ene
og den anden Retning.

-

—

-

-

Direktør John Olsen, Saga Bio, og hans Kone samt Formanden for Odense
konservative Vælgerforening, Boghandler Aage Johansen, der for nogen Tid
siden blev arresteret af Tyske,rne, er atter blevet frigivet.

-

I FAA LINIER (Indland):
Sogneraadsformand, Købmand Kaj Larsen, har forladt Egnen, og Sogneraadet
har Fredag Aften efterkommet en skriftlig Ansøgning, bilagt Lægeerklæ
ring, hvori Kaj Larsen anmodede om at maatte udtræde af Raadet. Det har
været almindelig bekendt, at Kaj Larsen har været ivrig for at handle med
Tyskerne. I den sidste Tid er hans Ruder blevet knust flere Gange, og han
var nu blevet saa nervøs, at han fandt det bedst at forlade Egnen.
I Holstebro, hvor den tyske Garnison i Begyndelsen af Januar blev stærkt
udtyndet og en Række Bygninget blev rømmet, venter man i de kommende Da
ge et stort Antal tyske Soldater. Baade Højskolehjemmet, Teknisk Skole,
Lægaardens Ungdomsskole, KFUM,Missionshuset og flere andre Bygninger er
blevet beslag lagt.
I Søndags blev ca.lOO Kirkegængere og Præsten i fuldt Ornat nægtet Ad
gang til Dragsholm Kirke. Det er saa vidt vides første Gang, at dette er
sket under Besættelsen.
I Forbindelse med Gestapos Bestræbelser for at opklare Jernbanesabotager
ne i Vestjylland er i Skern ydeligere blevet arresteret Ekstraarbejderne
Johs.Ostersen, Hans Sørensen, Jepsen og Strandbæk. I Troldhede er der
blevet arresteret fire af Stationens Personale.
Kontorchef Johansen og
Fuldmægtig Konrad Jacobsen, Københavns østasiatiske Kontor, Nansensgaard,
er blevet arresteret i Gaar af tysk Politi og HIPO. det tyske Politis
-
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Efter Meddelelsen i den engelske Radio Torsdag Aften om, at der var ind
ført Spærretid i Danmark, var der nogle, der for en Ordens Skyld telefo
nerede til de tyske “Myndigheder” for at spørge, om det var rigtigt. “Ja,
ja” blev der svaret. “Vi har netop faaet en Radiomelding.” Og saa lavede
de Spærretid paa Grundlag af den engelske Radio.
I Lørdags Passerede 300 tyske Desertører, som var blevet paa~grebet i Nor
ge, Aarhus Hovedbanegaard. Desertørerne var under meget stær4k Bevogtning,
og iblandt dem var flere Politisoldater og Officerer. De var glubende
sultne og kastede sig som Ulve over det Rugbrød, tilfældige Tilskuere
kastede til dem.
Tyskerne er for Tiden i Færd med at befæste Brabrand Bakker og Charlot
tehøj ved Aarhus. Fra det sidste Sted hørtes forleden to store Eksplosio
ner. Det var Frihedskæmpere, der havde sprængt to Cementblandemaskiner
i Luften.
Skolebetjenten ved Gasværksvejens Skole, Hr. Behrent, blev som omtalt
taget af Gestapo sidste Onsdag ved en Razzia paa Skolen. Han er nu i Sik
kerhed i Sverige.
Patrioter foretog i Forgaars en Aktion mod Sadelmagerværkstedet, Smalle
gade 62, der udelukkende arbejder for Tyskerne med Fremstilling af Pa
trontasker. Det færdige Lager blev taget med og senere ødelagt.
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En halv Snes bevæbnede Mænd trængte i Aftes ind paa Akkumulatorfabrikken
paa Jagtvej 145, hvor de holdt Vagterne op. Derefter fjernede de sig med
ca.15 nye Akkumulatorbatterier, som de læssede paa en Lastbil.
Det tyske Lazaret ved Vojens skal nu flyttes til Haderslev, hvor Semina
riets øvelsesskole er blevet beslaglagt.
Det tyske Sikkerhedspoliti har meddelt Kommunen, at det ønsker at leje
Ejendommen Nyropsgade 18 samt de gamle Lokomotivremiser overfor ShellHuset. Hvis Lejemaalet ikke gaar i Orden bliver Bygningerne beslaglagt.
I Næstved har Tyskerne beslaglagt flere Skoler. De skal bruges til Ind
kvartering af 2500 tyske Officersaspiranter, der skal afslutte Uddannel
sen. De medbringer 1000 Heste.
Efter Angrebet mod det tyske Godstog paa Banelinien mellem Husum og Her
ning er Stationsforstanderen i Herlev og hans Hustru forsvundet. Tysker
ne har tidligere truet ham med Arrestation, hvis der skete flere Sabota
gehandlinger i hans Distrikt, og Gestapo mødte ogsaa frem Dagen efter An
grebet. De maatte imidlertid gaar igen med uforrettet Sag.
Paa Roskildevej fandt man Natten til i Gaar Ligene af to yngre Mænd, fra
hvis Lommer alle Papirer var fjernet. Som ukendte maatte de bringes til
Retsmedicinsk Institut. Man tager næppe forkert, naar man gætter paa, at
der fra tysk Side foreligger to nye “Henrettelser” som Hævn for den af de
tyske Provokatører iværksatte Beskydning af de tyske Politisoldater paa
Roskildevej for nogen Tid siden.
Tidligt i Gaar Morges afspærrede bevæbnede Folk Frithiof Nansens Plads
i København, hvorefter man med Pistolskud dræbte en Kvinde ved Navn Fru
Lyders, der boede i en Lejlighed i Ejendommen Nr. 8. EnAmbulance blev
kort efter tilkaldt, men Fru Lyders var død ved Ankomsten til Hospitalet.
Tirsdag Aften fandt man den 30—aarige Paalæggerske Harriet Strey, Middel
fartvej 58 i Odense, skudt. Hun arbejdede for det tyske Politi.

SPECIELT:
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bl .a.:
Quislings og Terbovens Terroraktioner viser en stadig stigende Tendens,
og det er sandsynligt, at Forholdene vil blive endnu værre. En tilsvaren
de Udvikling er sandsynlig ogsaa i Danmark. Dette indebærer for Sverige
et fuldkommen haandgribeligt og praktisk politisk Problem. Hvad skal vi
gøre?
Videre hedder det:
Det svenske Folk bryder sig sikkert ikke om militær Indgriben. Det vil
ikke foretage sig noget, som indebærer, at “Sverige gaar med i Krigen”,
men
det indebærer ikke nogen Krig eller nogen svensk Krigsdeltagelse,
at Sverige bidrager til at forhindre Mord og Terror i de svenske Nabolan
de. Og svensk Opinion kan forvandles til et eneste Raseriudbrud, den Dag
Danmarks og Norges Bødler helt taber Besindelsen. Det er nødvendigt, at
Regeringen allerede i Dag overvejer, hvad der kan og skal gøres.
-

Russisk Befrielse af Danmark?
I en Artikel i den svenske “Morgontidningen”, der behandler en eventuel
russisk Befrielse af Danmark, hedder det bl.a:
Der er Overensstemmelse om, at Elben skal være Demarkationsgrænsen i
Tyskland. Vest for denne Flod skulde de engelske Tropper tage sig af Ok
kupationen, mens Berlin skulde falde ind under Russernes Omraade. Noget
Angreb paa Berlin tror man ikke paa, eftersom det vil være lettere at gaa
rundt om Byen og afvente dens Fald. I Følge denne Teori skulde Russerne
i Løbet af kort Tid staa ved Danmarks Sydgrænse, og derved opstaar det
Spørgsmaal, om de har i Sinde at gaa ind i Landet og smide Tyskerne ud,
eller denne Opgave skal betroes Danskerne selv. Et Spørgsmaal er ogsaa,
i hvilken Grad Russerne, som efter denne Beregning vil komme til at be
herske hele den sydlige østersøkyst og Brohovedet til Norden, vil influ
ere paa den Regeringsdannalse, som kan ventes i Danmark, saasnart Landet
er befriet for Tyskerne.
Nazi—Norge krymper ind.
I Følge de sidste fortrolige Meddelelser fra Quislingehold i Norge er
Medlemstallet i Nasjonal Samling, efter hvad “Sydsvenska Da~bladet” op
lyser, 43.200
lidt under 1,5 Procent af Norges Folkemængde. Af hele
Medlemstallet skal ca. 6.000 mere eller mindre tvunget have meldt sig
til Fronttjeneste paa den ene eller den anden Maade.
Der foreligger
desuden en hemmelig tysk Rapport, der hævdes at være udarbejdet af Rigs
kommissariatet forrige Aar, og hvori det hedder, at Tyskerne i en bestemt
Situation kun stolede paa 20 Procent eller en Femtedel af NS-Medlemmerne.
Man regner med, at disse 20 Procent omfatter Frontkæmperne, Hirden og de
yngre Elementer.
-

Til 105: Nej, ikke gennem os. Beklager.
Til 215: Den omspurgte Grosserer er suspekt, mens Jensen er ukendt. Brev
følger om den tredie.
Til 250: Tak, Vi vil maaske senere faa Brug for Deres venlig Tilbud.
Til 383: Manden er ukendt for os.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskernes Terror set fra Sverige.
I en Leder i “Aftonbladet” behandles Sveriges Stilling nu, da Tyskernes
Terroraktioner forøges i de svenske Nabolande. Det hedder i Artiklen
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-

Den danske Grønlands-Radio.
Næsten under hele Krigen har der eksisteret en dansk Radioudsendelse til
Grønland. Den udsendes over Reykjavik Radiostation et Kvarter hver Aften.
Det begyndte med, at Grønlands Landsfogeder forespurgte, om det kunde
lade sig gøre at faa en dansk Udsendelse fra Reykjavik, og saa tog den
danske Gesandt i Island de Fontenay sig af Tilrettelægningen af Stoffet.
I Sommeren 1944 blev Radioavisen knyttet nærmere til Det danske Raads In
-

105

r
Side 10. INFORMATION Nr.423. 2.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.388.

Side 11. INFORMATION Nr.423. 2.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.388.

formationskontor i London, og den har nu en særlig udsendt Redaktør, en
ung Mand, der har været knyttet til BBC’s danske Udsendelser, men nu er
ansat paa Legationen i Reykjavik. Grønlands-Radion har været til stor Op—
muntring for Grønlænderne og for mange danske Søfolk, der sejlede paa At
lanterhavet, og endelig naturligvis for Danske i Island og de Islændinge,
som har Tilknytning til Danmark.

haardeste Slag rettedes mod Ulm og Heidelberg, og al Trafik paa Jernba
nerne i Sydvest er lammet. Berlin~blev angrebet for lO.Nat i Træk, mens
større Bombemaskiner angreb Erfurt.

Det værste, der kundevære hændt
Minister Døssing udtaler til “Norges Nyt”, som udkommer i Stockholm, i
et Interview bl.a.:
For os, som kæmpede mod Tyskerne og Nazismen, var
det af største Betydning, at de faktiske Oplysninger om Norge og den nor
ske Modstand var kendt i Danmark. Den norske underjordiske Kamp har spil
let en overordentlig stor Rolle for os Danske. Denne Rejsning mod de ty
ske Undertrykkere vil vi maaske først helt forstaa Værdien af efter Kri
gen. En Ting er sikkert: Det værste og uhyggeligste, som kunde hænde, var
at vort Land var gaaet ud af denne Krig uden at have gjort aktiv Mod
stand. Da vilde vi fuldstændig have mistet vor Anseelse og godwill i Ud
landet.
-

-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Amerikanerne og Englænderne har nu indledet Erobringen af
Ruhr-Distriktet og de to første Industribyer MUnchen-Gladbach og Rheydt
er indtaget, mens Trier staar for Fald. MUnchen—Gladbach (128.000 Indbyg
gere) var blevet afskaaret paa de tre Sider, da Amerikanerne begyndte at
trænge ind i Byen. Den faldt næsten uden Kamp, og mange tyske Infanteriafdelinger og en Panserdivision overgav sig. Kort efter faldt Rheydt
(77.000 Indbyggere). De tyske Tropper trækker sig mod Nord til Krefeld
samt mod Neuss, hvor de vil forsøge at gaa over til den anden Rhinbred.
Tabet af disse vigtige Byer betyder, at hele det tyske Forsvarssystem
mellem Rhinen og Maas vakler, og den tyske Hærledelse maa regne med Ta
bet af alle de Tropper, der staar langs den tidligere Front fra Linnich
helt op til Venlo. Paa Maas-Fronten er Englænderne trængt ind i Wesel og
Kerbenheim, mens de tyske Tropper trækkes bort mod Syd. Et stort Antal
tyske Siæbebaade er blevet ødelagt. Kampene udfor Køln udviklersig til
Gunst for Amerikanerne. Tyskerne maatte indsætte Folkestormsafdelinger
foran Byen, men de trak sig kort efter tilbage efter svære Tab. Hærledel
sen opdagede, at Folkestormen simpelthen lod de amerikanske Tanke komme
igennem deres Linjer for senere at overgive sig til det efterfølgende In
fanteri. De nyeste amerikanske Tanke har vist sig meget effektive. De
sættes ind mod selv de sværeste tyske Bunkers, som skydes til Tavshed.
Ved Trier har der været stor Fremgang, og amerikanske Tanke er brudt ind
i Byen, hvor der raser Gadekampe.

Tysklands Benzinproduktion: Tysklands Benzinproduktion har aldrig været
saa ringe som nu. Efter Ødelæggelse af tyve af de 23 Fabrikker for syn
tetisk Benzin, er Fremstillingen sunket til et Minimum. Hæren maa nøjes
med 10 Procent af forrige Aars Tildelinger. Dengang var der Ro paa alle
Fronter, nu raser der samtidig flere Offensiver mod Tyskland.
Kapitalflugt: Efter at al Kapitalflugt nu er hindret baade til Sverige
og Svejts, er Nazisterne begyndt at sende deres “Sparepenge” til Portu
gal. I den sidste Tid er der til Portugal ankommet for 1800 Millioner u
denlandsk Valuta, og man regner med, at der derfor vil blive vedtaget en
Lovgivning, der hindrer Tyskernes Kapitalflugt.
SIDSTE:
Færgefarten mellem Gedser og WarnemUndeer stadig indstillet. Onsdag Af
ten nedkastede engelske Maskiner Miner i Østersøen, og i Følge tyske Op
lysninger skal det være Miner af helt ny Konstruktion, som ikke kan
“stryges”. Det menes iøvrigt, at et Tankskib er gaaet ned i Farvandet
Syd for Gedser, for i de sidste Dage har der ligget næsten en Sky af Pe
troleumslugt ind over Byen. Der er dog ikke drevet Vragrester i Land.
SLUT.

Østfronten: Russerne har begyndt et stort Angreb mod samtlige tyske
Styrker, der er indesluttet i Østprøjsen. Fronten gaar fra Braunsberg
til Königsberg. Samtidig nærmer Russerne sig endnu mere Østersøen udfor
Kösslin og staar kun et Par km fra Stargard. Der raser Gadekampe i Lauban.
Luftangreb: Nye Slag rettedes i Gaar mod det tyske Trafiksystem, idet
9 vigtige Trafikknudepunkter i Sydvesttyskland blev lagt i Ruiner. De
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Mussolini uden Maske.
En af de mest frernstaaende Mænd omkring Mussolini, Medlem af det fasci
stiske Storraad, Justitsminister Dino_Grandi, der sammen med Diktatorens
Svigersøn, fhv. Udenrigsminister Grev Ciano, forberedte og førte an i
Kuppet mod Mussolini, har i en Artikelseriei “Daily Express” og “Stock
holms Tidningen” givet en Afsløring af il Duce, der paa en Opsigtsvækken
de Maade føjer sig til den Afsløring, som Krigens og Historiens Gang al
lerede har beredt den forhen saa stortalende Diktator. Nu hvor Gudebille—
det ligger knust i Støvet, kommer Sandheden om Fascisten over alle Fa
scister frem, en bitter og frygtelig Sandhed for det italienske Folk, o
ver hvem Benito Mussolini efter tyve Aars Tvangsregimente bragte den
største Ydmygelse og den dybeste Skam. Han og hans lærevillige Elev Adolf
Hitler, som snart overgik sit Forbillede i Henseende til samvittighedsløs
Udbytning og Mishandling af et dels forblindet dels underkuet Folk, er
hvervede sig i sin Tid hver paa sin Vis en vis hæderlig Omtale i saadanne
borgerlige Kredse i Europa, der ikke var i Stand til at se bag deres
højttalende “Statsmandskunst”. Mussolini fik Ry for at have lært de søv
nige italienske Jernbaner at overholde Ankomst- og Afgangstider, Hitler
afskaffede som bekendt Arbejdsløsheden og bragte Ro og Orden. Hvad Musso
lini havde af godwill frem for Hitler, tilintetgjorde Hitler totalt. Han
trak Mussolini med sig, og “mein grosser Freund Benito Mussolini” saa in
gen Udvej til at slippe. I en af sine Artikler beskæftiger Dino Grandi
sig netop med Forholdet mellem de to. Skildringen af il Duces fuldstæn
digeynkelige Afhængighed af Hitler savner ikke komiske Momenter. Om de
berømmelige Diktatormøder skriver han:
“Disse Møder var sædvanligvis ren Farce. Hitler og Mussolini akcepterede
aldrig hinandens Raad. Det var kun Meningen at skabe Effekt udadtil. Naar
de tyske og italienske Delegationer havde hilst formelt paa hinanden,
trak Hovedfigurerne sig tilbage til et Hjørne af Konferenceværelset. Hit
ler kan ikke Italiensk. Mussolini forstaar Tysk, men meget mindre, end
han gerne vil, at Folk skal tro. Resultatet var en Hitlermonolog, som
Mussolini med Sideblikke til de omkringstaaende gav det Udseende af, at
han fulgte med intelligent Opmærksomhed...”
Alligevel var det Hitlers Holdning, eller rettere sagt Hitlers Resulta
ter, hans “diplomatiske” og hans militære Sejre, der bestemte Mussolinis
Handlemaade, og Mussolini gjorde sig med Tiden fuldstændig uafhængig af
sin Regering, af Storraadet og af det italienske Folk. Der er ingen Tvivl
om, at Mussolini paa Grund af denne Afhængighed af Hitler, som hverken
var aandelig elle politisk bestemt, men kun udsprang af et fører-egoi
stisk ønske om hver Gang at være med i Vognen paa det gunstigste Tids
punkt, under hele Krigen har befundet sig i en stærk neurotisk Tilstand.
Han har haft syv Sind, naar han skulde træffe en Afgørelse, og Hitler har
leget med ham. To Dage efter Tyskernes Indmarch i Polen holdtes et Kabi
netsmøde, hvor Mussolini bleg og ængstelig fremdrog et Telegram fra Hit
ler. Det lød: “Jeg takker Dem, Duce, for Deres politiske og diplomatiske
Hjælp. Jeg er overbevist om, at Tysklands Militærmagt vil være i Stand
til at fuldbyrde, hvad jeg har besluttet. Jeg tror ikke, at jeg under
disse Omstændigheder behøver militær Hjælp fra Italien. Jeg takker Dem,
Duce, for alt, hvad De har gjort.”
Mussolini var dybt deprimeret over, at han som Soldat blev sat udenfor
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det Spil, der nu begyndte, Til Grandi sagde Mussolini paa et senere Tids
punkt af Krigen, da Tyskerne havde okkuperet Danmark og Norge: “Jeg gaar
ikke i Krig, men jeg maa berolige Tyskerne. Hitler tror, at han kan bryde
igennem Maginotlinjen, men selv om jeg ikke for øjeblikket tror, at han
kan, vil jeg sørge for, at London og Paris kommer til at betale en høj
Pris for min Neutralitet.”
Men en Dag finder Grandi ham foran et stort Frankrigskort. Han var meget
ophidset og forfærdet over de tyske Sejre. “Hvorfor”, skreg han, “gør
Gamelin ikke Modstand?” Og han fortsatte: “Men Tyskerne bryder ikke igen
nem. Det bliver et andet Marne”.
Men den 1O.Juni samme Aar træder han saa frem paa sin Balkon og meddeler
Fol ket, at Terningerne er kastet. “Af Mussolini, af ham alene”, skriver
Grandi. Og Grandi fortsætter: “Mussolini gik i Krig i den Tro, at han ik
ke vilde faa Brug for at løsne et eneste Skud. Han troede, at England var
sat ud af Spillet, og at hans Krigserklæring vilde fremkalde Jubel i Ber
lin. Det var hans store Fejltagelse. Tyskland var sejrsberuset. Nazi-Re
aktionen var nærmest Forundring, og Mussolini tabte fuldstændig Hovedet.
Marskal Badoglio fik Ordre til straks at gaa til Angreb mod Frankrig.”
Mussolini skreg til Badoglio: “Forstaar De ikke, at jeg øjeblikkelig har
Brug for miridstlusind Faldne, ellers giver Hitler mig ikke Lov at være
med ved Fredskonferencen” Diktatorerne vil være Guder. De tvinger Folke
ne i Krig, tvinger dem til at fortsætte en haabløs Krig, men dette histo
riske Diktatorpar, disse to gemene Forbrydere, der havde klædt sig ud som
Solkonger og Genier, kan nu snart Haand i Haand vandre ned i den Grøft,
hvor Quislinge fra mange Lande allerede spræller hjælpesost i Mudderet.
0 Oo
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Storangrebet mod Rhinen er indledet. Allierede Tropper kæmper i Düssel
dorfs Forstad Neuss, i Venlo og ved Porten til Køln. Trier er faldet, og
det første Overgangsforsøg over Rhinen er lykkedes. Et kæmpemæssigt Opbud
af Panservogne er sat ind mod de tyske Linjer, der synes at krølle sammen
under det stærke Tryk.
Ogsaa paa den russiske Front synes store Begivenheder nær forestaaende
Moskva har meddelt om en stort anlagt Luftlandingsaktion i tysk besat Om
raade, men indtil nu er Stedet ikke offentliggjort. Fremstødet mod Øster
søen fortsættes.
“Pravda” skrev i Gaar meget rigtigt: “Tyskland er groggy
snart gaar det
i Gulvet”.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Forfalsket Legitimationspapirerne
for at komme ind i Waffen SS.
Følgende Beretning giver et ganske godt Indtryk af den Mentalitet, der
kendetegner de Mennesker, som fylkes om Tyskerne:
I Mandags fandt man Liget af den l6-aarige Tjenerelev Johan Scharff Ravn,
Blaamunksvej 22, i Frederiksholms Kanal i København. Han havde været for
svundet fra sit Hjem siden den 22.December sidste Aar, og nogle faa Dage
forinden havde han fortalt, at han vilde melde sig til Waffe n SS, fordi
han der kunde tjene 1000 Kr. om Maaneden. Det viste sig, at den unge Mand
var blevet afvist, fordi han kun lige var fyldt 16 Aar. Ved nogle Kamme
raters Hjælp fik han imidlertid ændret sine Legitimationspapirer. Han
glev gjort nogle Aar ældre, og saaledes udrustet forsøgte han paany at
blive optaget i Forbryder-Legionen. Hvorvidt det er lykkedes ham i anden
(fortsættes Side 2)
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(Fortsat)
Omgang at blive indrulleret til 1000 Kr. om Maaneden, vides ikke. Pludse
lig forsvandt han, og nu har man altsaa fundet ham som Lig i Havnen.
Tyskerne skyder deres egne Stikkere.
I Elmegade i København kom det forleden til et dramatisk Optrin. Seks
Mænd, der stod og talte sammen udenfor Ejendommen Elmegade 5, blev plud
selig beskudt af maskinpistolbevæbnede Folk. En blev dræbt, en anden
haardt saaret, og efter et forgæves Flugtforsøg blev de andre fanget af
Pistolmændene. Det viser sig nu, at Aktionen mod Mændene blev foretaget
af Gestapo, og Manden, der blev dræbt, var deres egen Stikker. Han havde
haft en Aftale med Tyskerne og deres danske Haandlangere om at møde i El
megade paa et ganske bestemt Tidspunkt. Gestapofolkene kom ogsaa, men u—
heldigvis var Stikkeren i Skudlinjen, da de gik til Aktion mod de Fri
hedskæmpere, som han havde faaet til Opgave at udpege. Tyskerne blev til
syneladende bevægede, da de opdagede, at de havde dræbt deres egen Mand.
En af dem bøjede sig ned over ham, tog hans Hat af og strøg ham kærligt
over Haaret, men “Rørelsen” fortog sig hurtigt, for da Ambulancen kørte
frem, blev den dræbte slynget op i Bunden af den uden videre Formaliteter
og sammen med den saarede blev han kørt til Feltiazarettet.
De fire anholdte blev under Slag og Spark ført ind i en tysk Udryknings—
vogn og derefter kørt til Fælledvejens Politistation.
Som omtalt dræbte Hipofolkene forleden Aften en af deres egne i Kafe “Ma
ritza” paa Vesterbrogade, en Mand ved Navn Hansted, der affyrede flere
Revolverskud mod Hipomændene. Det viser sig nu, at Hansted var særdeles
aktiv Stikker, og den eneste Forklaring paa hans Optræden overfor de ind
trængende Hipofolk er, at ahn har haft et eller andet Regnskab at gøre
op med dem.
Danmark som tysk “Pindsvinestiliing”.
Nye Tropper til Landet.
Tyske Officerer venter,
at russiske ö~èngel ske Styrker mødes ved Hamburg-LUbeck.
Den senere Tids Troppebevægelser i Danmark tyder paa, at det er den tyske
Hærledelses Plan at gøre Danmark til en “Pindsvinestilling”, som skal
holdes længst muligt efter en eventuel allieret Afskæring i Nordtyskland.
Dette Indtryk bekræftes af de sidste Ugers Begivenheder. Næsten hver Dag
kommer der nye Troppekontingenter til Landet, og Hovedparten er hidtil
blevet fordelt mellem Jylland og Sjælland.
Hvad Sjælland angaar, er en væsentlig Del af Soldaterne som nævnt place
ret i Odsherred, men ogsaa flere andre Steder er Belægningen større end
tidligere. Samtidig har Tyskerne travlt med at beslaglægge nye Bygninger
og Lokaler med Henblik paa senere Indkvarteringer. I Gaar maatte over 500
Elever forlade Haslevs Højskoler, fordi Bygningerne som tidliger omtalt
uden videre er blevet beslaglagt af Tyskerne.
Ogsaa i København, hvor Shelihuset, Dagmarhus, Nyboder Skole og flere an
dre Bygninger som bekendt befæstes yderligere i disse Dage, er der i Øje
blikket udsædvanlig mange Soldater. De er hyppigt til Appel og træner
hver Dag i “Krigsførelse mod Partisaner”. Det sidste kan man overbevise
sig om ved F.Eks. at se lidt nøjere paa de øvelser, der finder Sted paa
Arealerne omkring Hærens Gymnastikskole. De tyske Soldater faar her Tiden
-
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til at gaa med at forcere Barrikader og indøve ‘tkamouflerede Bevægelser”.
Til Brug ved den sidste øvelse anvendtes rigeligt med Græstotter, Kviste
og Grene.
Tyske Officerer i København har udtalt, at de venter, at russiske og en
gelske Styrker ved mødes ved Hamburg-LUbeck. Uanset dette vil man dog sø
ge at holde Danmark længst muligt, og Officererne venter i den Anledning
flere Tusinde Pansertropper sendt til Danmark.
I denne Forbindelse kan det oplyses, at Tyskerne i øjeblikket er i Færd
med at befæste Nordsjælland kraftigt. De har krævet 2000 danske Arbejde
re, som skal benyttes til at grave Løbegrave, Tankfælder og lignende fra
Helsingør over Gurre og Esrom til Arresø. Hvis Tyskerne faar de 2.000
Mand, menes Arbejdet at kunne gennemføres paa et Par Maaneder.
Det hele
er et temmelig naivt Arrangement, men “Fæstningsbyggeriet” kan let bevir
ke, at Foraarsarbejdet i Landbruget forsinkes stærkt paa Grund af Mangel
paa Arbejdskraft.
-

Frihedskæmperen glemte Maskinpistolen
under Aktion mod Verner Grundahl Hansen.
En af de mest uappetitelige Værnemagere, den tidligere Cyklerytter Verner
Grundahl Hansen, som nu har flyttet sin Flyvemaskinfabrik til Orlogsværf
tet, fik forleden Besøg af Frihedskæmpere i sin Cykleforretning paa Hjør
net af Gyldenløvesgade og Nyropsgade. Hans Personale maatte flytte hele
Lageret af Cykledæk, Slanger, Stel og Reservedele fra Kælderen op paa en
Lastbil, og da den var fuldt læsset, kørte Frihedskæmperne bort.
Imidlertid skete der et Uheld. Lastbilens Motor nægtede at fungere, men
Frihedskæmpernes opgav ikke Aktionen af den Grund. Mens en tysk Cyklepa
trulje intetanende passerede Stedet, holdt de en forbipasserende Lastbil
op, Læsset blev omgaaende flyttet over paa den, og derefter fortsatte
Frihedskæmperne. En halv Times Tid efter kom en Frihedskæmper tilbage i
Droske, den gjorde holdt udfor den forladte Lastbil, Frihedskæmperen
sprang ud, og op fra Lastbilens Førersæde halede han en Maskinpistol. Den
vilde han ikke miste. Faa Minutter efter var han forsvundet i Drosken,
mens Verner Grundahl Hansens Folk Maabende saa til. De havde interesseret
betragtet Lastbilen, mens de ventede paa Gestapo.
Hipofolk prygler Lederen af Statistisk_Kontor.
Lederen af Københavns Statistiske Kontor, Kontorchef Kjeld Johansen, blev
i Forgaars arresteret af Hipofolk, som trængte ind i Bygningen i Gylden
løvesgade. Kontorchefen blev belagt med Haandjern, og brutalt kaster ind
i den ventende Bil. Her anbragte Hipomændene sig ovenpaa ham, og Turen
gik nu til Politigaarden, hvor Hr.Johansen blev præsenteret for en Navneliste, som han ikke havde det fjerneste Kendskab til. Da han forklarede
dette, blev Hipofolkene fuldstændig rasende. De skældte ham ud paa det
groveste og beskyldte ham for at have udfærdiget falske Legitimations
kort. Da han gentog, at han ikke kendte det fjerneste til de Ting, Hipo—
folkene talte om, begyndte de at prygle løs paa ham med Knipler. Efter
de første Slag erklærede “Hjælpepolitiet”, at der endnu var lang Vej til
bage, før man naaede de 500. Prygleriet blev dog indstillet, da Kontor
chefen havde faaet en halv Snes Slag, hvorefter han blev anbragt i Arres
ten.

113

Side 4. INFORMATION Nr.424.

3.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.389.

Da der var gaaet nogle Timer, fik Kontorchefen pludselig Besked om, at
nu kunde han gaa. Der var sket en Fejltagelse~
Pyroman—General Lindemann
maa stadig køre i 1311.
Den nye tyske General i Danmark er stadig forfulgt af Uheld, naar han i
sin Salonvogn foretager Inspektionsrejser. Lindemann, der som omtalt per
sonlig ledede de tyske Soldaters Pyromanangreb paa Gaarden “Lille Hil
lersborg”, efter at hans personlige Tog var blevet afsporet, maatte i
Torsdags lide den Tort at efterlade Toget paa Sæby Station og fortsætte
Rejsen i Bil.
Generalen var under sin Inspektion af de tyske Befæstningsværker i Nord
jylland naaet til Sæby, men da han herfra vilde fortsætte til Skagen i
Salonvognen, meddelte Togpersonalet ham ærbødigst, at Linjen fra Sæby og
Nord efter ikke var farbar paa Grund af Sprængninger. Lindemann gav der
efter Ordre til at køre Syd paa, men næppe var Toget kommet igang med Ge
neralen og hans Stab, før Skinnerne fløj i Luften paa den sydgaaende Lin
je. Saa tog Generalen Bil til Skagen.
De tyske Soldaters Konserves
gik i de rigtige Munde.
For nogle Dage siden blev en Lastbil holdt op af Frihedskæmpere paa en
Sidevej til Lyngbyvej. Bilen var læsset med Konserves bestemt for den
tyske Værnemagt, men i Løbet af kort Tid, var det meste af Læsset anbragt
paa en anden Lastbil, som Frihedskæmperne medførte. Da der ikke kunde væ
re mere, standsede Frihedskæmperne tilfældige Folk paa Gaden og forsynede
dem med den tiloversblevne Konserves. De lykkelige takkede naturligvis
og ilede glade hjem, og da Vognen omsider var tømt, forlod Frihedskæniper
ne Skuepladsen med deres Læs.
“Kong Frederik” beslaglagt i en Time.
Tyskerne havde i Gaar Eftermiddags beslaglagt Hotel “Kong Frederik” i
Vester Voldgade. De havde allerede givet Personalet Besked paa, at de
maatte flytte i Løbet af en Times Tid, og at intet maatte medtages, da
Hotellets retmæssige Ejer, Direktør Zetwald, kom til Stede og nedlagde
Protest. Han gjorde gældende, at han som svensk Statsborger ikke kunde
anerkende Tyskernes Krav, og da han yderligere tilføjede, at Hotellet
maattr betragtes som svensk Ejendom, trak Tyskerne sig tilbage.
Tyskerne har Heste nok!
En 8-aarig Dreng i Aarhus huggede forleden to Smørmærker fra sin Mor i
Haab om at kunne bytte dem bôrt for Cigaretter hos Tyskerne. Han gik ud
til Gennemgangslejren paa Marselisborg Boulevard, og da der kom to tyske
Soldater med en Hest, spurgte han dem, om de vilde give Cigaretter for
Smørmærkerne. Paa gebrokkent Dansk sagde Tyskerne: Cigaretter har vi ik
ke, men du kan faa Hesten”, hvorefter de stak Hestens Tømme i Haanden paa
Drengen og forsvandt med Smormærkerne. Drengen stak i at tude, ulykkelig
over at have faaet Hesten, som han var klar over, at han ikke var kommet
retmæssigt til. Han tog den dog med hjem og tøjrede den ved Lygtepælen
foran sin Bopæl, og saa gik han op til sin Mor og tilstod Tyveriet. Mode
ren troede, at det var Usandhed, da Drengen sagde, at han havde faaet en
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Hest for Smormærkerne, og hun kløede ham, men da hun stak Hovedet ud ad
Vinduet, saa hun Hesten ved Lygtepælen.
Da Drengens Far kom hjem og hørte Historien, blev han klar over, at He
sten kunde bringe Familien i Ulykke og gik derfor over til den tyske Gen—
nemgangslejr og fortalte Historien. Her vilde man imidlertid ikke have
Hesten, og Faderen trak derefter rundt fra den ene tyske Lejr til den an
den, men ingen vilde have den. Tilsidst gik han over til den tyske Stald
ved Ridehallen og fortalte Historien. Her blev der kun svaret: “Der bli
ver saa mange Heste væk for os. Behold den bare”. Manden maatte saa be
holde Hesten til om Natten, hvorefter han gik ud i Nærheden af en tysk
Lejr og slap Hesten løs i det Haab, at Tyskerne saa vilde tage den igen.
De tyske Flygtninge skaliLejre eller
indkvarteres hos det tyske Mindretal.
INFORMATION gør paa given Foranledning opmærksom paa, at intet privat
dansk Hjem
bortset fra det tyske Mindretal i Sønderjylland
behæver
at modtage tyske Flygtninge. Efter Bestemmelserne skal de anbringes i
Lejre samlede, og de faar ikke tilstillet Rationeringskort. En Undtagelse
danner det tyske Mindretal, men fra den Side har man ikke indtil nu været
særlig interesseret i udbombede Folkefæller. Alle Vare-Rekvisitioner til
Lejrene skal ske paa samme Maade som til Værnemagten. Skulde Tyskerne i
Dele af Landet kræve privat Indkvartering af Flygtningene, skal de paa—
gældende Kvarterværter omgaaende nedlægge Protest og melde Sagen til nær
meste danske Myndighed.
-

-

Danskerne smides ud
naa Flygtningene skal ind!
En Mængde Flygtninge er blevet indkvarteret paa Hotellerne i Vejle, i
Sale og Udstillingsrum. Badehotellerne Ulfsborg, Selsbjerg og andre skal
ogsaa tages i Brug, ligesom Skolerne i Nabolandsbyerne til Vejle. Der er
kun to Skoler tilbage i Vejle, som Tyskerne ikke har taget. Beboerne i
den store Boligforening “østerbo”, et moderne Kompleks med 300 Lejlighe
der, har faaet at vide, at de maa være forberedt paa at flytte med Timers
Varsel
uden at tage Møbler og lignende med sig.
-

-

Jernbanesabotagen.
Den tidligere omtalte Sprængning Onsdag Middag Syd for Herning Station
skete under et tysk Orlovstog paa Vej fra Struer til Tønder. Maskinen
blev beskadiget, men der kom ingen Mennesker til Skade. Der rnaatte udvek—
sles Skinner. Sprængningen paa samme Tid ved Rønbjerg mellem Struer og
Skive skete under en tysk Militærtransport. To Vogne blev afsporet, men
heller ikke her gik det ud over Mennesker.
Torsdag Morgen ved Døren til et Pumpehus ved Skelby Nord for Gedser
sprængt, og man fandt en Pakke i Pumpehuset, Toggangen blev indstillet
fra Kl. 9 Torsdag Formiddag til hen ad Kl. 4 Fredag Morgen, da Eksperter
kom tilstede og konstaterede, at “Bomben” var en Pakke med
Bivoks.
Natten mellem Torsdag og Fredag har der paa en Mængde Strækninger i Jyl
land været Standsninger af Trafikken paa Grund af formodet Sabotage. Saa
ledes var Trafikken til og fra Viborg og delvis til og fra Herning spær
ret hele Natten. Vest og Syd for Langaa skete der flere større Sprængnin
-
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ger ved 5.Tiden i Gaar Morges, og Nord for Fredericia mellem Pjedsted og
Børkop har flere Sprængninger paa Banelegemet standset Trafikken.
Onsdag Middag fandtes der ved Broen over Aalekistevej i Vanløse en Haand
granat.
Specielt:
Til Nr. 3: Nummeret er godt nok

—

endnu.

Til 197: Tak. Det er farligt at rehabilitere Folk for Tiden. Vi venter.
Til 215: Den paagældende er bortrejst.
Til 359: Vi prøver.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Hele den tyske Front Vest for Rhinen er i Opløsning, og de
tyske Tropper strømmer over Floden, hvor det overhovedet er muligt. De
fleste af de store Rhinbroer er dog allerede under allieret Ild, og der
tages hver Dag et meget stort Antal tyske Fanger. I Det sidste Døgn er
Krefeld taget, og den største Part af Neuss, der er en Forstad til DUs
seldorf, er i de Allieredes Hænder. Dermed er hele dette Frontafsnit ble
vet delt i to Dele, og samtidig er Amerikanerne rykket mod Nord og mod
Vest. Venlo er erobret, senere Roermond, og her er der indesluttet 6000
Mand tysk Tropper. Syd paa er Trier taget, og de tyske Tropper fik ikke
engang Tid til at sprænge den store Romerbro i Luften. Ved Kølner-Sletten
er Situationen næsten uforandret. Kun er Brohovederne ved Erft blevet ud
videt noget.
Kampen er inde i sit Slutstadium, og Situationen er den samme, som Ameri
kanerne en Gang tidligere har oplevet ved Kampen om Seine-Overgangene.
Alt hvad der kan bevæge sig, ruller mod Øst, over mod Rhinen, men ameri
kanske Panservogne bevæger sig ind imellem de tyske Afdelinger overalt,
afskærer dem og ruller paa denne Maade lidt efter lidt alle de tyske For
svarsstyrker op. Tyske Soldater i Tusindvis gør sig ikke engang den Ulej
lighed at søge over .Rhinen, men afventer Amerikanernes Ankomst for at la
de sig tage til Fange. Tyske Office skredse regner ikke med at faa større
Styrker over Rhinen til fortsat Forsvar.
(Fortsættes Side 8)
I FAA LINIER (Indland):
Overlæge Gjessing, Fredericia, fik i Torsdags pludselig Meddelelse om,
at hans Ejendom paa Hjørnet af Prinsessegade og Sjællandsgade var blevet
beslaglagt af den tyske Værnemagt. Han skulde flytte i Løbet af Dagen,
men har foreløbig protesteret.
Der har i den sidste Tid i Horsens været falske 10 Str.—Sedler i Omløb.
De sælges for 10 Kroner Stykket.
Den berygtede Fabrik Nordwerks eget Vagtkorps paagreb Onsdag Eftermiddag
to unge Mennesker, der fotograferede undenfor Fabrikken Ryesgade 28.
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Torsdag Morgen skete der en Bortførelse fra Pereonen paa Gentofte Sta
tion, hvor to Mænd bortførte en midaldrende Herre. Stationsforstanderen,
der overværede Episoden, ved ikke, hvem den bortførte Mand er.
Torsdag Aften fik Ledelsen for Teknisk Skole i Ringsted Ordre til at røm
me Skolen. Det skulde ske i Løbet af tre Timer. Skolen skal benyttes aF
HIPO-Folk, der hidtil har holdt til paa Kasernen, men den skal nu bruges
til saarede og evakuerede Tyskere. Tyskerne har ogsaa taget et stort Be
boelseshus ved Kasernen. Huset har 18 Lejligheder.
I Slagelse er den tyske Garnison blevet ombyttet med SS-Folk, der alle
i al Fald i overvejende Grad er Krigsinvalider. Der er mange Officerer
imellem, og man ser det Særsyn, at Byens store Nazist, Materialist Lindemann, nyder den Ære, at den faste tyske Militærvagt om Natten ved hans
Villa bestaar af Officerer.
Tirsdag Aften kom ca.300 saarede og syge tyske Soldater til Løsning Sta
tion, en By paa ca.700 Indbyggere. Der var Dagen i Forvejen lagt Beslag
paa tre af Byens fire Skoler, Missionshuset og Forsamlingshuset, der alle
er belagt. Soldaternes Tilstand var ikke særlig god. Den store Indkvar
tering i Byen var selvfølgelig Anledning til stor Bekymring blandt Ind
byggerne. I Onsdags kom der ca.900 Flygtninge til Vejle.
Den 30 Aar gamle Palæggerske Harriet Strey, der forleden blev skudt paa
Middelfartvej 68 i Odense, var fraskilt. Hun levede sammen med en Marine
vægter, og hendes “Svigermor” arbejder i Køkkenet paa Kasernen i Odense.
Endvidere kan det oplyses, at Montør Petersen, der blev dræbt Aftenen
før de fire Læger, Christgau og Tang blev myrdet, henrettedes af Patrio—
ter. Han var Stikker, og hans Skæbne har længe været ventet.
De fire Geodæter, der blev arresteret i Odense for nogen Tid siden, skal
være overført til Frøslev.
I Grenaa har Tyskerne arresteret den Motorsagkyndige, Ingeniør Mouritzen,
hans Hustru og Søn, Skipper Backmann, Farvehandler Møller og Arbejdsmand
Robert Svendsen. Ogsaa Glarmester Hee er blevet arresteret sammen med sin
Hustru og Datter. De havde huset en tysk Desertør, der blev fundet og
skudt.
I Viborg har der som omtalt været en Razzia, og Tyskerne anholdt
ved den Lejlighed 17 Personer. Blandt de anholdte Viborgensere kan næv
nes: Overlæge i Hæren, Laurits Tarp, Direktør F.Grønvaldt, Riegels Træ—
varefabrik (han er senere blevet løsladt), en statsløs Arbejder paa en
af Byens Maskinfabrikker, Krupka, Malersvend Hansen hos Autoreparatør Pe
ter Henriksen, der har en kendt Værnemagervirksomhed,Blikkenslager Tage
Lund, en Søn af Vognmand Christensen (Sønnens Fornavn er ikke kendt), og
Arbejdsmand Berendsen, der atter er blevet frigivet. De er alle
med
Undtagelse af Grønvaldt og Berendsen, der som nævnt er blevet frigivet
ført bort fra Viborg, og man regner med, at de er blevet overført til det
tyske Fængsel i Aarhus.
Hos fhv. Borgmester, Sygehusforvalter Agger
holm, har der været foretaget en Undersøgelse uden Resultat og Arresta
tion.
-

-

-

-

Forleden var alle Veje til Vammen spærret af Gestapo
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krigs Afslutning, netop samtidig med at ledende Kredse i Tyskland beslut
tede saa hurtigt som muligt om med Anvendelse af alle Midler igen at gøre
Tyskland til en Militærmagt af første Rang og udjævne Følgerne af Neder
laget. Aabent at bekende sig til Revanchepolitiken og sætte en Kaprust
ning igang gik naturligvis ikke an. Det afvæbnede Land kunde ikke tænke
paa en ny Krise, hvis Sekrmagterne ikke tillod det at skaffe sig nye Vaa
ben i tilstrækkelig Mængde og gennemføre andre Forberedelser. Man kunde
heller ikke være sikker paa, at det tyske Folk vilde bryde sig om nye mi
litære Byrder, og Udsigten til en ny Verdenskrig efter Nederlaget- Der
krævedes et taalmodigt psykologisk Forarbejde i den dobbelte Hensigt at
vinde baade Sejrsmagterne og det tyske Folk for en tysk Oprustning.
Netop dette er Oprindelsen til “Mediidenhedspropagandaen”. Tyskerne skul
de faa Medlidenhed med sig selv, og Udlandet skulde vækkes til Medliden
hed med Tyskerne. Men Tyskerne havde jo selv overfaldet fremmede Folk.
De havde spredt Død og ødelæggelse, saa langt deres Vaaben naaede, og de
havde jublet i Forvisningen om at faa Sejrens Løn for deres Ugerninger.
Og de allierede Lande? De havde gjort deres yderste for at hindre Krigs
udbruddet, de var forblevet rolige, da de blev overfaldet, de havde været
nær Undergangen og reddede sig kun takket være uendelige Ofre. Vilde det
da være muligt at faa Tyskerne til at synes, at det var Synd for dem
selv, og faa de Allierede til at synes, at det var Synd for Tyskerne? Man
kunde jo altid forsøge. Og til at begynde med forsøgte man at bevise, at
Tyskerne var blevet “uretfærdigt” behandlet.
I Princippet var Tyskland sidestillet med de øvrige Stater, og der var
ingen Tvivl om, at det meget snart skulde op tages i Folkeforbundet med
permanent Sæde i Raadet ved Siden af de øvrige Stormagter. Hvis der lig
ger nogen Uretfærdighed i dette, er den i alt Fald meget lille.
Det var da ogsaa kun ved at organisere en helt usædvanlig fræk Løgnekam
pagne, at det lykkedes Tyskerne at fremstille sig selv som uskyldige Of
re for den største Nidingsdaad i Historien. Det fredelige og intet-ondtanende Tyskland, som breder sig saa hyggeligt i Hitlers Taler om Ansvaret
forKrigsudbruddet i 1939, er en velkendt Foreteelse: Denne Idyl, som er
saa harmløs, at Hyrderne bræger om Kap med deres Faar, har mødt os i U
skylds-Propagandaen under Weimar Republiken. De tyske Dokumenter om Ber
lin-Regeringens Politik under Juli-Krisen 1914 var ganske vi~st publiceret
og tilgængelig for enhver Tysker. Men Offentliggørelsen var ~besluttet af
den tyske Revolutionsregering paa et Tidspunkt, da man ogsaa i Tyskland
mente, at en tysk Selvransagning kunde være nyttig. Man opdagede snart,
at disse Akter var lidet formaalstjenlig Læsning
der stod nemlig sort
paa hvidt, at Tyskland havde forceret Krigsudbruddet frem i et, som man
troede, heldigt øjeblik. Det blev en national IEressag at fornægte Tysklands Ansvar for Krigsudbruddet og tro paa Degenden om en russisk fransk
Sammensværgeise. De Tyskere, der bekæmpede denne Historieforfalskning,
risikerede deres Liv og maatte
som Professor Friedrich Wilhelm Foerster
bringe sig i Sikkerhed i Udlandet. “Medlidenheds-Propagandaen” understøt
tedes livligt af de officielle Instanser. Stresemann, der overfor Udlan
det poserede som Fredsven og Samarbejdspolitikens Mand, siger i sine ef
terladte Papirer, at han støttede alt, hvad der havde til Formaal at
sprede “Uskyldsløgnen”.
“Uskyldsløgnen” var naturligvis velkommen for Tyskerne, men den spredtes
ogsaa til Udlandet. I Sverige optraadte mange Sandhedsvidner for det u

Læge Krogh, Randers, Grosserer Volmer, Roskilde, og Personalet hos Bil
ledhugger Petersen, Hobro, er atter blevet løsladt.
østfronten: Ved Overskæringen af Stettin-Danzig-Vejen i Nærheden af Kös
im, er Vestprøjsen og store Dele af Pommern blevet afskaaret fra Resten
af Tyskland. Alene ved Danzig staar 12 tyske Divisioner, som man ikke
længere kan regne med til Forsvaret. Forberedelserne til det store rus
siske Frontalangreb mod Berlin og Dresden er tilendebragt, og der er al
lerede svære Kampe igang ved Lauban, hvor Russerne er rykket 8 km frem
mod Görlitz.
Luftangreb: Køin blev angrebet to Gange i Gaar af allierede Flyvere, men
der var meget ringe Tab af Menneskeliv. Befolkningen har nemlig rettet
sig efter de allieredes Advarsel om at holde sig borte fra Broer og Jern
banemaal. Flyverne mødte ingen Modstand. Tre af Kølns store Banegaarde
blev ødelagt, og der raser Kæmpebrande. Hohenzollern- og Sydbroen over
Rhinen har faaet Fuldtræffere. Desuden er en Del Banegaarde i Dresden og
Chemnitz blevet ødelagt.
Tysk Sabotage: Ved hvert eneste Luftangreb mod Tyskland nedkastes de
saakaldte “Brandpakker” i store Mængder. De er lettere at anvende til
Brandstiftelse, og de benyttes flittigt. Mange Steder kan den tyske Be
folkning dog ikke vente, til de faar Brandpakkerne, men er selv begyndt
at fabrikere Brandmaskiner. I de store Leuna-Værker er der saaledes udbrudt en kæmpemæssig Brand, som Arbejderne selv havde paasat.
Flugt fra Koncentrationsiejre: I Gaar flygtede 39 højtstaaende tyske Po
litifolk, da de skulde flyttes fra Koncentrationsiejren Stutthof til en
anden Lejr. De overmandede deres Vogtere, tog deres Vaaben og blev hjul
pet bort af Medlemmer af Folkestormen. For kort Tid siden flygtede 13
norske Politifolk fra Lejren Schildberg.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Den teutoniske Hund hyler
Rigsminister Goebbels sidste Tale, der var tvangsiridlagt i de danske Bla
de i Gaar, var fra først til sidst den teutoniske Hunds Hylen om Medli
denhed. Som en Kommentar til dette Hyl kommer fra Sverige en Leder i
“Dagens Nyheter” for Søndag den 18.Februar. Artiklen viser, hvor sikkert
man har kunnet forudse den Udvikling, Goebbeis Tale er Udtryk for
Hylet
var ventet~
“Dagens Nyheter” skriver:

-

-

-

Man begynder at tale om en “Medlidenheds-Kampagne”
unægtelig et un
derligt Ord, og det har ogsaa vist sig, at man ikke altid forstaar, hvad
der ligger bag ved det. Det er jo netop en Foreteelse, som har til Hen
sigt at mobilisere Medlidenheden med det Formaai at forberede Muligheder
for senere at gribe til Vold.
Denne Foreteelse optraadte i Tyskland umiddelbart efter sidste Verdens-
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skyldige Tyskland, men flere af dem afslørede senere deres Nazi-Sympati—
er.
Hvis Tyskland var uskyldigt indtil Krigsudbruddet eller i hvert Fald ikke
mere skyldigt end Entente—Landene, saa maatte Fredsvilkaarene indebære
en oprørende Uretfærdighed. Dermed var den tyske Medl idenhedskampagne
fremme ved sin anden Opgave: Versailles-Freden er en Uretfærdighed, den
maatte afvikles, for at Tyskland atter kunde komme i moralsk Ligevægt og
Tyskerne blive gode Samarbejdere i den europæiske Folkefamilie. Den tyske
Propaganda fik mange til at tro paa det
i England tilstrækkelig mange
og indflydelsesrige til, at den franske Modstand mod denne skæbnesvangre
Udvikling kunde sættes ud af Spillet. Kronen paa denne Udvikling sattes
med den These, hvormed Naziregimet motiverede Tysklands Oprustning. Den
lød: Saalænge Tyskland ligger som et forsvarspolitisk Vakuum, er Freden
bestandig truet. Tysklands Oprustning er en Garanti for Freden~
Faren for at dette Spil skal. kunne gentages efter denne Verdenskrig, har
sikkert været bestemmende for dem, der nu har rejst Debatten om Medliden
hedskampagnen. Men Risikoen for en Gentagelse er betydelig mindre end
sidste Gang, da Modstanderne endnu betragtede Tyskland som en civiliseret
Stat. De Lidelser, som Tyskerne har gennemgaaet i Krigens Slutfase, er
uden Sammenligning meget større end de Betingelser, de maatte underkaste
sig, da de fulgte Wilhelm den Anden paa Erobringstogt. Fredsvilkaarene
vil blive Jernlænker mod Versailles-Fredens Silkebaand. Ingen Nødraab vil
kunne formaa de befriede Folk til at løsne dem. Derimod kan det tænkes,
at man i de af Krigen skaanede Lande kunde falde som Ofre for en ny tysk
Medlidenhedskampagne. Fra et praktisk Synspunkt er dette uden Betydning,
men det vilde være en kedelig Historie, om de neutrale Lande skulde duk
ke op, naar Freden er ovre, og gøre Tjeneste som Gade-Agitatorer for en
tysk Revanchepolitik.

Det er Meningen, at denne Udveksling skal foregaa over Helsingør, idet
Svenskerne har til Hensigt at sende Sygetransportvogne over Øresund for
at hente de civilinternerede, der har ligget syge i Tyskland i længere
Tid.

-

SIDSTE:
I Nat er der sket omfattende Ødelæggelser paa Jernbanelinjerne omkring
Randers. Imellem Lagnaa og Randers skete der 40 Sprængninger paa Skinnelegemet, og paa Østbanen til Randers 20 Sprængninger. Al Trafik er fore
løbig indstillet.
Forleden blev Løjtnant Lykke-Christensen, Aarhus, fra Luftværnets midt
jyske Distrikt, arresteret af Gestapo. Røde Kors har nu faaet tilsendt
hans Klæder og andre Ejendele med Meddelelse om, at han er blevet skudt
under Flugtforsøg. Løjtnant Lykke-Christensen afløste Kaptajn Rasmussen,
der døde under et Forhør hos Gestapo.
I Aftes ved 2l.Tiden kom Hipofolk farende i Bil paa Strandboulevarden og
bremsede pludselig op ved Gl.Kalkbrænderivej. 6 Hipofolk sprang ud med
Maskinpistolerne i Skudstilling og raabte en lille 12 —aarig Dreng an in
de paa Fortovet. Drengen blev forskrækket og satte i Løb, og Hipofolkene
skød efter ham. Han faldt om paa Fortovet med to Kugler gennem Laaret.
Drengens Navn er Bent Holm, Gl.Kalkbrænderivej 54.

SLUT

Den højrer. er vittig’.
Den højere SS, ObergruppenfUhrer og Politigeneral Pancke er blevet vittig
paa det sidste. Samtidig med at hans Lystmordere og Mordbrændere fejrer
Orgier rundt om i Landet, kommer han i Dag i Dagbladene med en blid og
fredsommelig Henstilling til de danske Trafikanter
navnlig dem, der
færdes ude efter Mørkets Frembrud~ Man trækker uvilkaarligt paa Smile
baandet
der findes vel næppe den Paragraf i Straffeloven og Retspleje
loven, som den højere Pancke og hans Hjælpere ikke har krænket. Nu skal
pludselig Færdselsloven overholdes. Aarsagen er sikkert den, at hans Ter—
rorbiler saa faar lettere Passage igennem Byen.
Mon ikke det er Hr.Politigeneralen, der er blevet oversensibel, nu da det
lakker mod Slutningen? Udlændinge, som har besøgt Danmark i den sidste
Tid, er alle som en forbavsede over den Færdselskultur, der udvises og
den Respekt for bestaaende Bestemmelser paa foeskellige Omraader, som
Danskerne i Dag viser sig at være i Besiddelse af uden at behøve Retled
ning fra en udøvende Myndighed.
.

.

-

-

Udvekslingen af Diplomater i Helsingør?
Der forberedes i Øjeblikket en Udveksling af tyrkiske Diplomater og al
lierede Civilinternerede fra Tyskland med Tyskere fra de allierede Lande.
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Hele den tyske Nord-Arme paa Fronten foran Rhinbredden synes oprevet.
Resterne kæmper med de allierede Tropper foran Duisburg, foran DUsseldorf
og foran Køln. Næste Etape er Overgangen over selve Rhin, der antagelig
forsøges saa hurtigt, at de tyske Tropper ikke genvinder Pusten og faar
Tid til at opbygge et Forsvar. Alle Landeveje Vest for Floden er et Vir
var af tyske Tropper paa Tilbagetog, og Panservogne, der søger at naa den
anden Bred.
Det store russiske Fremstød gennem Pommern mod østersøkysten er ved at
lykkes. Store tyske Troppestyrker er tilintetgjort eller staar foran Ud—
slettelsen i dette Frontafsnit, og dette menes Signalet til det store An
greb paa llBerlinfronrenH fra Tyngdepunkterne ved KUstrin og Frankfurt.
Voldsomme allierede Luftangreb paa Omraaderne øst for Rhinen er Forbere
delserne til det næste Skridt.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Fire Gange tre Salver.
Da de danske Patrioter blev henrettet.
Det ser ud til, at Henrettelsen af de ti danske Patrioter, som vi omtalte
forleden, ikke har fundet Sted i Vestre Fængsel, men derimod paa Skydebanerne i Ryvangen, hvor Tyskerne ogsaa tidligere har foretaget deres Ek
sekutioner. Denne Antagelse støttes paa en Række Iagttagelser, som blev
gjort Tirsdag den 27.Februar i Tiden mellem Kl. 17.30 og 18.30.
Paa det Tidspunkt kunde man se en Afdeling tyske Soldater træde an ved
Skydebanerne, og kort efter kom to Vogne kørende med Fanger. Disse Fanger
blev derefter tre og tre ført ned fra Vognene med bagbundne Hænder, nog
le af Soldaterne førte dem ind paa Skydebanerne, og umiddelbart efter
marcherede de øvrige Soldater ind under Kommando.
(fortsættes Side 2)
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Nogle Minutter senere lød tre Salver og tre Enkeltskud. Dette gentog sig
fire Gange, og der sluttedes af med to Salver og to Enkeltskud. Efter
dette maa der altsaa være foretaget 14 Henrettelser, men den Mulighed fo
religger, at de fire af de Henrettede kan have været Tyskere. I hvert
Fald foreligger der intet om, at Tyskerne har ladet henrette mere end 10
Patrioter. Da de sidste Salver lød, var det blevet mørkt, og det var u
muligt at se, hvad der videre skete.
Det kan tilføjes, at samtlige Fanger var civile.
I Can’t help it
but they are
They are killing each other flow, I can’t help it
-

-

but they are...

Man mindes uvilkaarligt Churchills sarkastiske Bemærkning i en Tale for
nogen Tid siden, naar man hører følgende Episode fra Axeltorv Lørdag Af
ten.
Tre Soldater og en Civilperson stod paa Axeltorv i noget højrøstet Sam
tale. De var tilsyneladende ikke helt enige, og pludselig gik de over til
mere haandgribelige Argumenter. Hvem der skød hvem er der vist ingen, der
er klar over. Men et øjeblik efter laa de alle fire udstrakt paa Gaden.
De havde simpelthen skudt hinanden.
To af Soldaterne var ramt i Benene, og en var truffet af en Kugle i Ma
ven. Han var død, mens den civile
iøvrigt lige hjemkommet fra østfron—
ten
blev livsfarligt saaret. Det er muligt, at han har fortalt sine
tyske Kolleger lidt om Situationen paa Fronten, og saa er det jo ikke un
derligt, at de andre er blevet ophidsede.
-

-

10 Panserdivisioner og 40.000 SS-Soldater
til Sydsjælland og Lolland-Falster.
Forskellige Meddelelser gaar ud paa, at Tyskerne har Overvejelser igang,
som gaar ud paa at anbringe 10 Divisioner Pansertropper og 40.000 SS-Sol
dater i Sydsjælland og paa Lolland-Falster. Der er Grund til at tro, at
disse Meddelelser er rigtige, men Tyskerne har blot ikke endnu været i
Stand til at transportere Tropperne hertil. Det er Resterne af den østprøjsiske Hær, som via de østersøhavne, som endnu er i tysk Besiddelse,
skulde til Danmark for efter en Hviletid at vende tilbage til Tyskland,
men efter at Koberg ved østersøkysten nu er taget af Russerne, vil Trans
porten blive meget vanskelig at gennemføre.
Det strømmer stadigvæk ind over Grænsen med Saarede og Flygtninge. Et Sa
maritertog og adskillige Røde Kors-Biler er kommet til Odense, hvor de
Saarede er indlagt paa St.Knuds Gymnasium.
Tyskerne har af Viborg Kom
mune krævet Plads til 5.000 Saarede og Flygtninge. Bl.a. er Arbejdernes
Forsamlingsbygning, Viborg—Hallen, tre Kommuneskoler og Asmildkloster
Landbrugsskole Beslaglagt til Saarede og Flygtninge. Endvidere er Haand
værkerforeningen i Viborg, tre af Byens Hoteller, Generalkommandoens Byg
ning samt Kasernen beslaglagt til Brug for Værnemagten.
-

De danske deporterede Politibetjentes
forfærdelige Behandling.
I den danske Radio fra London i Aftes fortalte en dansk Politimand, der
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har siddet tre Maander i tysk Koncentrationslejr, om sine Oplevelser. Han
havde indtalt dem paa Grammofonplade herhjemme, og Pladen er derefter
sendt til Londpn. For første Gang fik man her den egentlige Forklaring
paa de mange Dødsfald mellem de danske Politifolk umiddelbart efter An
komsten til Buchenwalde. Alle de deporterede Politimænd kom først til
Gennemgangslejren Neuengamme. Her blev deres Uniformer taget fra dem, og
de fik udleveret et Par Bukser, en Arbejdsbluse og en Hat i Stedet. Men
intet Undertøj og ingen Strømper. Opholdet i Lejren var en Lidelse baade
fysisk og aandeligt for Folk, der kom fra civiliserede Omgivelser. Der
blev arbejdet fra Kl.6.3O om Morgenen til 6.30 om Aftenen, og derefter
var der Appel, der kunde strække sig over flere Timer. Men det værste,
fremhævede Politimanden, var dog den Brutalitet, som SS-Soldaterne, der
bevogtede Fangerne, lagde for Dagen. Han fortalte et Eksempel paa, hvor
dan de lagde deres Ofre over Træbukke og bankede løs paa dem med Knipler.
En Dag havde han set en SS-Mand kaste en Mursten efter en Fange. Han blev
ramt i Ryggen, og Manden kravlede rundt sanseløs af Smerte. Henrettelser
hørte til Dagens Orden. Det var Navnlig Russere og Polakker, der havde
begaaet Smaaforseelser. Med sin rolige, fynske Dialekt sagde Politimanden
bl.a.:
Ja, man skulde ikke tro, at den Slags kunde ske i Dag, men det, jeg
fortæller her, har jeg set med mine egne øjne.
Han sluttede med at give en Beskrivelse af de Rædsler, de maatte gennem
gaa under Flytningen fra Neuengamme til Buchenwalde. De stod stillet op
i flere Timer i øsende Regn, inden Afmarchen skete, og derpaa blev de
stuvet sammen i Godsvogne
det var midt paa Efteraaret og bidende koldt.
I Vognene var der kun to Spande, en til Drikkevand og en til Nødtørft.
Ellers ingen Tæpper, ingen Varme og ingen Bænke. Rejsen tog 42 Timer, og
den gav de fleste af dem, der døde senere, et Knæk. Hvis man ikke vidste
det med Sikkerhed, sagde han, vilde man ikke paa den Skare udhungrede,
udmarvede, pjaltede og lasede Mænd kunde se, at det var tidligere danske
Pol itimænd.
-

-

For første Gang fik vi her Sandheden at vide om de Rædsler, de Deportere
de har gennemgaaet. Naar Rugterne har talt om Forholdene, har adskillige
stemplet det som Usandhed eller Propaganda. Saadan kan en civiliseret Na
tion ikke bære sig ad... sagde men. Mon ikke denne danske P~litimands ro
lige og besindige Fremstilling af Begivenhederne har vakt adskillige til
Eftertanke, og mon ikke flere og flere, efter at Sandheden om Nazister
nes Grusomheder kommer frem, maa erkende, at Medlidenhedshysteriet vil vi
ikke blive Ofre for i Danmark, selv om vi til daglig ikke er hævngerrige
eller ondskabsfulde.
Der er kun en Maade at blive det tyske Svineri kvit paa, og det er ved
at bruge Magt. Ikke den raa og sadistiske Form for Magt, som Tyskerne
selv har anvendt, men den rolige, stille Overlegenhed, som sætter Tingene
paa Plads, og som frem for alt forhindrer en Gentagelse af det, der er
sket i Europa i de sidste ti Aar.
Fem Danskere og flere tyske Soldater
saaret af Gestapo under Skyderi paa Vesterbro.
En ung Mand, som i Lørdags skulde transporteres til Forhør i Shellhuset,
forsøgte ved Middagstid at springe ud af den Vogn, som han blev transpor
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tereti. Det skete paa Vesterbros Torv, hvor Tyskerne omgaaende iværksat
te en voldsom Skydning efter Flygtningen. Han blev antagelig ramt, men
samtidig blev fem Danskere og flere tyske Soldater mer eller mindre al
vorligt saaret. Saaledes fik en Pensionist Stefan Gedde, Hollændervej 4,
en Kugle i Brystet, da han var paa Vej ud ad Vesterbrogade og befandt sig
udfor “Valencia”, Bygningssnedker Hansen fra Hothers Plads, der stod ved
Stoppestedet paa Torvet, fik Kugler i Arme og Ben, Bud Erik Johansen, St.
Petersstræde 39, blevramt i Benet, og en Gartner ved Navn Jacobsen,
Skjalm Hvidesgade 4, blev ramt i Hovedet. Endelig paadrog en Dame sig et
Chok og maatte sammen med de Saarede bringes til Hospitalet. De tyske
Soldater, der var blevet ramt, tog Gestapofolkene og de tilkaldte Politisoldater sig selv af.
Drabet var en
Fejltagelse~
Det viser sig nu, at Vagtleder ved Vestre Luftværnskommando, K.Lykke
Christensen Silkeborgvej 124 i Aarhus, er blevet skudt af Tyskerne under
et saakaldt Flugtforsøg i Forbindelse med Arrestationen.
Trods gentagne Henvendelser gennem Røde Kors har man ikke kunnet faa an
det end henholdende Svar paa Forespørgsler om Vagtiederen sad i tysk Ar
rest, men den 28.Februar fik Familien fra Arresten tilsendt en Pakke med
Lykke Christensens Klæder og hans Vielsesring, som var klippet over med
en Tang. Der skete en ny Henvendelse, og Tyskerne maatte derefter medde
le, at Lykke Christensen var blevet skudt “under Flugtforsøg” ved Arre
stationen paa Hjørnet af Silkeborgvej og Vestre Ringgade.
Hvad der gør Vagtchef Lykke Christnesens Tragedie endnu mere rystende,
er den Omstændighed, at alt tyder paa, at han erblevet Offer for en
Fejltagelse. Det menes nemlig, at Gestapo har været ude efter en Mand ved
Navn Kaj Lykke Christiansen, som boede i Ejendommen ved Siden af Lykke
Christensen. Denne Mand er imidlertid forlængst i Sverige. Først efter
Mordet er Gestapo blevet klar over, at man havde faaet fat i den forkerte
Mand. Gerningsmanden til dette rystende Mord menes at være den berygtede
danske Gestapomand, Dr.Peters, som ogsaa deltog i Mordet paa Repræsentant
Solling Fynboe paa Strandvejen i Aarhus.
-

Dramatisk Afvæbning
i den tyske Boghandel paa Østergade.
En tysk Feldwebel gik for nogle Dage siden ind i den tyske Boghandel paa
Strøget. Han var den eneste Kunde i Forretningen, men umiddelbart efter
kom to unge Mænd ind, gik hen til Feldweblen, stillede sig paa hver Side
af ham og stak ham deres Pistoler i Siden. Samtidig aabnede den ene af
de unge Mænd Feldweblens Pistoltaske i den Hensigt at afvæbne ham.
Pludselig bragede nogle Skud fra Baglokalet, der kun var adskilt fra For
retningen ved en Portiere. Den ene af de unge Mænd blev ramt af et Skud
i Laaret. Denne uventede Aktion fik imidlertid alvorlige Følger for Feld
weblen. Den anden unge Mand, som stod i Dækning af ham, affyrede nemlig
straks sin Pistol, og Feldweblen sank sammen ramt af fire Skud. Derefter
forsvandt de unge Mennesker med Tyskerens Pistol.
Af HIPO-Landsforrædernes Bedrifter.
Fredag Morgen trængte ti Hipo-Folk ind i Direktør C.Ingemanns Lejlighed
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paa Ordrup Jagtvej 48 E. De sprængte Døren ved Skud og saarede derved
Fru Ingemann og Datteren, Fru Ingemann i begge Ben, Datteren ved Strejfskud i Ryggen og den ene Arm. Det tog Hipo-Mændene selvfølgelig ikke rin
geste Notits af, men begyndte at udslynge en Række ørerødige Beskyldnin
ger. “Afhøringen” viste, at det var Direktør Ingemann selv og hans Søn,
de søgte. Ingen af dem var hjemme, men “Hjælpepolitiet” foretog en Razzia
i Lejligheden, hvorunder de ødelagde, hvad de kom i Nærheden af, og da de
forlod Hjemmet, kastede de en Haandgranat ind i Lejligheden, saa Stuerne
blev fuldstændig raseret.
I FAA LINIER (Indland):
Tyskerne har overfor Viborg Kommune krævet Plads til 5000 saarede tyske
Soldater og Flygtninge. Samtlige Kommuneskoler, Viborghallen, Hans Tau
sens Hus, Asmild Kloster Landbrugsskole og Arbejdernes Forsamlingsbygning
er blevet beslaglagt. Desuden har Tyskerne forlangt tre af Evens Hotel
ler.
Paa Strækningen Sommersted-Vojens afsporedes Natten til Lørdag et tomt
Lazarettog. Fire Vogne blev afsporet, og den danske Lokomotivfører og
Fyrbøder kom lettere til Skade. Iøvrigt er der i de sidste Par Dage sket
Sabotage paa Linierne Ringkøbing-Velling, Stevnstrup—Langaa, Randers
Stevnstrup, Bjerregrav-Randers, Hvidding-Rejsby, Kolkær-Nørre Kollund og
Ri ngkøbi ng-Hee.
Korrespondent Wilhelm August Peters, der i Følge sine Papirer skulde bo
paa Rentemestervej 36 i København, blev Lørdag Eftermiddag dræbt af et
Skud i Nakken udenfor Hotel “Royal” i Aarhus, hvor han boede. Skuddet
blev affyret af en Cyklist. Efter Drabet udviklede der sig paa Stedet et
Skyderi, hvorunder den forhenværende Kurvemager Carl Nielsen, Banegaards
gade 6, Aarhus, blev alvorligt saaret.

En Ambulance blev Fredag Aften kaldt til Landbrugsmuseet i Lyngby for at
hente en Mand, der var blevet dræbt. Da Ambulancen ankom, f~ndtes der i
midlertid ikke nogen dræbt Mand paa Stedet, men kort efter blev der af
tyske Politifolk fra Stationen i Lyngby affyret nogle Skud mod nogle
Mænd, der var dukket op. En ung Mand, Johannes Stephan Jørgensen, Søn af
Kommunelæge Stephan Jørgensen, der blev myrdet for et Aars Tid siden, fik
det ene Ben skudt af. Han blev i Ambulancen kørt til Amtssygehuset.
Overbetjent Høedt fra Københavns Opdagelsespoliti, der blev anholdt af
Gestapo forrige Lørdag og indsat i Vestre Fængsel, er, oplyses det nu,
flygtet forrige Mandag. De nærmere Omstændigheder ved Flugten er ikke
kendt.
Politiadvokat Th.Beckett, Overbetjent Charles Hansen og Kriminalbetjente
ne Harald Jensen og Lund (Lyngby) er løsladt fra Frøslev.
En stor Lyskaster-Dynamo med Motor, der var opstillet i Organisation
Todts “Lejromraade” paa Sauers Plads i Aalborg, blev fornylig ødelagt af
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Sidé 7. INFORMATION Nr.425.

Frihedskæmpere. Tidsindstillede Sprængladninger blev anbragt, skønt der
gik Vagt hele Tiden. Ved Eksplosionen blev Motoren ødelagt.

til Gestapo, blev forleden fundet alvorligt saaret ved Ringkøbing Havn.
Han var ramt i Brystet af et Vaadeskud fra sin egen Revolver. Det var
Medlemmer af den tyske Værnemagt, der tilkaldte en Ambulancé fra Falcks
Redningskorps. Magnus Kofoed blev kørt til Sygehuset i Ringkøbing.

Den tyske Værnemagt har beslaglagt den store Ejendom Kystvejen 61 i Aar—
hus. Desuden har Tyskerne beslaglagt Det forenede Oliekompagnis Admini—
strationsbygning paa østmolen og DFDS’s Lagerplads i “Børsen”ved Aarhus
Havn.
Aarhus Motorkompagni (Ford), der
skerne, er nu begyndt at arbejde
med Værktøj og Haandmaskiner. De
Spise- og Sovesal paa Fabrikken,

25 Arrestanter blev den 28.Februar overført fra den tyske Arrest i Aal
borg til Frøslev-Lejren. Arrestanterne var blevet anholdt under Razziaer
ne i Frederikshavn, Sæby og Hobro.

som omtalt er blevet beslaglagt af Ty
med 70 importerede Arbejdere, der mødte
fremmede Arbejdere har faaet indrettet
der er meget stærkt bevogtet.

Den 27.Februar blev Vinge Mølle ved Hobro, der i stor Stil fremstillede
Generatortræ til Tyskerne, ødelagt ved Sabotage. Bevæbnede Frihedskæmpere
evakuerede inden Sprængningen to gamle Mennesker, der bor i et Hus i Nær
heden. Bomben ødelagde fuldstændig Virksomheden. De to gamle Menneskers
Hus fik alle Ruderne trykket ind ved Lufttrykket. De var meget ulykkelige
herover, men blev glade, da Gruppens Leder gav dem 50 Kr. som Erstatning.

Ved en Eksplosion i Viktualieforretningen i Jægergaardsgade 142 i Aarhus
blev Forretningen ødelagt. Eksplosionen skyldes Sabotage. Indehaveren
handler udelukkende med Tyskerne.
I Helsingør har Gestapo arresteret Overbetjent p.Hansen og Hustru. Ægte
parret blev hentet i Hjemmet. Desuden har Tyskerne arresteret Læge C.U.
Jessen. Tre unge Spejdere, der en Aften kom paa Gaden med en Duplikator,
blev ogsaa anholdt.
De østprøjsiske Flygtninge føler sig ikke vel i Danmark, og deres Værter
er heller ikke begejstrede for dem. Dels har de ingen Rationeringskort,
og dels har de ingen Penge. De, der har Mark, kan ikke faa vekslet, og
de, der slet intet har, kræver højlydt ind hos deres Værter. Ofte ser man
Børnene tigge om danske Penge paa Gaden. Mange af Flygtningene har den
opfattelse, at de opholder sig i Landet efter den danske Stats Indbydelse
og er Gæster her. Saaledes kom en af dem forleden ind i en Forretning i
Aabenraa og købte en Kjole og en Kaabe. Hun fik det ogsaa, men da hun
skulde til at gaa, sagde hun med en flot Haandbevægelse: Regningen sendes
til den danske Stat: Jeg er Flygtning fra Danzig! Hun var mildest talt
opbragt, da Købmanden ganske Stilfærdigt tog sin Pakke igen og anbragte
Kjolen og Kaaben, hvor de før havde hængt.
I Lørdags kom der 1500
Flygtninge, Mænd, Kvinder og Børn, til Aarhus H. Dentilstødende Gade var
afspærret af pistolbevæbnede Soldater, der skulde forhindre, at Aarhusi
anerne saa, hvor elendig en Forfatning Flygtningene var i. I Trambusser
blev de befordret til de Lokaler, som er beslaglagt til Formaalet. Det
drejer sig bl.a. om Finsensgades Skole, Aarhus Seminarium samt Aarhus
største og mest moderne Skole, Skovvangsskolen. Iøvrigt skal Ca. 500
Flygtninge efter tre Dages Karantæneophold sendes videre til Ebeltoft.
-

Under Sabotagen mod Rangerterrænet ved Aarhus Godsbanegaard for nylig
blev to danske Jernbanearbejdere saaret. De blev ført til Kommunehospita
let, men herfra overflyttede Tyskerne dem til det tyske Lazaret paa Kom
munehospitalet. Herfra er de nu blevet befriet, idet 25 pistolbevæbnede
Frihedskæmpere forleden kørte op til det tyske Lazaret med en Ambulance.
De tiltvang sig Adgang til Lazarettet og befriede de to Jernbanearbejde
re. Ambulancen blev senere afleveret, hvor den var laant i Anledning af
Aktionen.
En Mand ved Navn Magnus Kofoed, der i nogen Tid har opholdt sig i Ring
købing som Vognfordeler for Tyskerne, og som menes at have Tilknytning
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Specielt:
Til 59: Vi har haft Notitsen.
Til 363: Gaa endelig videre.
Til 246: Er gaaet videre. De faar Besøg.
Til 77
I Betragtning af den Teknik De anvender, behøver De ikke standse.
Til 49: Velkommen med det ny. J. har faaet Svar.
I

Vel gennemført Aktion.
“Heiber Service” paa Lyngbyvej ødelagt.
12-14 Frihedskæmpere gennemførte tidligt i Gaar Formiddags en vellykket
Aktion mod det strængt bevogtede “Heiber Service” pa Lyngbyvej 165, hvor
der stod en hel Del tyske Biler.
Frihedskæmperne dukkede op to og to, og Vagtchefen, der gik fredeligt og
fejede Fliser udenfor Villaen ved Lyngbyvej, blev holdt op af to Mænd,
der pludselig sprang ind gennem Laagen. Fredelige Søndags-Spadserende,
Sporvognspassagerer og Søndagsryttere passerede Stedet uden at lægge Mær
ke til noget.
Først da samtlige Frihedskæmpere dukkede frem med Maskinpistoler og Pi
stoler ved det elektriske Hegn, blev Folk opmærksomme paa, hvad der fore
gik. Frihedskæmperne kravlede op paa selve Indhegningen, balancerede der
et Øjeblik og sprang saa med samlede Ben over det elektriske Pigtraads
hegn. I Løbet af et Øjeblik var hele Omraadet gennemsøgt og Vagterne
“bragt paa Plads”. En enlig Cyklist, der standsede op paa Fortovet lige
udenfor “Heiber Service”, og som ikke rettede sig efter den Frihedskæm
per, der vinkede til ham om at køre videre, blev simpelthen taget inden
for og maatte blive der, til Aktionen var gennemført. Det varede dog kun
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noglefaa Minutter.
Saa snart Omraadet var “erobret”, blev Gitterporten slaaet op, og en af
Frihedskæmperne kørte ind med en stor benzindreven Vogn, der kort forin
den var blevet “holdt op”. Vogndøren blev aabnet, og paa et øjeblik var
Spræng- og Brandstof anbragt i Garagen og Maskinværkstedet. Ilden begynd
te at flamme, og i det øjeblik Ekspiosionen indtraf, og Ilden spredtes
ud over de tyske Biler og Maskinerne, sprang Frihedskæmperne ind i Bilen,
der satte i Gang med et Drøn ud ad Lyngbyvej. En af Frihedskæmperne, der
sad overskrævs paa Bilens Motorhjelm sendte som Afskedshilsen en Maskin—
pistolsalve lige op i Luften.
Omtrent 200 Mennesker havde overværet den sidste Del af Aktionen og var
lige ved at raabe Hurra, da Frihedskæmperne kørte bort.
Det hele havde varet 16 Minutter.
Der er vel ingen Røvere i denne Skov....
Ved en af de Virksomheder, som Tyskerne har overtaget “Bevogtningen” af,
kunde man i Gaar overvære en virkelig morsom Episode. Ved Indgangen til
Virksomheden, der ligger i en meget lidt befærdet Gade, stod to tyske
Vagtposter med Geværet under den ene Arm. Begge havde de mellem Hænderne
en Roman, som de var meget optaget af, og efter den Interesse, hvormed
de læste, kan det vel næppe have været “Mein Kampf”. En tredie Vagtpost,
som de havde sat ud for at varsko dem, hvis der uventet kom en overordnet
Officer, maatte pifte adskillige Gange i Fingrene, før de to læsende
Vagtposter kunde løsrive sig fra deres Romaner. De to Soldater fik hur-~
tigt Romanerne ind under Kapperrie, tog Geværet over Skuldrene og marche
rede frem og tilbage. De syntes pludselig at have faaet Interesse for Sa
botører, der eventuelt kunde skabe endnu større Spænding end den, de hav
de været ude for gennem Romanlæsningen. Forskellen var blot den, at med
eventuelle Sabotørers Ankomst, var de selv i Ildlinien, og Tyskerne hol
der som bekendt mest af at have Begivenhederne paa Afstand.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING.
Vestfronten: De Allierede er nu naaet frem til den venstre Rhinbred paa
et meget stort Omraade. Man regner med, at de er Herrer over hele venstre
Rhinbred i Løbet af et Par Døgn
i al Fald Omraadet fra Xanten til Köln.
Tyskerne har endnu fire Brohoveder tilbage over Rhinen, men disse Broho
veder bliver stadig mindre og mindre. Det vil næppe være muligt for dem
at holde end sige udvide dem.
De Allierede møder den haardeste Modstand i Frontens nordlige Del, hvor
Tyskerne søger tilbage mod den eneste Bro, der er tilbage Nord for Köln.
Alle andre Broer er sprængt i Luften. De tre store Industribyer Leverku
sen, Dùsseldorf og Duisburg ligger under allieret Artilleriild. Neuss er
indtaget, og i Homberg raser der endnu de sidste Gadekampe. De allierede
Tropper staar 16 km fra Bonn, og i den sydlige Del af Fronten begynder de
Allierede ogsaa at presse stærkt paa. Mange Steder er Fremmarchen saa
hurtig, at Tyskerne ikke naar at faa løsnet et Skud, før Byen er taget.
Situationen er alvorlig for Tyskerne omkring Trier, og de mangler i høj
Grad Reserver.
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østfronten: Russerne har naaet østersøkysten paa en meget bred Front
mellem Kolberg og Köslin, og de tyske Hære mellem Danzig og Stettin er
blevet splittet i en Række Smaagrupper. Der er ikke længere Tale om nogen
organiseret Modstand. Russerne har indtaget en Mængde Byer i det sidste
Døgn og de russiske Tropper staar kun 35 km fra Stettin. Selve Köslin er
faldet, Stargard er omgaaet, og Russerne staar paa et Punkt Nordøst for
Stettin, hvorfra man nu stadig kan høre Kanontordenen fra Fronten.
Ogsaa i Berlin kan man høre Kanontorden, nu efter at det sværeste Skyts
er rykket frem i første Linje. Paa Brohovederne ved Frankfurt og KUstrin
er der samlet meget store russiske Troppestyrker, man regner med 8 Hære,
der er parat til det Storangreb, der godt kan være indledet nu, hvor dis
se Linjer skrives. Længere Syd paa presses der meget stærkt paa, og Gör
litz er ved at være omgaaet.
Luftangreb: Tysklands Benzinfabrikker er nu ødelagt af de allierede
Luftangreb, og der kan ikke regnes med nye Benzinleverancer før om tre
Maaneder. Endnu er et Par Benzolfabrikker igang, men Benzolen er ikke
renset, og den volder derfor Vanskeligheder ved Brugen i Panser- og Last
vogne.
England blev angrebet af tyske Luftstyrker Natten til Søndag. Af de an
gribende 60 Maskiner blev 14 skudt ned. Resultatet af Angrebet har tilsy
neladende ikke været særlig vellykket, da de allierede Maskiner ogsaa i
Gaar angreb Tyskland paa normal Vis.
I den sidste Tid har Tyskerne indsat 130 specielle Jagere mod de angri
bende allierede Maskiner, men heraf er 80 blevet skudt ned. Samtidig op
lyses det, at Chefen for de tyske Jagerstyrker, General Gallant, er ble
vet afsat, idet han er blevet gjort ansvarlig for den daarlige Indsats.
Han har gjort gældende, at denne udelukkende skyldes, at man har favori—
seret Indsatsen af V 1 og V 2, der har været ganske uden Nytte i Kampen.
Ruhr evakueres: Tyskerne forsøger nu at evakuere de store Fabrikker i
Ruhr. Arbejdet er blevet indstillet, og alle Maskiner føres bort eller
bliver sprængt. Mange Steder har Arbejderne modsat sig ødelæggelserne idet de er bange for ikke at have et Arbejdssted efter Krigen, hvis alt
bliver ødelagt.

-
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Sidste i faa Linjer:
I Gaar ved 1O—ll.Tiden hørtes der kraftig Skydning med Skibskanoner fra
Løkken. Ogsaa de tyske faste Batterier gav Ild. Formodentlig er det en
gelske Søstridskræfter, som har angrebet en tysk Konvoj.
Overdyrlæge N.Mose, Randers, blev i Nat, da han kom kørende i sin Bil paa
Hobrobejen, beskudt af en tysk Patrulje. Alvorligt saaret, ramt af Pro
jektiler i Ryggen, blev han indlagt paa Sygehuset i Randers.
Læge Gøtsche, Haslev, og Gaardejer Fløjstrup, Simmendrup, er i de sidste
Dage blevet anholdt af Gestapo.
Kildemarksskolen i Næstved er blevet beslaglagt af Tyskerne.
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Kartotekskortene i Folkeregistret i Slagelse blev i Lørdags fjernet af
revol verbevæbnede Mænd.
Jernbanesabotagen: Natten mellem Fredag og Lørdag fandt der flere
Sprængninger Sted forskellige Steder i Jylland, i Hovedsagen grupperet
omkring Ringkøbing og~Randers, hvor der begge Steder skal udskiftes en
Del Skinner.
Ved 2.Tiden Natten til Lørdag skete der en Sprængning un
der et tomt Lazarettog til Padborg. Fire Vogne afsporedes. Sprængningen
fandt Sted ved Sommersted, mellem Vamdrup og Padborg, og Togets danske
Lokomotivpersonale blev lettere saaret.
Natten mellem Lørdag og Søndag
og mellem Søndag og Mandag skete der ligeledes Sprængninger forskellige
Steder.
-

-
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A

Mandag den 5.Marts 1945.
(A-B)
L.S. og Hitler.

L.S (landbrugernes Sammenslutning) har paa et Hovedbestyrelsesmøde skif
tet Ledelse. Det bliver de nye Mænds Opgave at faa balanceret Bevægelsen
bort fra det Samarbejde med de danske Nazister, som har været saa skæbne
svangert. Det blev proklameret paa et Møde i Aarhus midt paa Sommeren
1940. Endnu er det ikke helt klarlagt, hvordan den daværende Ledelse kun
de begaa en saa kæmpemæssig taktisk Brøler. Der har aabenbart været lovet
Bevægelsens førende Mænd, der som bekendt gik ud og ind i det tyske Ge
sandtskab i København, noget i Retning af en Regerings—Overtagelse, hvis
Samarbejdet med de danske Nazister blev godt modtaget af de danske Land
mænd.
Kupplanerne, som var udarbejdet i alle Enkeltheder, naaede aldrig længere
end til Skrivebordsskuffen. Proklamationen om Samarbejdet med L.S. og de
danske Nazister kom umiddelbart efter de store tyske Sejre i Forsommeren
1940. Det var dengang, Samarbejdsmændene og Kapitulanterne, Storrums-Til
hængerne og Opportunisterne arbejdede Haand i Haand paa Danmarks nationa
le Selvudslettelse. De fandtes indenfor alle Samfundslag, og Tyskerne
havde Kartotek over dem. Paa Kastelsvej vidste man, hvem det, kunde beta
le sig at arbejde med indenfor forskellige Erhvervsgrene. For Landbrugets
Vedkommende blev det Mændene fra L.S. Denne Bevægelse havde sit aandelige
Udspring i den gørende politiske og økonomiske Uro, som var en Følge af
den økonomiske Verdenskrise først i 30’erne. Afsætningsforholdene for
Landbruget nærmede sig det katastrofale. Verden var overfyldt med Lev
nedsmidler, og Priserne faldt og faldt. En saadan Krise skulde ramme et
Eksporterhverv som det danske Landbrug særlig haardt.
L.S. blev startet og opbygget paa Uenigheden om, hvordan man ved inden
landske prisstabiliserende Foranstaltninger bedst kunde afbøde Depressio
nens værste Udslag. Megen Ondskab og megen personlig Nid blev saaet i
disse Aar, ikke alene mellem Landbrugets Mænd indbyrdes, men ogsaa mellem
Landbruget og den øvrige Befolkning, som identificerede de højttalende
L.S.Mænd og deres vidtgaaende Krav med hele det danske Landbrug. Dønnin
gerne fra den Tids mange Debatter kan undertiden mærkes endnu, maar Land
brugets Forhold diskuteres offentligt.
Det var ikke noget Tilfælde, atdet tredie Riges Repræsentanter umiddel
bart efter Besættelsen gjorde Brug af L.S. og dets ledende Mænd. Hitler
og hans Medarbejdere var Eksperter i de gyldne Løfters Politik. Skønt
Hitler i sit oprindelige Program nærmest var Tilhænger af Ekspropriation
af al Jord
uden Erstatning- til Fordel for Staten, skiftede han Stand
punkt i 1928 og indskrænkede Beslaglæggelsesbestemmelserne til kun at om
fatte de Jorder, ‘som var blevet erhvervet paa uretfærdig Maade eller som
ikke behandles, som Hensynet til det almene Vel kræver det’.
Hitler havde opdaget, at de faldende Konjunkturer vilde trække de tyske
Landmænd med sig nedad, og var der noget Nazismen paa det Tidspunkt havde
Brug for, var det Utilfredshed, Uro, Revolter og Ballade. Politisk var
Hitlers Spekulation i den tyske Bondestands daarlige økonomiske Kaar et
taktisk Mestertræk.
I 1930 udsendte Hitler er stort Jordbrugs-Program, hvori han blandt an
det erklærede:
“Bondebefolkningen er racemæssigt set Bærerne af de sunde Arvefaktorer.
Folkets Ungdomskilde og vor militære Styrkers Rygrad”, og “Bevarelsen af
—
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B.

en effektiv Bondeklasse i et hensigtsmæssigt Forhold til hele Befolknin
gens Antal er Hovedhjørnestenen i den nationalsocialistiske Politik”. Se
nere opfandt Nazisterne det saakaldte økonomiske europæiske Storrum, hvis
væsentligste Opgave skulde bestaa i at hjemføre Raastoffer til Tyskland.
Ogsaa det tyske Landbrug var tiltænkt en fremtrædende Plads i denne Pro
ces. Det vil føre for vidt atkomme ind paa den Prishævningspolitik for
Landbruget, som Nazisterne gennemførte, da de kom til Magten i 1933. For
maalet med det hele,’ ligesom med alt det andet, hvad de fandt paa, var at
gøre Tyskland mere modstandsdygtigt, naar Revanche-Krigen for Nederlaget
i 1918 skulde udkæmpes.
Allerede fra Starten var der en vis aandelig Forbindelse mellem de nazis
tiske Agrarpolitikere og det danske L.S. Man befandt sig vel i hinandens
Selskab. Det reaktionære Bagstræb giver sig samme Udtryk i alle Lande.
L.S følte sig samtidig beæret over at være inde med Storrums-Repræsentan
terne, uden at de dog helt havde klargjort sig, at netop Storrummet vilde
være økonomisk ødelæggende for et Eksporterhverv som det danske Landbrug.
Det saa L.S.-Mændene stort paa, eller ogsaa saa de det slet ikke.
Forbindelsen mellem L.S. og Tyskerne blev yderligere udbygget efter Be
sættelse. Da Tyskerne saa i 1940 forsøgte det store politiske Fremstød i
Danmark, meldte L.S.-Ledelse sig til Lakajtjeneste i Haab om at faa til
delt nogle Ministerposter i den politiske Klovn Frits Clausens eventuel
le Ministerium. Det hele faldt til Jorden med et Brag. Den Dag Samarbej
det mellem de danske Nazister og L.S. blev erklæret, var L.S. færdigt.
Medlemmerne forsvandt i Tusindvis, og de er aldrig kommet igen. Nu har
Hovedbestyrelsen
Generalerne uden Hær
helt taget Konsekvenserne af
Fejlspekulationerne. De nazistisk inficerede Medlemmer er sat ud af Spil
let og mere renlivede Folk
nationalt set
er kommet i Stedet. Det er
tvivlsomt, om Saltvandsindsprøjtningen kan redde Foretagendet. De Mænd,
der satte deres Stempel paa L.S. i de senere Aar, har tilegnet sig for
mange af de nazistiske Demagogers Svindelmetoder til at man kan redde
Foretagendet ved at skifte Mændene ud.
L.S.—Bevægelsen blev født i en vanskelig Tid for dansk Landbrug. Den hav
de Medløb i lang Tid paa Grund af Konjunkturerne, kulminerede med Bondetoget til Kongen, fejlede i det daglige Arbejde, evnede aldrig politisk
at gøre sig gældende og svigtede totalt, da Danmarks Skæbnetime var inde.
-

-

-

-

000

Side 1. INFORMATION Nr.426.

6.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.391.

Kolberg ved østersøkysten er erobret af Russerne, russiske Pansertropper
rykker stadig nærmere til Stettin, meget store tyske Styrker er afskaa
ret i Pommern. Det sidste Fremstød mod Havet er sket saa stærkt, at store
tyske Divisioner
deriblandt antagelig de SS-Formationer, der skulde udkæmpe deres sidste Kamp paa Lolland
ikke har kunnet slippe ud og nu
kæmper med Ryggen til Østersøen.
Paa Vestfronten er den store Kamp om Rhinen i Fuld Gang. Tyskerne spræn
ger Rhinbroerne, de Allierede slynger saa mange Panserdivisioner som mu
ligt mod Overgangsstederne for i allernærmeste Fremtid at gennemtvinge
Passagen. Kamp finder nu Sted i Selve Køln, allierede Bombemaskiner sør
ger for at berede Vejen for de videre F.remstød og bringe Forvirring i de
tyske Tilførsler.
-

-

General Eisenhower hylder
de danske Frihedskæmpere.
General Eisenhower har i Gaar udsendt et for den danske Frihedsbevægelse
og for de danske Frihedskæmpere særdeles ærefuldt Kornmunique fra den al
lierede Overkommandos Hovedkvarter paa Vestfronten. I Kommuniquéet frem
hæves de danske Patrioters hyppige Angreb paa Jernbanelinjerne Landet o
ver, Angreb, der har givet til Resultat, at ikke et eneste af Tyskernes
Transporttog er naaet frem uden Forsinkelser. Nogle af Togene var lige
frem blevet direkte beskadiget ved Angreb, andre var blevet stærkt for
sinket som Følge af Sabotage mod Jernbanenettet. Tyskernes Besværligheder
i Danmark blev yderligere forstærket ved Ødelæggelse af Virksomheder,
hvor der fremstilles Reservedele til Udbedring af de ødelagte Sporaréaler
og ved Ødelæggelse af Jernbanestationernes vitale Anlæg, Sporskifter,
Kryds og lignende..
General Eisenhowers Kommunique, der blev læst op i den engelske Radio i
Gaar, sluttede med Forsikringen om, at disse Aktioner, foretaget af dan(fortsættes Side 2)
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ske Frihedskæmpere, var et særdelse effektivt Bidrag til øst- ogVestfron
tens militære Operationer.

ne, at Fuldmægtig Knud Bryning i Landbrugsministeriets Kødforsyningsud
valg, hans Hustru og en ukendt Mand var blevet fundet skudt i deres Villa
i Himmelev ved Roskilde. Pancke glemte dog at tilføje, at Morderne var at
søge i det af ham selv højtideligt udnævnte “danske Hjælpepoliti”
Hipo
Folkene
der havde været ude paa egen Haand.
Den nærmere Undersøgelse har vist, at den ukendte Mand, der blev fundet
myrdet i Kælderen til Ægteparrets Villa, var en Politibetjent. Det var
ham, Hipo-Landsforræderne havde sporet til Himmelev, og Lørdag den 24.
Februar kørteHipo-Folkene op foran Villaen, omringede den og stormede
den. Hverken Bryning, hans Hustru eller den eftersøgte Politimand forsøg
te at sætte sig til Modværge, men alligevel blev de alle myrdet. Fru Bry
ning laa som meddelt skudt i sin Seng. Bryning selv var myrdet i Garagen,
og Politibetjenten blev fundet i Vaskerummet. Efter Mordene, som aaben
bart har været vel overVejet, forsvandt Hipo-Mændene, og kort efter blev
de tre myrdede fundet af det lokale Vagtværn, som var blevet alarmeret
af Skuddene.
-

To kraftige Eksplosioner
og Ild fra Maskingeværer, Rifler og Pistoler.
Nyt Mytteriforsøg
paa Artillerivejens Kaserne.
Natten til i Gaar har der paany været voldsomme Uroligheder paa Artille
rivejens Kaserne, hvor tyske Marine- og Infanteritropper har Kvarter.
Mandskabet bestaar for Størstedelen af ganske unge Mennesker, nærmest
Drenge, og ældre Folk, og en Del af dem er for ganske nylig ankommet fra
Norge. De fleste af dem gør imidlertid mere Indtryk af at høre hjemme paa
et Rekreationshjem for Nervepatienter end paa en Militærkaserne
endsige
i de forreste Linjer.
Hvad der har givet Anledning til de dramatiske Begivenheder paa Kasernen
vides ikke. Muligt har Soldaterne faaet at vide, at de meget hurtigt
maatte vente at komme til Fronten. Det har blandt andet tidligere været
Aarsag til, at ikke saa faa af Norges-Soldaterne deserterede efter Ankom
sten til Danmark paa Gennemrejse.
Ved godt 11.30-Tiden Søndag Aften lød der fra Kasernens Terræn en ret
kraftig Eksplosion, der kunde høres i hele Kvarteret omkring Islands
Brygge, Amager Boulevard og Amagerbrogade. Umiddelbart efter hørtes en
Række Maskinpistolsalver, og pludselig rystedes Kvarteret af endnu en
Eksplosion, betydelig kraftigere end den første. Der fulgte nu en rasen
de Skydning, og man hørte høje Raab og Skrig. Nu og da skar brutale Kom
mandostemmer igennem, der hørtes ogsaa Ild fra Maskingeværer, Rifler og
Pistoler, men efter godt en halv Times Forløb blev alt stille.
I Gaar Morges fulgte Efterspillet, som man kendte det fra sidste Mytteri
forsøg paa denne Kaserne og Kasernen i Baadsmandsstræde. Ud fra Porten
kom et halvt Hundrede Soldater marcherende under streng Bevogtning. Sol
daterne var for langt de flestes Vedkommend meget mangelfuldt paaklædt.
Kun enkelte havde deres Vaabenfrakker paa, de fleste gik i Drejlstrøjer
og ingen af dem havde Huer eller Hjelme
endsig Vaaben. Foran og bag Ko
lonnen gik feltrnæssig udrustede Soldater med Maskinpistoler i Skudstil
ung, og paa begge Sider gik ligeledes Vagtmandskab. Hele Kortegen var
under Ledelse af et Par Officerer, og den forsvandt ind gennem Porten til
den tysk—besatte Politiskole paa Amager Fælled. Senere paa Dagen marche
rede endnu en Kolonne
maaske godt et Hundrede Mand
ud fra Kasernen
til Hovedbanegaarden. De medførte fuld Oppakning, men var ubevæbnede. Af
deres Miner at dømme forstod man, at det drejede sig om mere end en al
mindelig “Forflytning”. De saa alle udasede, forpinte, næsten grædefærdi
ge ud, da de gik ind i Afgangshallen, mens nogle af Bevogtningsmandska—
bets Folk dannede Spalier paa hver Side af Indgangen med Riflerne i Skud—
stilling mod Flokken.
-

-

-

Det var Hipo, der myrdede
Bryning, hans Hustru og Betjenten.
Den højere Pancke meddelte forleden i tvangsindlagte Omtaler i Dagblade-
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Storrums- Kul tur.
Som omtalt blev den 39-aarige Bogtrykker Henry Jensen sent Tirsdag Aften
fundet haardt saaret i sin Lejlighed i Ny Adelgade 4 A. Det viser sig nu,
at han, der senere er død paa Hospitalet, er blevet skudt ned af tre Ge
stapomænd, af hvilke den ene var Dansker.
De havde tiltvunget sig Adgang til Jensens Lejlighed under Foregivende
af, at de søgte en bestemt Person, som de mente opholdt sig der. Jensen
kunde kun erklære, at der ingen var hos ham, saa lidt som han kendte den
Mand, der blev eftersøgt, og efter en Undersøgelse i Lejligheden maatte
Gestapomændene gaa med uforrettet Sag. De to var allerede kommet udpaa
Gangen, da den tredie pludselig vendte sig i Døren, rettede sin Pistol
mod den intetanende Bogtrykker og ramte ham med tre-fire Skud i Maven.
Derefter gik de tre Mænd ganske roligt ned ad Trappen og overlod den
haardt saarede Mand til hans Skæbne.
Tyskerne skød af Skræk
deres egen Jager ned.
Det er ikke alene de tyske Soldater, der skyder hinanden
•~om Tilfældet
var paa Axeltorv. Nu er det tyske Luftværnsartilleri ogsaa begyndt at
skyde tyske Flyvemaskiner ned.
I Gaar Eftermiddags var et Troppetransporttog under Indkørsel til Padborg
Station. Pludselig kom nogle tyske Jagere drønende hen over Toget, og i
næste øjeblik foretog en af dem en pludselig Dykning. Mandskabet ved
Luftværnskanonerne blev grebet af Skræk
i de fleste Troppetog er der
særlige Vogne med Luftværnskanoner
og Kanonerne blev øjeblikkelig ret
tet mod Flyveren, som man aabenbart i Forvirringen har antaget for en
Fjende, trods de tyske Nationalitetsmærker
der lød en Række Skud, som
ramte saa præcist, at Flammerne i næste øjeblik slog ud fra Maskinen, og
den styrtede til Jorden med et Brag.
Hvad der er sket med Luftværnsskytsets Mandskab, ved man ikke, men Resten
af Dagen nøjedes de overlevende Jagerpiloter med at skræmme Folk og Hus
dyr fra Vid og Sans med deres Dykninger
Togene holdt de sig ærbødigt
fra.
-

-

-

-

-
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Det havde Værnemageren
for sin Venlighed.
Garagekompagniet i Horsens, et af Byens største Automobilfirmaer, der i
over et Aar har arbejdet for Tyskerne, blev i Lørdags besat af Værnemag
ten. Man forlangte Virksomheden overgivet til Tyskerne, og Lejlighederne
i det Ejendomskompleks, der tilhører Garagekompagniet skulde rømmes. Det
hjalp ikke, at Direktøren, J.C.Jensen, gjorde opmærksom paa, at han altid
havde været forekommende og havde søgt og udført det Arbejde, han kunde
faa. Han blev alligevel smidt ud. Tyskerne trak beklagende paa Skuldrene
og gjorde opmærksom paa, at det var den Automobilforretning, der bedst
kunde isoleres og afspærres, og derfor saa man sig nødsaget til at be—
slaglægge den, ligesom man for et Par Dage siden havde beslaglagt Ford
Motor Co. i Aarhus.
Værnemagerhestene bliver skudt
Pengesedlerne bliver brændt.
I den senere Tid er adskillige Vognmænd, der arbejder for Tyskerne paa
Flyvepladsen ved Tirstrup, blevet holdt op af Sabotorer, der har skudt
deres Heste. Paa denne maade skal
efter hvad Arbejderne paa Flyveplad
sen fortæller
en Snes Heste være blevet skudt, saa det efterhaanden
kniber for Tyskerne at faa Vognmænd. Hesteforsikringsforeningerne paa
Mols har vedtaget ikke at udbetale Erstatning for de Heste, som arbejder
for Tyskerne.
Flere Vognmænd, som kører Lastbil for Tyskerne, skal gentagne Gange være
blevet holdt op og frataget deres Tegnebøger med flere Tusind Kroner,
hvorefter Pengesedlerne er blevet kastet i Generatorerne og brændt.
-

-

-

Specielt:
Til 219: Vi er i høj Grad opmærksom paa de Betragtninger, De giver Udtryk
for, og vi tager dem altid i Betragtning ved Omtaler.
Til 359: Hvad siger hans Klassekammerater?
Særmelding: “Gustav’ fra P.G. skal omgaaende forsvinde.
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I FAA LINIER (Indland):

,><

Det har vist sig, at ikke en, men to Patrioter flygtede fra Tyskernes
Fangetransport i Lørdags paa Vesterbros Torv. Den ene undsiap, men den
anden blev saa haardt saaret under Tyskernes vilde Skyderi, at han kort
efter afgik ved Døden.
Af de sidste Døgris Sabotage mod Jernbanerne kan nævnes: 5 Sprængninger
mellem Silkeborg og Svejbæk, 6 mellem Silkeborg og Risenbro, 58 mellem
Aalborg og Nørresundby, 5 mellem Skandeborg og Hylke, 12 mellem Røde Kro
og Hovslund, 3 mellem Skanderborg og Alken. Paa Grund af formodet Sabo
tage har Trafiken været indstillet paa en Række Strækninger.
Fredag indfandt der sig fire revolverbevæbnede Mænd fra det tyske Sikker
hedspoliti i en Ejendom i Hellerup. De var alle dansktalende og foran
staltede en Husundersøgelse. En af Mændene voldtog en Frue, der var alene
hjemme. Hun maatte senere indlægges paa Amtssygehuset i Gentofte.
Fredag Aften ødelagdes Maskinerne i Skive Andelssvineslagteris Pølsemage-.
ri af tre Eksplosioner.
Fredag Aften fjernede revolverbevæbnede Mænd nogle Akter af den tyske
Film ~Gasmanden” fra Victoriateatret i Sorø.
Godthaabsvejen s Skole, der i længere Tid har været beslaglagt af Tysker
ne, skal nu bruges til tysk Lazaret.
Baade paa Hadsundvejens Skole og i Missionshotellet Ansgar i Randers skal
der indkvarteres Flygtninge.
I Gaar Eftermiddags skete der to kraftige Eksplosioner paa Havneterrænet
ved Langebro. Der var blevet foretaget et Angreb mod Krisepolitiets tid
ligere Kontorlokaler, nogle Barakker, der ligger overfor Politigaarden
paa Kalvebod Brygge. En Mængde HIPO—Folk myldrede straks ud fra Politi
gaarden og gav sig til at skyde i alle Retninger. HIPO-Mændene sluttede
med en Razzia i Politigaardens Garagekompleks uden Resultat.
Folkeregistret i Slagelse er blevet bortført af Frihedskæmp~re. En Del
af Kortene er blevet fundet i Holmstrup Mose, men de er ubrugelige.

Til 583: Er gaaet videre.
Til 259: Ja.

Cand.jur. Ludvig Reventlow, der er Medhjælper hos Anklagemyndigheden,
arresteredes i Gaar af tysk Politi. Arrestationen skal sikkert ses i For
bindelse med, at hans to Brødre og hans Mor, Ada Reventlow, Rudbjerg—
gaard, arresteredes for nogle Dage siden.
Tandlæge-Assistent Edvard
Møller, Ingersvej 32 i København, har været forsvundet i et Par Dage.
Hans Hjem har været gennemrodet. Hvor Møller er vides ikke.
Forleden
omringede Gestapo assisteret af HIPO-Mænd Kirkeminister Fibigers Villa
paa Adolphsvej 18 i Gentofte. Det viste sig imidlertid, at Kirkeministe
ren ikke var hjemme, og efter en halv Times Forløb forlod Gestapo-Mændene
og deres Haandlangere atter Stedet.
Tyskerne har under en Razzia be
slaglagt Navnefortegnelsen over Personalet i Firmaet Grøn & Witzkes As
surancekontor paa Kongens Nytorv. Gestapofolkene syntes navnlig at inte
ressere sig for Navne med Forbogstaverne H., I. og J. Gestapo har arre
steret Kaptajn Karl Kønig, Dyrups Lakfabrik i Buddinge.
—

-

-
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Fra Frøslev-Lejren er Redaktør Andersen, Ritzaus Bureau, blevet løsladt.
I de sidste Par Maaneder har Jægerne paa Vestkysten maattet aflevere de
res Jagtgeværer til de tyske Myndigheder. Afleveringsaktionen er kun gen
nemført paa Vestkysten, fordi Tyskerne betragter denne Landsdel som saa
kaldt Invasionsomraade. Opfordringen til Afleveringen udsendes i alfabe
tisk Orden, og Jægerne paa Ribe-Egnen maa f.Eks. aflevere deres Vaaben
i Esbjerg.
En ung Gymnasieelev i Horsens, Søren Erik Nielsen, Villavej, er blevet
arresteret af Gestapo og ført til Arresten i Aarhus.
Sangpædagogen, Lærer Gaardmand, Horsens, der forleden blev taget som Gid
sel for sin Søn, er blevet løsladt.
Købmand Osterhammel, Jessensgade i
Horsens, der har siddet arresteret i et Aar, er blevet løsladt fra Frøs1ev.
-

Kommis Otto Bogh, der var ansat i Engelsk Beklædnings Magasin i Horsens,
er død i Koncentrationslejren Neuengamme.
Der foregaar stadig Jernbanesabotage ved Horsens. Forleden sprængtes et
Oplag af Skinner paa det Sted, hvor to Patrioter for 14 Dage siden blev
dræbt.
Flygtningestrømmen fra Tyskland tager stadig til. Til Horsens er der nu
ankommet 350 Flygtninge. De blev kørt til Forsamlingsbygningen i Kildegade og til Frimurerlogen i Kassevogne. Til Stationsbyen Brædstrup i Nær
heden af Horsens er der ankommet 150 Flygtninge.
Som omtalt har ogsaa Ringsted faaet “Invasion0 af tyske Tropper. Det er
1000 Jugoslaver, der skal bo paa Teknisk Skole og Kasernen, hvor Schal—
burg-Banditterne tidligere holdt til. Der er ankommet et tysk Tog med Ma
teriel og Tropper til Byen.
HPO-Manden Magnus Kofoed, der i Torsdags nær havde likvideret sig selv
paa Ringkøbing Havn, idet hans Pistol gik af i Lommen, da han bøjede sig,
saa han blev ramt i Brystet, har faaet en Kugle gennem den ene Lunge, og
det er uvist, om han kan leve.
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Englænderne støder paa den haardeste Modstand paa den nordlige Del af
Fronten ud for den sidste Bro over Rhinen ved Wesel. Her er Xanten opgi
vet, og der staar 40,000 Mand og venter paa at komme over. Ogsaa i den
sydlige Del af Fronten begynder Offensiven at udvikle sig. Euskirchen og
GemUnd samt Schleiden er opgivet. Fronten er ved at blive rullet op fra
den ene Side med Forter og Befæstninger i Vestvolden. Ved SaarbrUcken er
der ved at udvikle sig meget heftige Kampe.
Siden Begyndelsen af den sidste Offensiv har de tyske Tab foreløbig været
paa 92,000 Mand, og heraf er 53,000 Fanger. Der er ingen Tvivl om, at
dette Tal vil blive stærkt forøget i de kommende Dage. Amerikanerne har
i de sidste Dage benyttet helt nye Granater af en overordentlig stor
Virkning. De kaldes Elektro-Granater, og de eksploderer ved Hjælp af en
Slags “elektrisk øje” faa Meter, før Granaten nærmer sig Jorden. Granat
splinter spredes ud i en Cirkel med en Radius paa 30 Meter. En éneste Ba
tallion har med kun 30 af disse Granater mistet 315 Mand.
0STFRONTEN: Fæstningerne Stargard og Naugard har overgivet sig til Rus
serne i det øjeblik, Ringen var helt sluttet om dem, og da de skulde sæt
te ind med Storm. Ogsaa. dette er et Tegn paa den svindende Karnpvilje. Fra
disse to Byer trænger Russerne nu frem mod Oder-Mundingen, og allerede nu
er Tysklands største østersøhavn, Stettin, ubrugelig. Under Kampene blev
den svære tyske Krydser “Admiral Scheer” indsat ved Köslin, men den blev
ramt af flere Bombefuidtræffere fra russiske Flyvemaskiner efter kun at
have affyret en Runde fra sine 28 Millimeters Kanoner. Den er slæbt til
Gdynia, hvor man haaber at kunne faa den gjort sødygtig, før Russerne har
indtaget Havnen. Netop her har Russerne sat ind med en fly Offensiv. For
Berlin er Situationen meget alvorlig efter de sidste Dages Udvikling i
den nordlige Del af Fronten. Russerne har sat ikke mindre end 250.000
Mand tyske Tropper ud af Kampen ved deres hurtige Fremmarch, og disse
250.000 Mand overgiver sig meget hurtigt uden at spille nogen henholdende
Rolle fàr den russiske Fremmarch.
Hvad er bedst? En tysk Partileder erklærede i en Tale i Gaar: “Vi kæmper
med vor nationalsocialistiske Overbevisning. De andre har kun deres mate
rielle Overlegenhed!”

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING.
VESTFRONTEN: Amerikanerne kæmper nu inde i Köln, og mindst en Femtedel
af Byen er besat. Syv Forstæder er helt eller delvis i Amerikanernes Hæn
der. Amerikanerne er trængt ind i den gamle Del af Byen, og adskillige
tyske Kolonner, der kæmper i Gaderne, hæver det hvide Flag som Tegn paa
Overgivelse. Mange tyske Styrker overgiver sig under Kampene om enkelte
Gader og Huse. Amerikanerne trænger ret hurtigt frem, idet Kampmodet hos
de tyske Soldater er faldende.

Et Elendighedens Tog.
Herrefolket i dets Nedværdigelse.
Den tyske Flygtningestrøm naaede som meddelt forleden Dag frem til Aar
hus. Et uendeligt langt tysk Tog rullede den 3.Februar om Formiddagen ind
til Perronen og læssede en forfærdende Last af Elendighed af. Der var
halvandet Tusind Flygtninge
Kvinder, Oldinge og Børn. Her saa man en
gammel Kone med Kludesko paa den ene Fod og Træsko paa den anden, indhyl
let i Tæpper, snavset, laset og syg, to Soldater støttede hende. Der saa
man en gammel Mand i daarlige Støvler og laset Frakke, han slæbte sig
stønnende af Sted langs Perronen og over Sporene til Samlingsstedet ved
Ilgodsekspeditionen. Soldater kom bærende med de mindste og de mest syge
Børn. En Kone med Barnevogn og 4 grædende Børn, der trækker hende i Skør
terne, baner sig Vej. Hun hoster uden Ophør og der sig ligesom alle de
andre sky omkring. Hun ser ud, som om hun færdedes paa Gravens Rand. Bør
nene med store fortvivlede øjne og magre Ansigter ser ud, som om de spør-
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I Ringkøbing var der forleden Nat opklæbet store Plakater, som illustre
rede, hvor store Landomraader Tyskerne har mistet i Løbet af det sidste
Aa r.

-
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ger: “Hvad har vi dog gjort?” Man mindes andre Flygtningeskarer, hvor
smaa ulykkelige Børn spurgte
“Hvad har vi dog gjort? Er det saa slemt
at være Jøde?” Man mindes uvilkaarligt Flygtningeskarer paa de franske
Landeveje, i Belgien, Holland, Polen.. .allevegne, hvor Tyskerne drog
sejrrigt frem.
Og pludselig hører man brutale Raab fra Soldater, der komme styrtende o
ver den aarhusianske Banegaard med Maskinpistoler rettet mod Publikum.
Det er forbudt at se Herrefolket i al dets Elendighed. Tilskuerne bliver
jaget af Sted, Soldater raaber op mod Banegaardsbygningeb, at Vinduerne
skal lukkes, ellers bliver der skudt. I Løbet af Dagen bliver Usselheden
transporteret i Trambusser til de forskellige Kvarterer, Skovvangsskolen,
Finsensgades Skole og Seminariet.
Men deroppe paa Broen over Banegaardsperronerne drager en Afdeling tyske
Soldater af Sted, syngende af fuld Hals...
-
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Kampen om Rhin-Overgangene er begyndt for Alvor. Store allierede Styrker
sættes ind paa Forsøgene, medens Hovedstyrkerne holder en fast Front over
50 km langs Flodens Vestbred. Allierede Tropper kæmper i Kølns Midtpunkt
og menes her lettest at kunne gennemtvinge en Overgang, hvis denne ikke
allerede er lykkedes andetsteds. Som ventet sætter man meget ind paa at
komme over paa østbredden, inden de retirerende tyske Tropper faar opby
get et nyt Forsvar. Luftvaabnet understøtter denne Aktion kraftigt.
I øst fortsætter de russiske Tropper med Udrensningen i Pommern og Ud
videlsen af de indvundne Arealer langs østersøkysten. Snart udgør de rus
siske Armeer i Pommern en Enhed og Fremmarchen mod Vest kan derefter
fortsættes.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
SL UT

Endnu fem danske Patrioter henrettet
af Tyskerne.
Endnu fem danske Patrioter har maattet lade Livet foran de tyske Henret
telsespeletoners Bøssepiber. Efter afsagte Dødsdomme er Henrettelserne
straks blevet eksekveret, og der er ikke, efter hvad INF erfarer, givet
de danske Myndigheder Lejligehd til at indsende Benaadningsansogning.
Dette var iøvrigt heller ikke Tilfældet ved Henrettelserne af de ti dan
ske Patrioter fornylig.
Man maa formentlig se dette paa Baggrund af den skærpede Kurs, som Gene
ral Lindemann bebudede ved sin Tiltræden. Dødsdommene afsiges, og Henret
telserne finder Sted, uden at der gives de dødsdømte Lejlighed til at gø
re Brug af en Ret, som bliver selv de groveste Forbrydere til Del
Ret
ten til at søge Benaadning. Vi ved, at Tyskerne regner de danske Patrio
(fortsættes Side 2)
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen

Specielt

Henrettel ser kamoufl eret
som Mord

...

Danmark i UNRRAs
europæiske Raad
Dansk Iagttager paa San
Francisco-Konferencen

...
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ter for værre end Forbrydere
det er jo netop Afmagtens Reaktion
men
for os og for Verden staar disse Mænd som gode danske, der uden Tanke paa
sig selv har taget Kampen op mod Undertrykkerne, og det er Baggrunden for
vor Bedømmelse af deres Handlinger. Tyskerne henretter dem, hvis de faar
fat i dem, men Kampen bliver fortsat, og Tyskerne vil tabe den, her i
Danmark som ved Krigens store Fronter. Herrefolkets Repræsentanter tilsi
desætter de mest elementære Menneskerettigheder, men rejser ved deres ge
mene Henrettelser en frygtelig Anklage mod sig selv.
I Morgen vil INF kunne bringe Navnene paa de fem henrettede Patrioter.
-

-
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Den 5. identificerede er den 22-aarige Kontorassistent Kjeld Laurits Jep
pesen, St.Strandstræde 14. Han var blevet arresteret af Tyskerne om Afte
nen den 23.Februar i sit Hjem
Lørdag Morgen blev han fundet myrdet med
Maskinpistol paa Roskildevej udfor Nr.33.
Vi kan nævne endnu flere Tilfælde, men da disse endnu ikke er helt klar
lagte, maa de Beviser, der er nævnt ovenfor, være tilstrækkelige. Den ty
ske Besættelsesmagt giver sit Minde til, at danske Fanger, som ganske
tilfældigt udtages blandt Patrioterne i de tyske Fængsler, brutalt myrdes
uden Afhøringer og uden Lov og Dom. Det er Folk, hvis Forbrydelser ikke
er saa store, at de saakaldte ansvarlige Tyskere
eller skal vi hellere
sige de Tyskere, som ikke vil være i Stand til at løbe fra det fulde og
hele Ansvar, naar Regnskabet skal gøres op
ikke overfor Verden tør gaa
med til en officiel Henrettelse. Derfor dækker de sig bag de saakaldte
mindre Krigsforbrydere, der uden Skrupler myrder løs. Imens dette sker,
sidder rundt om i Landet de myrdedes Paarørende i Uvidenhed om den Skæb
ne, der har ramt deres Mand, Far eller Søn. De tror, at han sidder i en
Celle i Vestre Fængsel. Selv Muligheden for en hurtig Identifikation og
Meddelelse til den myrdedes Familie har Tyskerne berøvet de dræbte.
I Sandhed uhyggelige Perspektiver.
—

—

Tyskernes Metoder en rystende Skændselsgerning.
Danske Patrioter hentes ud af Fængslerne og myrdes
Ligene anbringes rundt om i Byen uden Identifikationsmærker
INF har i de sidste 14 Dage næsten hver Dag kunnet bringe en Meddelelse
om Folk uden Legitimationspapirer, der var fundet skudt paa Gader i Kø
benhavn eller Omegn. I alle Tilfælde er den samme Fremgangsmaade blevet
fulgt: Maskinpistolsalver i Bryst og Ryg eller simpelthen Nakkeskud med
almindelige Pistoler. Samtlige Skydninger var uført paanært Hold.
INF har i den Anledning ladet foretage en indgaaende Undersøgelse af de
forskellige Tilfælde, og ved fem af otte Mord, som har varet behandlet,
er det med Sikkerhed fastslaaet, at de dræbte enten har været Arrestanter
hos Tyskerne i Vestre Fængsel eller er blevet afhentet af tyske Gestapofolk eller deres Haandlangere. og umiddelbart efter denne saakaldte Ar
restation er de blevet myrdet.
Disse rystende kamouflerede, “uofficielle” Henrettelser af danske Patrio
ter kan dokumenteres med Navnene paa de Mænd, som er faldet for de besti
alske Gestapofolks eller deres Medløberes Kugler
alt med Triumviratet
Bests, Panckes og Lindemanns Velsignelse.
Det er først den 2l-aarige Kontorassistent Cuno Christian Conrad Odde,
Hyl tebjerg Alle 19. Sammen med sin Svoger Arne Lauritz Peter Høj, Clas
sensgade 19 A, blev han arresteret den 22.Februar. Tyskerne sigtede dem
begge for illegal Virksomhed. Nogle Dage senere blev Odde fundet myrdet
i en Rendesten i Adelgade, mens Høj blev myrdet paa Roskildevej. I Nat
tens Mulm og Mørke havde man uden Lov og Dom trukket dem ud af deres Cel
ler i Vestre Fængsel, i en Bil kørt dem til det Sted, hvor den uofficiel
le Henrettelse paa Forhaand var bestemt og derefter myrdet dem. Ligene er
simpelthen blevet kastet ud af Bilen.
Sammen med Høj blev endnu en Arrestant fra Vestre Fængsel henrettet paa
Roskildevej. Det var den 29-aarige Jord- og Betonarbejder Otto Peter Jo
hannes Iversen, Vedbækgade 13. Iversen var blevet arresteret af Gestapo
i sit Hjem den 2O.Februar
faa Dage efter blev han af sine Mordere kørt
ud paa Roskildevej lige paa den anden Side Damhussøen og skudt ned med
Maskinpistol.
Som Nr. 4 af de myrdede, som det hidtil er lykkedes at identificere, kom
mer Jord- og Betonarbejder Kaj Ove Henry Nielsen, Højskole Alle 22 i Ka
strup. Ogsaa han havde siddet som Arrestant i Vestre Fængsels tyske Afde
ling, da han blev hentet ud sidste Onsdag Aften og myrdet i Gestapobilen
paa Hjørnet af Blaagaard~gade og Todesgade sammen med en anden Arrestant,
der endnu ikke er identificeret. De to Mænds Lig blev simpelthen væltet
ud af Bilen paa Kørebanen.
-

-
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De sidste af Politigaardens danske Besætning
føres til Frøslev.
I Dag til Morgen vil de sidste danske Politifolk, der endnu sidd~èr til
bage som Fanger paa Politigaarden, blive sendt til Froslevlejren. Oprin
delig var der ca.125 danske Politifanger paa Politigaarden, og i Følge
Tyskernes Løfter skulde de blive tilbage for at ordne de danske Sager,
som enten var under Behandling eller senere indkom. Der gik imidlertid
ikke lang Tid, før Krigsforbryderen von Hanneken gav sit Minde til Over
førslen ad en Del af disse Politifolk til Frøslev, men for at det ikke
skulde se alt for grelt ud, skyndte man sig samtidig at løslade de ældste
og de syge
en velkendt tysk Taktik.
Siden blev endnu nogle løsladt, andre kom til Froslev, og i øjeblikket
var der 52 Mand tilbage paa Politigaarden. Det er dem, der nu skal afsted
dog med Undtagelse af Kriminalassistent Holsby og Overbetjent Rasmus
sen fra Københavns Opdagelsespoliti, og Politiassistenterne~ose og Evald
Hansen fra Ordenspolitiet. De bliver løsladt paa Grund af Alder.
Officielt
hvis dette Ord overhovedet kan anvendes her
skal Aarsagen
til denne Flytning af de danske Politimænd være den strengere Kurs, som
“General zum Fuss” Lindemann har beordret. Mindre officielt skal Aarsagen
imidlertid snarere søges i den Omstændighed, at Tyskernes Haandlangere
Hipo—Landsforræderne
er blevet jaloux paa de danske Politimænd. Det korn
til Udtryk for kort Tid siden, da Hipo-Folkene, anført af nogle Gestapomænd, trængte ind paa Marketenderiet under de danske Politimænds Middag
og krævede Maden udleveret. Det fik de ikke, men Hipo-Folkene og Gestapomændene klagede saa til Shellhusets store Mand Bunke. Denne gav straks
Ordre til, at Danskerne skulde afgive Middagsmaden, og derved blev det.
Hipo’erne tog simpelthen samtlige Madvarer fra den danske Afdelings Mar—
ketenderi, og da det ved Marketender Langballes Arrestation fornylig y
derligere blev vanskeligt at skaffe Mad, er de danske Politimænd i den
senere Tid ofte gaaet sultne i Seng.
-

-

-

-

-

-
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Og nu sendes de altsaa til Frøslev.
Danmarks Repræsentanter
i UNRRAs europæiske Raad.
UNRRAs europæiske Raad har i Følge den danske London-Radio indbudt føl
gende danske Medlemmer til at overvære Møderne i Raadets Underkomiteer:
For Landbrugskomiteen: Landbrugsattache P.A.Moltesen.
Komiteen for fordrevne og hjemløse Personer: Legationsraad Gustav Rasmussen.
Sundhedskomiteen: Professor, Dr.med. Fredericia.
Industriens Genopbygning: Handelssekretær ved den danske Legation N.C.
Stenderup.
Velfærdskomiteen og Ekspertkommision II vedr. Forsyninger til Velfærds
momiteen: Professor, Dr.med. E.Brandstrup.
Ekspertkornmission III, Socialtjenesten for Mødre, Børn og Unge: Dr. med.
A. Rodemeyer.
Gustav Rasmussen, Moltesen og Stenderup har allerede i nogen Tid deltaget
i Møderne i de Underkomiteer, hvor de repræsenterer Danmark.
Dansk Officiel Iagttager
paa Konferencen i Si~Tr~ncisco.
Engelsk Beklagelse af, at Danmark
af formelle G~’unde ikke somN~fT~n kan indbydes.
BBCs udenrigspolitiske Medarbejder har i Gaar skrevet en Artikel, hvori
han giver Udtryk for Englands Beklagelse over, at Danmark ikke kan være
med ved Konferencen i San Francisco den 25.April. I Artiklen, der er ble
vet udsendt over BBC’s Stationer i England i Gaar, hedder det:
“Der hersker oprigtig Beklagelse i England over at Danmark ikke er blandt
de Lande, der bliver indbudt til at deltage i Konferencen i San Franci
sco, især i Betragtning af, at danske Patrioter for Tiden yder de Allie
rede værdifulde Tjenester med deres Sabotage og almindelige Mdstand mod
Tyskerne.
Men desværre er Danmark stadig under fjendtlig Besættelse, og Kongen og
Regeringen befinder sig i København og fungerer ikke. Under disse Omstæn
digheder vilde det være umuligt at faa en behørig bemyndiget og fuldt ud
repræsentativ Delegation til San Francisco. Og af samme Grund har Danmark
ikke været i Stand til at undertegne den Erklæring om Formaal og Princip
per, hvorved et Land kvalificeres til at blive henregnet blandt De Fore
nede Nationer. Det er alene af disse, rent formelle Aarsager at det ikke
har været muligt at udstede en Indbydelse til Danmark til at komme til
stede den 25.April.
Et andet Spørgsmaal er, om Danmark eventuelt vil blive indbudt til at
sende en Iagttager, ligesom Tilfældet har været ved Konferencer mellem
De Forenede Nationer. Dette Spørgsmaal blev stillet i Gaar paa en Presse
konference i Washington til den amerikanske Viceudenrigsminister Joseph
Grew, der svarede:
Det vilde jeg tro.”
-
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Tuskhandel med de tyske Soldater.
Tobakssjakaler straffes for Smugleri.
Klaver og Fotografiapparat beslaglagt.
Lige saa unaturligt og uforstaaeligt som Danskeres Overværelse af tyske
Film maa siges at være, er den lyssky Tuskhandel med tyske Soldater, som
stadig finder Sted paa Landet og i Byerne. Ikke helt smaa Mængder ubanda
rollerede tyske Cigaretter afsættes af Tyskerne mod Kontanter, Smørniærker
eller Varer. Tuskhandelen har allerede ført til forskellige Retssager, og
det er overfor Domstolene blevet hævdet, at der ikke er Tale om Smugler
varer, da Tobakken jo ikke indføres “Illegitimt”. Baade østre Landsret
og Højesteret har imidlertid fastslaaet, at Købenen maa sidestilles med
Indsmugling. Det kan derfor ventes, at Myndighederne fremtidig vil gaa
haardt frem mod Tobakssjakalerne.
Det hænder ogsaa, at danske Forretningsfolk nedværdiger sig til at købe
Klaverer, Malerier, Fotografiapparater eller Smykker af tyske Officerer,
som formodentlig har røvetdisse Ting i andre besatte Lande. østre Lands
ret har saaledes beskæftiget sig med en Sag om et Klaver, som en køben
havnsk Pionohandler havde købt af en tysk Underofficer. Klaveret stod i
Frihavnen, og da Pianohandleren vilde hente det, krævede Toldvæsenet, at
der skulde betales Told. Officeren blev meget vred over denne Indblan
ding. Han anbragte Klaveret paa en Bil, tog en Maskinpistol med og kørte
forbi Toldpersonalet. Pianohandleren blev imidlertid anmeldt for Smugle
ri, og Landsretten idømte ham en Bøde, samtidig med at Klaveret blev be
slaglagt. Paa samme Maade er der blevet afsagt Kendelse om Konfiskation
af et Zeiss Ikon Fotografiapparat, som en Restauratør havde købt af en
tysk Officer.
Fryser Tyskerne inde her...
Mandskabet paa Lyngbyvejens Kaserne maatte i Gaar aflevere 600 Tæpper til
de tyske Flygtninge. Soldaterne maatte hver aflevere et Tæppe, de havde
oprindelig tre, men allerede i Januar maatte de af med det første. Nu
fryser de om Natten, og der hersker stor Utilfredshed paa Kasernen. Offi
cererne sørger imidlertid for, at de utilfredse faar svært ved at under
holde sig med hinanden om Utilfredshedens mange forskellige Aarsager.
Hvis Soldaterne ikke foretter Vagttjeneste, skal de deltage~4 Sangtimer
eller Timer i Geværrensning.
Der har forøvrigt i de sidste 14 Dage ikke været Forbindelse mellem Felt
poststationerne her og i Tyskland. Bjerge af Post og Pakker hober sig op
nede i Kastellet. Der er ingen Udsigt til, at Posten bliver besørget.
Forsinkelsen af Troppetransporterne har i de sidste Dage medført,at rej
seklare Tropper efter at have ventet en Uges Tid, faar Befaling til at
sælge eller spise den letfordærvelige Del af det Forraad, de medbringer.
Blindgængeren hos Laboremus.
Der var usædvanlig livligt i Sydhavnskvarteret og Valby i Gaar Morges.
Tyske Soldater og Marinere i saakaldte Forpostbaade holdt Skydeøvelser
med Luftværnsartilleri med det Resultat, at Granatsplinterne røg Folk om
ørene i Valby, og to Blindgængere eksploderede i et af Carlsbergs Lager
skure. Desuden sprængte Frihedskæmpere en halv Snes Biler i Luften i “Da
nesko”s Værksteder i Skandiagade i Sydhavnen.
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Den rigtige Opfattelse.
Der skal en hel Del til for at ændre Tyskernes Mentalitet, i hvert Fald
synes den seneste Udvikling ikke at have været tilstrækkelig. Der er dog
sikkert et Stykke Vej endnu i Udviklingen, saa maaske naar Herrefolket
ikke at tilegne sig blot et elementært Kendskab til Begreber som Ret og
Takt.
Man maa ogsaa haabe, at det kommer til at gælde den tyske Skibskaptajn,
der forleden i en dansk Havn forlangte 30 Tons Kul mere end han havde
Brug for. Den germanske Forkæmper for Lov og Ret havde allerede faaet ud
leveret et uforholdsmæssigt stort Parti af de danske Beredskabsiagre
men ganske umotiveret forlangte han 30 Tons Kul til, skønt hans Skib ik
ke havde forladt Bolværket. Det blev for meget for en dansk Funktionær,
saa han gik ned til Tyskeren og forklarede ham lidt om Kulsituationen i
Danmark.
De mangler jo ingen Kul, sagde den danske Funktionær. De har faaet me
re, end De skal bruge, og Kulsituationen er saadan, at ikke engang de
danske Hospitaler har tilstrækkeligt.
Det ved jeg, svarede Tyskeren rasende. Men det er ogsaa derfor, jeg
vil have de 30 Tons ekstra, mens der endnu er Kul i Landet.
Denne lille Episode fandt Sted en Uge efter, at Goebbels indigneret havde
advaret Verden mod Bolchevikernes Retsløshed.
-

-

-

Specielt:
Særmelding til 242 fra Clearingen: Vi vil meget gerne fortsat have mindst
50.
Særmelding til Aarhus Budstikke: Vi vil meget gerne fortsat have mindst
50.
Cl earingen.
Til 570: Vi husker ikke Sagen, da vi af gode Grunde intet Arkiv har.
I FAA LINIER (Indland):
Gedser—WarnemUnde—Overfarten har nu været standset en Uge. Den danske
Færge med Ledsagerdamper ligger i Gedser Havn, den tyske i Warnemünde.
Alt det oplagrede Gods er sendt til Padborg.
Borgmesteren i Skive har fra de tyske Myndigheder faaet Meddelelse om,
at der fra og med i Mandags er indført Kørselsforbudfra Kl. 19 til 6 for
alle Motorkoretøjer
undtaget er Læger, Jordemødre og Værnemagtens re
serverede Vogne, der skal være ledsaget af en Soldat. Ogsaa Mælkekørslen
rammes af Forbudet.
-

Til Fredericia kan der ventes endnu godt et Par Tusinde saarede tyske
Soldater foruden de 2000, der allerede er ankommet.
Ogsaa en stor Del af Haslevs Skoler skal nu overtages til Indkvartering.
Følgende danske Forfattere opholder sig i Ojeblikket som Flygtninge i
Sverige: Karen Aabye, Otto Gelsted, Kelvin Lindemann, Knud Sønderby, Mo
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gens Klitgaard, Oskar Hansen, Knud Secher, Soya, Brusendorff. AndersenNexø er i Rusland, og Peter Freuchen er rejst videre til Grønland.
Thit
Jensen er i Sverige, fordi Skatten er mindre
-

Fredag Morgen ved 6-Tiden stormede Gestapo en Lejlighed paa Strandvej 136
B i København, hvor de arresterede en Kaptajn.
Fabriken “Wotan” i Glostrup er tidligt i Gaar Morges blevet ødelagt af
Frihedskæmpere. En Snes bevæbnede Mænd holdt Arbejderne op, mens en
Sprængningskommando anbragte Bomberne i de fem Bygninger, der udgør den
samlede Fabrik. De blev ved Eksplosionerne fuldstændig ødelagt, og Fabri
ken, der udelukkende arbejder for Tyskerne ved at fremstille Akkumulato
rer, kommer ikke i Gang foreløbig.
Nogle Frihedskæmpere foretog i Aftes et Angreb paa to Jernbanevogne, læs
set med tyske Materialer til Kastrup Lufthavn. Vognene, der var oprange
ret paa Amagerbanens Terræn ved Amagerbrogade, blev fuldstændig ødelagt,
og tre tyske Soldater blev saaret under den paafølgende Skududveksling.
Ingen af Frihedskæmperne korn noget til. De var uset af Vagterne naaet
frem til Vognene, og først da Eksplosionerne fandt Sted, opdagede Tysker
ne, at der skete noget.
Tyskerne foretog i Mandags en Razzia paa Søkortarkivet paa Toldbodvej i
København. De fandt intet, men da de var ved at gaa ud af Døren, affyrede
en Gestapomand sin Pistol mod det 66-aarige Kontorbud Laurids Lauridsen,
der stod ved Døren for at lukke for “Gæsterne”. Lauridsen blev haardt
saaret ved et Skud i Underlivet.
I de sidste Par Dage er der sket Sabotage paa Linierne Silkeborg-Funder,
Bredebro—Døstrup, Onsild-Faarup, Farris-Sommersted og Vraa-Høstrup. Paa
Aarhus østbanegaard skete der Sprængninger i et Par Rangersporskifter i
Aftes.
Fhv. Kontorbud Lauritzen, der blev fundet dødelig saaret i en Port, Told
bodvej 1, var skudt, fordi han ikke var standset paa en tysk Patruljes
Til ra a b.
Assurandør I.C.Larsen, Buddingevej 225, der er Medlem af Gladsaxe Sogne
raad, er blevet arresteret af tysk Politi i sit Hjem sammen med sin Søn.
De tyske Visitationer ved Fredericias Volde er blevet genoptaget. En
Del unge Mennesker i Byen er blevet arresteret i de sidste Par Dage, bl.
a. en Gartner Chr. Petersen. Hans Drivhuse blev undersøgt for Vaaben.
I Skive er Fabrikant M.Petersen, Salling Margarinefabrik, blevet arreste
ret.
I Skern har Tyskerne taget Jernbaneportor Einer Jensen, Grønnega
de.
-

-

-

Sognepræst Hans Peter Christensen, Spentrup, der for nogen Tid siden blev
anholdt af Tyskerne, er atter blevet løsladt.
De danske Udsendelser fra Sverige.
Som tidligere meddelt er de danske Udsendelser fra Sverige flyttet til
Tiden 17.50-18.00 paa alle Ugens Dage undtagen Torsdag og Søndag. Udsen
delserne sker over samtl ige svenske Stationer og paa Kortbolgerne.
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INFORMATIONS U:’)ENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
SS ordner alt
“Das schwarze Korps”, det officielle tyske SS-Organ, bragte forleden et
Opraab fra det tyske Folkeforøgelses-Departement, hvori det hed, at alle
Kvinder mellem 21 og 45 Aar, som ikke enten har født et Barn eller som
ikke i den sidste 1O-Aars-Periode har faaet et Barn, skal indsende en Læ
geattest, bilagt Erklæring om, at de inden 4.Januar i Aar har opfyldt
“Pligten”. Faderskabet vil ikke blive undersøgt. Skulde nogen have und—
draget sig denne Pligt, vil der ad officiel Vej blive sørget for Svanger
skab!!
Forordningen begrundes med det tyske Tab af Folkefæller under Kampene.
-

Bliver Danmark og Norge Nazisternes sidste Fæstning?
Det svenske Blad “Aftontidningen” skriver i en Leder bl.a.:
Man synes alleréde nu at kunne skimte Russernes strategiske Linjer,
som sandsynligvis gaar ud paa at indeslutte Berlin og fortsætte mod Vest
for at skære Tyskland midt over. Berlin er nemlig kun politisk og moralsk
af Betydning, men næppe strategisk. Russerne har tidligere bevist, at de
har Forstand paa Strategi, og det er næppe troligt, at de gaar bort fra
det Princip ikke at ofre Blod for Prestigens Skyld. Berlins Fald vilde
nemlig kun være en Prestigesag. Men naar Tyskland skæres midt over
og
det er formentlig det Konjoevs og Sjukovs Knibtangs—Operationer tilsigter
er der kun Rensningsoperationer tilbage.
Tilbage bliver saa den nazistiske Bjergfæstning i Østrig og Bayern samt
Danmark og Norge. Det er ingen Tilfældighed, at Nazisternes Ledere saa
krampagtigt holder fast ved Norge. Man maa huske, at Hitler og hans Mænd
regner med en inter-allieret Konflikt, og under disse Omstændigheder kan
Norge blive et nok saa værdifuldt udenrigspolitisk Trumfkort for dem som
den nazistiske Bjergfæstning mod Syd. Norge med dets ideelle Muligheder
for langvarig Modstand ligger som et Stykke Kork i Flaskehalsen mellem
Ost og Vest. Det er ogsaa sandsynligt, at en hel Del Nazister, som i Øje
blikket ikke kan følge deres Fører til den sidste Strid i Berechtesgaden,
simpelthen fordi det tyske Trafikvæsen praktisk talt er sat ud af Funk
tion i Retningen Berlin-Mùnchen først vil flygte til Danmark og siden til
Norge. I Krigens Slutrunde ser det mørkt ud for vore Broderlande. De ri
sikerer begge at blive forvandlet til Nazismens sidste Krigsskuepladser.
-

—

-
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delinger nærmer sig Bonn, som er ved at være omringet, andre Afdelinger
staar i Nærheden af Koblenz, hvor Eifel-Stillingerne er gennembrudt, og
de amerikanske Afdelinger har paa et Døgn haft en Fremmarch pea næsten 65
km. Modstanden har været yderst ringe. Der er kun Rester tilbage af de
11 tyske Divisioner fra de tyske Mosel-Stillinger.
General Eisenhower
har haft Besøg af Premierminister Churchill til vigtige Forhandlinger.
Besøget blev iøvrigt markeret ved et særligt Jubilæum, idet de Allierede
havde taget Krigsfange Nr. 1.000.000 siden Invasionen.
-

Østfronten:
Den tyske Overkommando mener meget snart at kunne gennemføre en Offensiv,
der vil blive “afgørende” for Krigens Udfald. Denne beroligende Erklæring
blev afgivet overfor tyske og udenlandske Pressefolk, samtidig med at Si
tuationen bliver vanskeligere for Tyskerne for hver Time. De store Kor
ridorer, som de russiske Hære har slaaet igennem de tyske Linjer ud til
Østersøen, udvides betydeligt for hver Time, at Stettin ligger nu under
Artilleriild. Byen Graudenz i Polen, der har holdt Stand længe, er nu
endelig opgivet af Tyskerne. Dette letter den russiske Fremmarch mod Danzi g.
Udlandet i Noter:
Nazistpartiet i Tyskland forbereder stadig den sidste Kamp i Sydtyskland.
Der er udsendt en Ordre fra Partikancelliet, hvorefter alle Transporter
af Levnedsmidler, Ammunition og Luftværnsskyts til Sydtyskiand skal have
Forret fremfor andre Transporter.
Den tyske Ekskronprins med Familie har forladt Potsdam og er rejst til
Schloss Schönberg i Oberwald.
Der føres for Øjeblikket en idyllisk Krig ved det indesluttede tyske
Støttepunkt St.Nazaire ved Atlanterhavskysten. De tyske Officerer staar
paa den bedste Fod med de amerikanske Belejrere og forhandler stadig med
dem om Vaabenstilstand, saa den ene Vaabenstilstand afløser den anden.
Tyskerne tiltusker sig af de amerikanske Officerer de nyeste Grammofon
plader mod Træskærerarbejder, som de har Tid til at udføre under Belej
ringen.
SIDSTE “I FAA LINJER”.
Hasselager Station ved Aarhus er i Nat blevet sprængt i Luften. Stationsbygningen bestod af Ventesal, Kontorer og Blokpost.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNINGSTJENESTE:
Vestfronten: Efter knap to Dages Belejring er Køln faldet, og der blev
~T~n ikke kæmpet om den. Man havde ikke ventet, at Tysklands fjerdestørste By vilde overgive sig saa hurtigt, men de tyske Soldater havde
gemt sig i Kældrene for at overgive sig og fra selve Husene blev de hvide
Faner hejst, længe før Amerikanerne naaede frem for at indtage dem. Hele
venstre Rhinbred op til Wesel er med en enkelt Undtagelse i Amerikanernes
Haand, men ved Wesel kæmpes der heftigt. BeggeBroer over Rhinen ved We
sel er blevet ødelagt, og det tyske Brohoved indsnævres stadig.
Situa
tionen er farligere for Tyskerne i den sydlige Del, hvor amerikanske Af—
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Oberstløjtnant Torben Hagen er Lørdag Aften arresteret i sit Hjem paa
“Oremannsgaard” og ført til ukendt Bestemmelsessted. Oberstløjtnant Hagen
var Præsident for de danske Garderforeningers Præsidium.
I Grenaa har Gestapo arresteret Bogtrykker Johan Mouritzen, Farvehandler
E.Møller og Arbejdsmand Hjarbæk, da de under en Razzia ikke fandt de paa
gældenes Sønner, som var eftersøgte.
-

En Stikker havde meddelt, at Glarmester Hee i Grenaa husede en tysk De
sertør, og Gestapo kom for arrestere Glarmesteren og Desertøren. Glar
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mesteren var ikke hjemme, men da Desertøren saa, hvor det bar hen, rev
han en Dolk frem og stak den i Hjertet paa den nærmeste Gestapomand,
hvorefter han sprang ud ad Vinduet. Et øjeblik efter var han dræbt af en
Række Pistolskud.
I Løbet af faa Dage regner man med, at det vil blive nødvendigt at ind
stille Arbejdet ved Flyvepladsen Tirstrup paa Djursland. Der har i den
senere Tid fundet saa store og omfattende Sabotager Sted, at man ikke
kan fortsætte.

-

-

De har sprængt Hørups Statue i Luften
Hvad kan det nytte

-

Onsdag den 7.Marts 1945.
(A-C).

Den nye franske Presse.
En Artikel i “Manchester Guardian” beskæftiger sig med de store Forandrin
ger i den franske Presse, som Befrielsen har medført. Den provisoriske
Regering i Algier besluttede i sin Tid, som det vil erindres, at alle A
viser og Tidsskrifter, som havde været virksomme under Okkupationen,
skulde forsvinde, naar Tyskerne var ude af Landet. De eneste Undtagelser
fra denne Regel synes at have været visse litterære, udpræget digterisk
betonede Magasiner som “Confluences”, der udkommer i Lyon, og “Poësie
44”. Franske Digtere havde faktisk haft et saadant Held med at genoplive
Trubadurernes “Trobar Cbs” eller “forborgne Digtning”, at mange af de
Digte, der fremkom i de nævnte Magasiner, hos franske Læsere fremkaldte
Forestillinger, som totalt undgik de tyske Censorer
ligesom de for øv
rigt undgik Vichys klamme Haand. Bladet skriver videre:
Regeringens Stilling er kort fortalt den, at ingen nuværende fransk Avis
eller noget Tidsskrift maa opfattes som en Fortsættelse af Organer, der
har været den tyske eller Vichyregeringens Propagandainstrumenter. Jo me
re berømmelig et Blads Fortid har været
des vigtigere er det, at Bladet
dør efter at have været tysk-kontrolleret. Der vil derfor ikke i Fremti
den findes nogen “Nouvelle Revue Francaise”, da dette berømte Tidsskrift
myrdedes ved i to Aar at være Organ for fransk Fascisme
ej heller nogen
“Revue des Deux Mondes”, et Organ, som forøvrigt allerede viste Tegn paa
Alderdomssvaghed i 1939
ingen “Illustration”
ingen “Candide”, skønt
dette Blad mangen Gang bød paafortræffelig “Læsning mellem Linjerne”. Der
vil utvivlsomt heller ikke fremtidig være nogen “Gringoire”, som Leon
Blum med Rette betegnede som et infamt Papir. Blandt de for Tid og Evig
hed hensovede er ogsaa “[‘Action Francaise” og “L’Oeuvre”, det første et
villigt Organ for Vichy, det andet et altid parat Samarbejdsblad overfor
Tyskerne... “La Depeche de Toulouse”, hvis Ejere ikke besad Mod til helt
at lukke Butikken, som f.Eks. “Le Figaro”s Ejere gjorde det, men som dog
tilsidst nægtede at være med i Jødekampagnen, “Le Temps”, “Le Petit Pan
sien”, Le Matin” og Le Journal”.
Af de gamle Paniserblade vil Kommunistorganerne “L’Hurnanite” og “Ce Soir”
kunne leve videre
de blev begge forbudt af Daladiers Regering i Septem
ber 1939
Socialistorganet “Le Populaire”, der ligesom “L’I-tumanite”
fortsatte Tilværelsen som underjordisk Blad under Besættelsen
“L’Aube”,
de Folkelige Demokraters Blad, hvis tidligere Redaktør nu er Udenrigsmi
nister
og “Le Figaro”, hvis Litteraturside var et straalende Forum for
aandelig Modstand indtil Tyskerne drog ind i Lyon, hvor Redaktionen havde
installeret sig, da den flygtede fra Paris. Gide, Duhamel. Schlumberger
og Mauriac kæmpede i disse Spalter denne stolte Arriergarde—Kamp efter
de højeste franske Forbilleder. Den øvrige Pariserpresse bestaar af fran
ske Modstandsgruppers illegale Blade, som nu er blevet ophøjet til at ud
gøre det nye Frankrigs Aviser. Desuden findes der eet
og snart vil der
komme endnu et
Blad som er stiftet efter Befrielsen.
Alle disse Blade er begrænset til fire Sider og koster 2 Francs. Rent le
galt svæver de endnu noget i det Uvisse. De forskellige Modstandsgrupper
overtog ganske simpelt de tysk-kontrollerede Blades Trykkerier og Konto
rer. Teoretisk er disse nu beslaglagt af Staten, som tillader Bladene at
benytte dem. Alene “Le Figaro” er en Undtagelse, da det har faaet Tilla
delse til at overtage sine gamle Ejendele. Partibladene staar i samme
-

-

Og en til:
Hvorfor mon de sprængte Hørup i Luften ?
De var bange for, at han skulde skyde, han stod med den ene Haand i
lommen.
-

-

-

Det forlyder, at Tyskerne overvejer at gøre Hipo-Korpset til beredent
Politi.
Det er Synd for Hestene
Hipo—logisk set~

-

-

-

-

SL UT

—

-

—

-

-

-

-
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Forbindelse med deres Partier som forud, men Ex-Modstandsorganerne “Com
bat”, “Franc-Ti reur”, “Liberation”, “La France Libre”, “Resistance”,
“Front National”, “L’Aurore”’ “Defense de la France” (Nu: France—Soir),
“Liberation Soir”, “Libres” o.s.v. kontrolleres af en de facto-Gruppe,
som udgav Avisen, da den var “illegal”. Nogle af disse Blade har været
Organer for Grupper, som senere er smeltet sammen med andre, men Bladet
fortsætter at eksistere, søger et Publikum, udarbejder en egen Politik.
Disse fhv, illegale Redaktører har paa en Maade erhvervet sig en slags
Halv—Monopol, thi da der raader en meget følelig Papirmangel, kan et nyt
Bladforetagende kun skabes med allerstørste Besvær.
Den nye franske Presse retfærdiggør i det store og hele den Chance, som
Historien har givet den. Den er ikke saa meget forskellig fra den gamle
Presse, som mange havde forventet, men den er givetvis langt mere intel
lektuel ærlig og den er blottet for kommerciel Korruption. “Figaro” er
et fremstaaende Eksempel paa et Blad, der formaar at klemme en god Por
tion Nyheder end paa en meget snæver Plads og som desuden fortsætter de
store franske Traditioner i Henseende til Polemik, litterær Kvalitet og
almindelig Høflighed. Det litterære Niveau er ogsaa meget højt i “Combat”
hvis Ledere, der i Almindelighed er skrevet af Redaktøren, Albert Camus,
er præget af intellektuel og moralsk Integritet. De er heller ikke blot
tet for politisk Instinkt. “Franc-Tireur” er set fra et litterært Syns
punkt ikke saa fremtrædende som “Combat”. Det er et politisk og polemisk
Organ for Radikale, der er mistænksomme overfor Klerikalismen og kriti
ske overfor de gamle Partier. Andre Blade anslaar en mere folkelig Tone
for at konkurrere om de høje Oplagscifre. “Le Parisien Libere” bliver i
Almindelighed anset for “Le Petit Parisien”s Efterfølger. I denne Egen
skab er det meget efterspurgt, skønt dets eneste Forbindelse med det gam
le Blad er Trykkerimaskinerne og derfor selve Bogstavtyperne. “Libera
tion” er i haandværksmæssig Henseende en godt lavet Avis, uden litterære
Pretentioner, men med et ret betydeligt Oplag. “Defense de la France”
har foretaget en Række typografiske Krumspring, hvorved dets Titel ganske
gradvist er blevet forandret til “France-Soir”. Dets første Udgave er
traadt i Stedet for det gamle “Paris-Midi”, men det er hverken saa dyg
tigt eller behændigt redigeret. Dets senere Udgaver konkurrerer med “Ce
Soir”, “Libres”, “Liberation-Soir” (som ikke har noget med “Liberation’
at gøre) og den sidste Nydannelse “Paris-Presse”. Den Del af den journa
listiske Verden, der har deltaget i Modstandskampen, ser skævt til denne
Opkomling, som gør sit bedste for at afløse det gamle “Paris-Soir’ som
Byens førende Aftenavis. Det er et af de faa Blade, der ledes af en vir
kelig erfaren Journalist, Philippe Barres, som har udmærket flair for Ny
heder. Det henvender sig først og fremmest til den store Masse af Fransk
mænd, som ikke deltog i den organiserede Modstandskamp, og som først
langsomt blev klar over Petains Forræderi, men som nu udgør en meget be
tydelig Del af Regeringens varmeste Tilhængere. Nu venter man kun paa en
afløser af det officiøse “Temps”.
I Førkrigstidens Frankrig kunde man dele Tidsskrifterne i to forskellige
Kategorier. For det første det populære Ugeblad af Avisformat, der ofte
kunde have et Oplag paa indtil en halv Million Eksemplarer, for det an
det de mere alvorlige halvmaanedlige Tidsskrifter. Det var disse, der var
den franske Journalists virkelige Hæder. Intet andet Land kunde opvise
saa mange fremragende Tidsskrifter. ‘Nouvelle Revue Francaise” var sand-
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synligvis det bedste litterære Maandesblad i Verden. Abonnementsprisen
var før Krigen ikke mere end 14 Kroner Aaret. Det var et fuldstændig-t u
vurderligt Forum for Idedebatter og litterære Eksperimenter. Under Okku
pationstiden overtog Tyskerne Kontrollen over dette og lignende Tids
skrifter. Det lykkedes dem at tilsmudse fine gamle Navne og køre de paa
gældende Blade i Sænk. Under en Række fascistiske Redaktører sank Antal
let af “Nouvelle Revue Francaises” Abonnenter fra 9000 til 600.
oOo
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Storslaget paa Berlinfronten er indledet. KUstrin er erobret, og de sto
re Mængder russisk Mandskab og Materiel , der gennem de sidste Uger er ophobet paa den forholdsvis korte Front mellem KUstrin og Frankfurt, er sat
i Bevægelse. Samtidig med at Tropperne i Nord fortsætter Udrensningen
langs østkysten, synes Sjukov at ville støde direkte frem mod den tyske
Rigshovedstad, hvis Folkestormsbatailloner maa forberede sig paa den sid
ste Kamp.
Kampene i Køln gaar videre og vil antagelig i meget nær Fremtid
hvis
det ikke allerede er sket
udvikle sig til en Overgang over Rhinen, hvor
den bugter sig gennem Byen. Samtidig presse de øvrige Tropper paa de sid
ste tyske Brohoveder langs Floden Nord for Køln.
To store Fronter er i Bevægelse for at skabe Udgangspunkter til Slaget
om Nordtyskland.
-

-

Komrnunique
fra
DANMARKS FRIHEDSRAAD
Vore Styrker har med Held fortsat Kampen med Tyskerne.
I Jylland fortsætter Jernbanesabotagen til stor Gene for de tyske Trans
porter.
I den sidste Halvdel af Februar Maaned blev der udført Sabotage paa ad
skillige Jernbanelinjer hvert Døgn. I et enkelt Døgn forekom endog 8 Lin
jesprængninger.
En Jernbanekran ved Skanderborg, en Vandkran ved Holstebro og et Tog med
tysk Materiel er sprængt.
(fortsættes Side 2)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Kommunique fra
DANMARKS FRIHEDSRAAD

Side 1

I faa Linjer,Indland~. Side 5-6

1-2

De fem henrettede

2

Flygtninge og Herrefolk..

2-3

Arrestationer og Gaderazziaer
Frøslevlejren skal
udvides

Onkel giv os Brød

...

Jernbanesabotager

....
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Paa Fyn har vore Styrker afsporet tre tyske Tog, ødelagt Gravemaskiner,
Tromler og Lastbiler, der blev anvendt paa Flyvepladsen ved Beldringe.
Desuden er to i Svendborg stationerede Isbrydere gjort uanvendelige for
Tyskerne, der vilde benytte dem som Slæbebaade.
Paa Sjælland er der øvet Sabotage mod Firmaer, der arbejdede for Tysker
ne, og et tysk Ammunitionstog er afsporet.
København,den 7.Marts 1945
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
En Metalkæde med en lille Kapsel...
Navnene paa de sidst henrettede fem danske Patrioter.
Som omtalt i INF har Tyskerne dødsdømt og henrettet yderligere fem danske
Patrioter. Den ene af de fem blev skudt under et Flugtforsøg umiddelbart
før Eksekutionen skulde finde Sted. Det var den 22-aarige Søkadet Erik
Koch Michelsen, Statholdervej 10. Han havde i Vestre Fængsel faaet Døds—
dommen forkyndt og var sammen med en anden Fange paa Vej i Bil til Shellhuset, hvorfra han skulde overføres til Henrettelsespeletonen, da han paa
Vesterbros Torv sprang ud af Transportbilen sammen med den anden Fange
og forsøgte at flygte. Michelsen blev imidlertid skudt ned og dræbt, sam
tidig med at Tyskerne som omtalt saarede 5—6 intetanende Mennesker paa
Gaden.
Listen over de fem henrettede ser saaledes ud:
Kontorassistent Ib Fischer, 24 Aar, Jacob Erlandsensgade 11, Kbhn.
Malermester Hagbert Friis Jensen, 34 Aar, C.F.Richsvej 112, Kbhn.
Arbejdsmand Erik John Andersen, 18 Aar, Bjørneklovej 6, Kbhn.
Mekaniker Helge Ove Jensen, 23 Aar, Grækenlandsvej 4, Kbhn. og
Søkadet Erik Koch Michelsen, 22 Aar, Statholdervej 10, der som
nævnt blev skudt paa Flugten umiddelbart før Henrettelsen.
Det kan tilføjes, at baade disse sidst henrettede og de ti tidligere henrettede ligger begravet paa Tyskernes Begravelsesplads bag Ingeniørkaser
nen i en Fællesgrav. Hvert Lig bærer om højre Haandled en Metalkæde med
en lille Kapsel, der indeholder en Seddel med Navnet paa den paagældende.
De lærer det aldrig....
Da Maden kom paa Bordet, blev de
utaknemlige~I Flygtninge atter til “Herrefolk”.
Samtidig med at Tyskerne officielt og uofficielt myrder gode Danskere og
sender andre i en stadig Strøm til tyske Koncentrationslejre, forsøger
de ved en “Medlidenhedskampagne” at skaffe Husly, for de “stakkels udbom
bede” fra østprojsen og Vesttyskland. INF har flere Gange tidligere ad
varet mod denne Medlidenhedskampagne, og bortset fra det rent folkerets
stridige i Tyskernes Indkvartering er der god Grund til at rette Søgely
set mod disse Flygtninge, som tilsyneladende er saa hjælpeløse og saa u—
hyre taknemlige for den Hjælp, der ydes
et ikke uvæsentligt Led i Med—
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1 idenhedskampagnens indledende Fase.
Lad os derfor tage et Eksempel fra de sidste Dage. Til “Almindeligt Hos
pital” ankom for kort Tid siden en Del Kvinder og Børn, der havde gjort
Rejsen herop fra østprøjsen i et Godstog. De var forhutlede og forkomne,
da de ankom, og de var lutter Taknemlighed for den Hjælp, der blev ydet
dem. Men det varede ikke længe, før deres rette “germanske” Sindelag kom
til Udtryk. Det begyndte med, at de ikke var tilfredse med den Maade,
hvorpaa de blev behandlet af Personalet. Den var korrekt, omend yderst
kølig, hvad der næppe kan forbavse, og i Løbet af nogle Dage begyndte de
“troende Partifæller” at gøre Ophævelser. Længe varede det ikke, før hele
Sværmen optraadte paa den mest uforskammede og ubehøvlede Maade, forlang
te at blive betragtet som “Herrefolk” og krævede, at Hospitalets Syge
plejersker skulde gøre rent paa deres Værelser og rede deres Senge. Det
te Krav blev dog ikke efterkommet, og man henviste i denne Forbindelse
til, at de tyske Kvinder ikke var syge, og at de derfor selv maatte paa
\ tage sig dette Arbejde.
Dette førte øjeblikkelig til en Klage til Hospitalets Ledelse, og da Sva
ret herfra blev det samme, klagede Tyskerne til en eller anden tysk In
stans i dette Land. Og herfra fik de Medhold
dog med den Klausul, at
saafremt Kravet ikke blev efterkommet, vilde man drage Omsorg for, at de
“stakkels udbombede” blev flyttet til et andet og mere forstaaende Sted.
Denne sidste “Trusel” er dog ikke gennemført
-

Flere Arrestationer, Gaderazziaer og Husundersøgelser
end nogensinde.
Samtidig Rygter om en stor Gestus fra tysk Side for at skabe
en “Forstaaelsesatmosfære” om de tyske Flygtninge.
Der er ingen Afslappelse i Gestapos, Generalernes og HIPOs systematiske
Arbejde paa at fylde de danske Fængsler, Fangelejre og de tyske Koncen
trasionslejre med danske Patrioter. Alle Midler og alle Metoder tages i
Brug. Der arresteres og foretages Razziaer og Husundersøgelser som aldrig
nogensinde før under Besættelsen. Nazi-Aanden fornægter sig ikke. Den
bliver tro mod sig selv til det sidste. Ikke paa Grund af Tingenes Logik
eller af Heltemod, men simpelthen fordi Tyskerne mangler Fantasi til at
forestille sig Situationen om nogle Uger, naar den har faae~ modsat For
tegn.
Hvis de menige Politisoldater i Gestapo i Dag evnede blot at forestille
sig en Brøkdel af det, der venter Tyskerne overalt paa Jorden, hvor de
end viser sig, vilde det sikkert dæmpe lidt paa den personlige Brutali
tet, hvormed de udfører deres smudsige Haandtering. De Danskere, der er
nied ude paa de natlige Razziaer og Anholdelsestogter, ved hvad der venter
dem. Deres Angst er forklarlig, og Angsten bliver kompenseret over i Op
kæftethed og Brutalitet. Det har altid været Marodørens Reaktion. Samti
dig tager Gestapo sig af de utroligste Smaating. Gadetrafikanter, som har
glemt deres Legitimationskort, kommer i timelange Forhør, og Patrul jer
sendes ud for at undersøge, om deres Oplysninger er rigtige. Det er de
som Regel, da det jo ikke er de Folk, Tyskerne gerne vil have fat i, der
har glemt deres Papirer. Men Tyskerne har Raad til at beskæftige sig med
saadanne Petitesser i Dag, hvor Russerne staar foran Berlin, og Englæn
derne og Amerikanerne i Køln.

-
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Anstrengelserne har i de sidste Uger navnlig koncentreret sig om at finde
Officerer og Politifolk. Der har været gennemført omfattende Aktioner.
Blandt de sidst arresterede er Orlogskaptajn P.B.V.Clausen, Kadetterne
K.G.Kjærsgaard og B.Hjort, Kaptajn Tage Hansen, Premierløjtnant H.H.Ja
cobsen, Kaptajnløjtnant Gandil og endvidere som tidligere nævnt Oberst
løjtnant Thiemroth.

Frøslevlejren skal udvides.
Som andet Steds omtalt iscenesætter Tyskerne i disse Dage omfattende Raz
ziaer og Husundersøgelser. De venter aabenbart store Resultater, idet de
har stillet Krav om, at Frøslev-Lejrens Kapacitet udvides til 4.000 Per
soner. I Øjeblikket er der Plads til 2.700.

Samtidig med, at Generalerne og Gestapo kører løs som aldrig før, gaar
der Rygter om, at den tyske Civiladministration, som man maa forudsætte
ikke lider af samme professionelle Mangel paa politisk Instinkt som de
andre, forbereder en lempeligere Kurs i Danmark. Der er forskellige Ryg
ter i Omløb i denne Retning, og der forhandles baade hjemme og ude. Det
første skulde omfatte en Mildnelse af Kaarene for samtlige Danskere, som
befinder sig i Tyskland. Tyskerne haaber paa denne Maade at kunne skabe
Forstaaelsens Atmosfære omkring de tyske Flygtninge, der nu i Tusindvis
kommer ind over de danske Grænser.

I FAA LINIER (Indland):

Den nye Landsformand for L.S. allerede ude i Modvind.
Formanden for L.S., den naive, godtroende Knud Bach, meddelte for nogen
Tid siden, at han ønskede at nedlægge sit Formandskab, da han “følte sig
for træt til at rejse mere”.
Han fik dog gjort en Rejse for meget. Det var, de han i Efteraaret 1940
rejste til Berlin for at forhandle med den tyske Regering. Paa Rejsen var
han ledsaget af den nedladende, smilende Spytslikker, cand.mag. Folke
tingsmand Hartel og den nazistiske Herre til Broholm, Hofjægermester Se
hested
begge to Prototyper paa danske Landsforrædere.
Tyskerne snød hele Selskabet, idet de samtidig forhandlede med den danske
Regering. Det var dengang, Tyskerne endnu haabede paa at faa en Regering
i Danmark, som var tysksindet, ikke alene af taktiske Aarsager, men og
saa i Hjerterne~
Knud Bach har nu faaet en Efterfølger. Paa et Hovedbestyrelsesmøde i L.S.
er Gaardejer Jul.Egsgaard, Ihyregod, blevet valgt til Knud Bachs Efter
følger. Han nyder ikke særlig Tillid paa sin Egn, og ihvert Fald kan L.S.
ikke løbe fra sin Fortid. Baade Bachs, Hartels og Sehesteds Skygger vil
følge Foretagendet til Graven. Forleden var den nye Formand, Jul.Egs
gaard, paa Valg som Medlem af Bestyrelsen for Vejle og Omegns Andelssvi
neslagteri. Han har hidtil været valgt af Andelshavere, som var Medlemmer
af L.S. Resultatet af Afstemningen blev, at den nye Landsformand gled ud
til Fordel for en Mand, som var opstillet af Andelshavere, som ikke var
Medlemmer af L.S.
—

“Østersøen” ud i farligt Farvand.
Tyskerne har krævet, at Bornholmerdamperen “Østersøen” indtil videre paa
alle sine Ture fra København skal medføre 50 Tyskere i Uniform. Oa Sven
skerne har forbudt alle Skibe, der har mere end 5 uniformerede Tyskere
ombord, at sejle gennem Falsterbokanalen, betyder det, at “Østersøen” for
Fremtiden ikke maa benytte denne sikre Genvej, men skal ud i aabent Far
vand. I Praksis vil det sige, at Ruten standser af sig selv paa Grund af
Miner og russiske Undervandsbaade.
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Af det sidste Døgns Jernbanesabotager mod Jernbanelinierne kan nævnes:
Flere Sprængninger paa Linierne Brønderslev—Tulstrup, Brønderslev,Vraa,
Skærbæk-Brøns, Langaa-Ulstrup, Tinglev—Bolderslev og Vejen-Brørup. Der
er fortsat Enkel tsporkørsel Lunderskov-Vejen, Vejen-Brørup og mel lem
Sla~e~(se og Sorø.
Beslagl’æggelserne rundt om i Landet fortsættes. I Næstved er saaledes
beslaglagt to Kaserner, ved Præstø Nysø og i Sønderborg bl.a. det danske
Forsamlingshus, Sønderborghus, Centra1hotellet,~ Ringriderhal len, Ridehu—
set, Kamgarnsspinderiets Kontorbygning samt i Fredericia bl.a. Gymnasiet.
Søndag Nat opstod der Ildkamp paa Banelinien ved Skanderborg. To Tyskere
menes dræbt under Kampen. Førstelærer Hans Larsen, Hylke, blev arresteret
paa Jernbanel inien.
For nogen Tid siden overtog Tyskerne “Triangels” Bilreparationsværkste
der i Aarhus. Sidste Nat er hele Virksomheden blevet sprængt i Luften.
Frihedsk~iiperne krøb ind gennem en Kloak, som fører under Virksomheden og
anbragte Bomberne der. Før Eksplosionen blev samtlige Beboere paa Kyst
vej en alarmeret.
For nogle Dage siden blev den 21-aarige Louis Holck Petersen, Tønnesvej
43 i København, dræbt ved Pistolskud paa Aaboulevarden. Petersen var tid
ligere SS-Mand, der nu havde meldt sig til HIPO-Korpset. Han var tillige
Stikker i stor Stil, og desuden havde man specialiseret sig som Fører af
en Røverbande
ved siden af Hjælpepoliti-Gerningen
men den Side af
Sagen skal vi senere vende tilbage til.
-

-

I Torsdags fandt man Liget af en ukendt Mand i Haveforeninge~ “Lersøen”.
Som ved alle Mord begaaet af Tyskerne og deres Haandlangere var alle Ken
detegn fjernet. Det viser sig nu, at den myrdede Mand er den 34-aarige
Elektriker ved “Berlingske Tidende” Ernst Harry Christensen, Ragnagade
26. Han var en god dansk Mand, der sandsynligvis er blevet lokket i et
Baghold og skudt ned.
Frihedskæmpere har forleden fjernet syv U-Baadsankre fra det mekaniske
Værksted i Borups Alle 106 i København. Ankrene var netop færdige til Af
levering, da Frihedskæmperne kom og læssede dem alle paa en Lastbil. En
enkelt Vagtmand, der skulde passe paa, blev sat ud af Spillet.
I Sønderborg har Gestapo arresteret Formanden for D.s.U. Hans Becker og
Vejassistent Nielsen.
I Aarhus har Gestapo foretaget en Razzia mod Stu
denterne og bl.a. arresteret Formanden for Studenterraadet Poul Buch.
I Hobro er Apoteker Ewald og en 15-aarig Søn af Tømrermester Mortensen
blevet arresteret af det tyske Politi.
-

-
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Mandag Aften blev en tysk Officer dræbt paa Mariagervej i Randers. De
nærmere Omstændigheder kendes endnu ikke.
Særmelding: Hilsen og Tak til Jørgen B for 2000.
Forleden indfandt der sig paa Kærhave Landbrugsskole ved Ringsted en Del
Tyskere i Bil fra selve General Lindemanns Hovedkvarter i Silkeborg. De
fremlagde en Beslaglæggelsesordre. Skolen skulde være rømmet inden Man
dag, da de første Tyskere vilde komme. Skolen skal benyttes til Kontorer.
Det er en Oberst fra Luftwaffe, der skal have Kontorer her, men der skal
iøvrigt kun indkvarteres 100 Mand paa Skolen.
Paa den lille ø Hjelm ud for Djursland kommer der nu ogsaa Tyskere. Man
venter 40 Soldater til øen, der har 11 Beboere. Soldaterne skal bo i af
døde Greve Scheels Sommerhus samt i Laden hos øens Bestyrer. Man mener,
at der skal etableres Udkigspost i det meget høje Fyrtaarn,.samt at øen
iøvrigt skal befæstes med svært Skyts. Der skal ogsaa graves Bunkers.
Onkel giv os Brød!
Det er ikke smaa Kvanta, Værnemagten
i Landet. Alene Værnemagten brugte i
2.390.000 kg
245.500
218.250
21.000
101.000
75.000

efterhaanden lægger Beslag paa her
Februar Maaned:
groft Rugmel
Rugsigtemel eller Sigtebrodsmel
Hvedemel
Hvedegryn
Byggryn
Havregryn

Hertil kommer saa, hvad Flygtningene og de Saarede sætter til Livs.
Jernbanesabotager.
Natten mellem Mandag og Tirsdag fandt der Sprængninger Sted i Sporskifter
og paa Banelegemer forskellige Steder i Jylland, hovedsagelig grupperet
om sønderjyske Strækninger. I Løbet af Tirsdag Eftermiddag iværksattes
ialt 30 Sprængninger paa Strækninger i Nærheden af Randers, Langaa og
Aalborg. Tirsdag Aften sprængtes som nævnt Hasselager Stationsbygning.
Stationen kan ikke mere betjenes og Togene maa rangeres igennem. Natten
til Onsdag skete der Sprængninger ved Brønderslev-Langaa-Tinglev og Vejen
og Skærbæk, og Trafikken har været indstillet i større eller mindre Om
fang paa 8 forskellige jyske Strækninger paa Grund af formodet Sabotage.
Ved Midnatstid sprængtes Sporskifter og Spor paa Slagelse Station.
Der sejles stadig ikke paa Gedser-WarnemUnde-Ruten.
Hyggelige Forhold.
Et Lazarettog med Ungarere, der undervejs afsatte Saarede i Aarhus, Ran
ders og Aalborg, ankom i Lørdags til Frederikshavn antagelig med 150 Un
garere. Natten til Lørdag var de fleste af Russerne rejst fra Frederiks
havn, og i Dagene forinden havde to
tre Russere skudt sig hver Dag. A
lene Tyskernes Behandling af dem er ogsaa tilstrækkeligt Grundlag for
Selvmord.
Iøvrigt ligger der udenfor Havnen i Frederikshavn en Tankbaad og en Slæ
-
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bebaad med Kølen i Vejret eftre en velrettet Bombe fra en allieret Fly
vemaskine. Det menes, at der længere ude blev sænket to eller tre Baade
ved det samme Angreb.
Paa Havnepladsen i Frederikshavn er en Kulkran blevet sprængt i Luften.
Hele Styre- og Maskinhuset forsvandt fuldstændig, og Kranen er foreløbig
ubrugelig. Straks efter Eksplosionen arresterede Tyskerne i de omliggende
Kvarterer 13 M~nd, deriblandt en Mand paa 70 Aar. Han blev dog løsladt
~en Time senere.
De ved ikke, hvad Vej de skal.
At der efterhaanden hersker den syndigste Forvirring i de tyske Disposi
tioner, har længe været kendt. Et pudsigt Eksempel kan nævnes fra Korsør,
hvor en Togstamme med Militærbiler i to Dage har staaet oprangeret paa
Godsbaneterrænet. Mandskabet, der bevogter Bilerne, ved ikke, hvor de
skal hen
og de faar da ogsaa Lov at blive staaende. Oprindelig skulde
de til København, men saa kom der Ordre om at læsse af i Korsør, og netop
som der var gjort klar til dette Arbejde, kom der Kontraordre. Og nu ved
Soldaterne ikke, om de skal vente paa Skib eller Tog.
I denne Forbindelse kan det nævnes, at Nre tyske Undervandsbaade løb ind
i Korsør Havn i Tirsdags. Besætningerne fik straks Landlov i stor Ud
strækning og gik paa Togt i Byens Butikker, hvorfra de hentede store
Mængder Varer ombord. Som man kan tænke sig efter Gørings Eksempel i sin
Tid i København gik det særlig ud over Byens Bagerforretninger, der blev
fuldstændig raseret.
-

Verdens bedste Soldater
Barbenede eller med Kludesko, med Klap for øjet og fulde af Lus.
Til Odense er der i den sidste Tid ankommet flere og flere Transporter
af saarede tyske Soldater, der næsten alle er i en ufattelig elendig Til
stand. En Transport, der ankom forleden, havde været 9 Dage undervejs i
Godsvogne, hvor Bunden kun var dækket af et Lag Halm. De Saarede havde
kun en Pressenning over sig, til Trods for at flere af dem var næsten u—
den Tøj, idet dette var flaaet af dem, sandsynligvis ved Eksplosioner.
Flere af de Saarede, der selv kunde gaa til Lazaretterne paa Korsløkke
skolen og St.Knuds Gymnasium, var barbenede eller i Skudesk6. De var al
lesammen fulde af Lus, og man lagde særlig Mærke til en, der havde Klap
for det ene øje, hvor man tydelig saa stærk Betændelse.
I en Transport, der ankom for en lille Uge siden, det var regulære Solda
ter, ikke Saarede, var den militære Udrustning under al Kritik. Soldater
ne havde forskellige Slags Uniformer paa, ikke alle havde Vaaben, men
nogle havde Stokke. Deres Træn saa ud paa samme Maade. Punkterede Motor
cykler, Heste næsten uden Seletøj, en enkelt Hest havde i Stedet for Se
letøj et sammenrullet Tæppe omkring Halsen, og derfra Staaltraad ned til
Vognstang og Skagler.
Specielt:
Til 530: Lidt Forsigtighed er vel hensigtsmæssigt.
Til 237: Vi har bragt en Del af det. Fortsæt please.
Til 197: Taalmodighed. Sagen er gaaet videre. Vi kan ikke sige mere for

163

Side 8. INFORMATION Nr.428.

8.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.383.

Side 9. INFORMATION Nr.428.

8.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.383.

SIDSTE

I”FAA

LINJER’.

Tiden.
Til 317: Det skulde være godt nok, men vi undersøger for en Sikkerheds
Skyld.
Til 359: Sagen er gaaet videre. Vi kan ikke gøre mere ved den i øjeblik
ket.
Adressen, De spurgte om, er fortsat den samme.

En 35-4O.aarig Mand~hvis Navn opgives at være R.E.E.Holst, blev i Gaar
Eftermiddags ved 13.r’iden skudt ned udfor Gentofte Amtssygehus. Han blev
dræbt paa Stedet. Liget blev bragt ind paa Amtssygehuset, men hans Kone
har senere forlangt det overflyttet til Nyelandsvejens Lazaret.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

I Morges ér der paa Jægersborg Alle fundet to Mænd liggende dræbt. Den
ene var 50 Aar, og den anden 30 Aar. Alle Identifikationspapirer var
fjernet.

-

Vestfronten: Hele den venstre Rhinbred mellem Køln og Koblenz staar nu
i Fare for a~t blive besat af amerikanske Tropper. De driver to stærke Ki
ler ind mellem de splittede tyske Afdelinger. Den ene Kile er naaet til
Universitetsbyen Bonn, den anden har naaet Rhinen Nord for Koblenz. End
videre har Amerikanerne naaet Mayen og staar 18 km fra selve Koblenz. En
anden Afdeling staar 15 km fra Rehmagen. I den vestlige Del er Ringen ved
at blive sluttet omkring den syvende tyske Arme, der med 60.000 Mand kun
har en Dal som Udgang fra en svært forsvaret Stilling. Ved Flankeangreb
har den forgæves forsøgt at overskære de amerikanske Forbindelseslinjer.
I den nordlige Del af Fronten erdet tyske Brohoved ved Wesel nu kun 15
km langt og 6 km bredt. Hele Omraadet bliver voldsomt bombarderet med de
nye Elektro-Granater, der har foraarsaget meget store Tab. Den højre
Rhinbred bliver beskudt paa meget lange Strækninger, men der er endnu ik
ke gjort noget Forsøg paa en Overgang over Floden.
østfronten: Russerne er gaaet til Angreb paa en Strækning fra Frankfurt
an der Oder til Schwet i Nærheden af Stettin. I det tyske Hovedkvarter
mener man ikke, at det er det ventede Storangreb, men et Forsøg paa at
udvide Brohovederne til Storangrebet. Der er foretaget Indbrud i de tyske
Stillinger i Nærheden af KUstrin. Hele Himmiers Hærgruppe Mitte er i en
overordentlig vanskelig Situation, idet den nu deles op i en lang Række
mindre Hærgrupper, hvor Tropperne bliver likvideret efterhaanden. Nogle
Troppeafdelinger søger ind mod de Fæstninger, der endnu holdes i Pommern
og Vestprøjsen for der at afvente Overgivelsen.
SS—Svindel: Stabslægen ved SS-Afdelingen i Berlin-Lichterfelde er blevet
afskediget fra sin Post og indsat i Koncentrationslejr. Stabslæge Dr.
Metzler opdagede, at der forsvandt meget store Mængder af Morfin, Opium
og andre Narkotika, som der er haardt Brug for i Tyskland i øjeblikket.
Han opdagede, at det var SS-Obersturmbannführer Krause og andre fremtræ
dende Tyskere, der havde solgt disse Narkotika til det neutrale Udland
for at skaffe sig fremmed Valuta til Flugten fra Tyskland. Stabslægen
indgav Rapport og blev fængslet, men Krause og de andre Gerningsmænd ske
te der intet.
Først Partitransporter.
Paa alle større Banegaarde i Tyskland og besatte Lande skal der nu ind
rettes særlige Parti-Banegaards-Kommandanturer. Deres Opgave skal være
at sørge for, at Værnemagtens Kommandanturer ikke giver Værnemagten, men
Partiets Transporter Forrang under Toggangen.

Stueetagen paa Slottet “Schackenborg” i Sønderjylland er af Tyskerne kræ
vet omdannet til Lazaret.
Reservebetjent Rue, Haderslev, er anholdt.
Den 25-aarige Lærer Poul Rendrup, Nykøbing, er anholdt af Gestapo.
Der har været en ny ungarsk Desertøraffære paa Artillerikasernen i Køben
havn. I Forgaars Aftes sprang en Snes Ungarere over Muren ud mod Artil
lerivej. De var forsynet med Vaaben og lagde sig i Dækning i en Barak,
der tidligere har været benyttet til KFUM-Soldaterhjem. Herfra beskød de
de tyske Vagtposter, der skød igen. Der var dræbte paa begge Sider, før
Desertørerne blev overmandet. I Gaar blev Barakken, der ogsaa før har
tjent til Dækning for Desertører, revet ned.
Ved 21.30 Tiden i Aftes blev de tyske Vagtposter udfor Hotel Phønix i
Bredgade i København opskræmt af en kraftig Skydning ved Toidbodvej. I
deres Nervøsitet begyndte de selv at skyde og ramte derved en ung Mand,
Skræderlærling Paarup Bech, der gik paa den anden Side Gaden. Den unge
Mand blev saaret og kørt til Rigshospitalet.
5 I D 5 T E:
Sabotører forøvede i Aftes en dristig og veltilrettelagt Sabotage paa
Godsbanegaardens Terræn i København. Her stod en Række Jernbanevogne med
Hurtigbaade, som skulde have været sendt afsted i Morges. Ve~1 22.30 Tiden
eksploderede en Bombe. Efter Eksplosionen kom det til Ildkamp mellem Ty
skere og Sabotører. To tyske Soldater blev saaret og maatte køres til Ho
spitalet. Tre Kvarter senere blev der atter rekvireret Ambulance til Ter
rænet. Man havde fundet to Døde. Den ene var en tysk Soldat, og den anden
var en af Frihedskæmperne. Tyskerne forbød Ambulancefolkene at køre Fri
hedskæmperen bort.
En Jernbanevogn blev direkte ramt af Ekspiosionerne, og en Hurtigbaad
fuldstændig ødelagt.
Nattens Jernbanesabotager: Ved 22.Tiden i Aftes skete der en Række Eks
plosioner paa Esbjergs Stationsomraade. Seks Sporskifter blev ramt og
skal udveksles, og Trafikken til og fra øst maatte indstilles. Sandsyn
ligvis lykkes det ikke at faa Trafikken igang igen før engang i Morgen.
Iøvrigt har der Natten til i Dag fundet en Række Eksplosioner Sted,
saaledes i Jylland en Snes Sprængninger forskellige Steder, hovedsagelig
grupperet om Strækninger i og ved Aarhus og i Sønderjylland. Trafikken
-
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har maattet indstilles, indtil Sporskifter og Skinner kan blive udveks
let. Ved 19.Tiden i Aftes skete der to Eksplosioner paa Strækningen mel
lem Slagelse og Sludstrup, hvor to Skinner blev ødelagt. Trafikken blev
afbrudt indtil Midnat. Ved Midnatstid eksploderede tre Bomber paa Baneterrænet ved Slagelse Station. I øjeblikket kan der kun køres paa Enkeltspor mellem Slagelse og Forlev.

To enjoy good things.
To talk freely, to eat well, to discuss abstract ideas, or go fishing
when one wants to
in short, to enjoy good things
sounds easy, but we
have learnt that it rests on a most complex and fragile structure in
which are united tolerance, love of truth, and other qualities not to be
found in primitive society.
La France Libre.
-

-

—
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Befrielsens Veer.
I et Brev fra London til det danske Tidsskrift i Sverige “Fremtiden”
skriver Erling Bjøl bLa.:
Fra London er det svært at bedømme, hvad der virkelig er sket i de be
friede Lande, Frankrig, Belgien og Grækenland. Filmsreportagen har vist
stormende Jubel i Bruxelles og Athen under de engelske Troppers Indtog.
Nogle Uger •efter har Londoribladene meldt om Uroligheder i de befriede
Hovedstæder, om Sammenstød mellem Politi og Modstandsbevægelser, om Ofre
i Døde og Saarede. De engelske Korrespondenter har prøvet at forklare
Baggrunden, men har kunnet ender deres Telegrammer med en Udtalelse, som
den, der afslutter det konservative “Observer”s Bruxelles-Korrespondance
Søndag den 3.December: “Desværres er jeg ude af Stand til at meddele al
le Omstændigheder paa Grund af Censuren, som snarere synes at basere sine
Restriktioner paa politiske end militære Sikkerhedshensyn”.
Hvordan kan det gaa til, at Resistancens Mænd, der i Aarevis frivilligt
har udsat sig for Farer, der er saa uendelig meget større end dem, den
regulære Soldat kommer ud for, da de hvert Sekund af deres Tilværelse
trues paa Livet af Gestapo, er utilstrækkeligt bevæbnede, ikke har noget
Værn i Folkeretten, fra den ene Dag til den anden forvandles fra at være
Landets modigste, mest dpofrende Undersaatter til asociale, samfunds—
fjendtlige Individer?
Maaske kan Udviklingen i Belgien
saavidt den har kunnet følges fra Lon
don
give en Slags Svar.
Da de engelske Tankkolonner i Begyndelsen af September drønede ind i
Bruxelles, kendte Befolkningens Begejstring ingen Grænser. Befrielsens
Rus var over alle. Man kunde have gjort op med alle Kollaboratører i en
Haandevending. Englænderne fortsatte gennem Byen, og i et Døgn var den
helt i Modstandsbevægelsens Hænder. Alt var rede for en Bartholemæusnat.
Men kun 4 Kollaboratører blev skudt, mens Tusinder arresteredes for at
blive stillet for en lovlig Domstol. Det var et straalende Bevis for Mod
standsbevægelsens Disciplin og demokratiske Retsbevidsthed.
Et Par Dage efter den belgiske Hovedstads Befrielse fandt der ( ifølge
Reynolds News Bruxelles-Korrespondent den 9/11) en uformel sammenkomst
Sted i Bruxelles mellem Socialdemokratiet, det liberale og det katolske
Partis Ledere. De besluttede ved denne Lejlighed at anmode Regeringen om
at lade Pierlot falde, naar den ankom til Belgien, da han ikke havde
“Folkets Tillid”. Korrespondenten skriver videre, at Grunden til denne
Mistillid var, at Emigrantpolitikeren Pierlot vilde “stille Klokken til
bage til 1939 med frit Spillerum for Storkapitalen som sædvanlig. Ven
strepartierne, indbefattet mange unge Katolikker, kræver derimod, at Lan
dets samlede Ressourcer skal udnyttes til Bedste for hele Folket”.
Den udbredte Skepsis overfor Pierlot i dette Sporgsmaal kan rimeligvis
ledes tilbage til følgende:
Ifølge det liberale belgiske Blad “Derniere Heure” sammenkaldte to Mini
stre i Pierlots Kabinet, inden Regeringen forlod Landet, tre ledende
Bankdirektører: Galopin fra Societe Generale (Belgiens største Bank), Ge
rard fra Bruxelles Bank og Collin fra Kreditbank. Disse Herrer fik til
Opgave at tjene som “moralske Ledere for deres Land under Besættelsen og
-

-
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at opretholde den belgiske Produktion i saa stort et Ornfang,som det fore
kom dem nødvendigt”.
I hvert Fald den sidste Opgave udfyldte de over enhver Forventning. Som
den gode og tro Tjener i Biblen leverede de ikke blot de fem Talenter,
de fik betroet, tilbage, men fem Gange fem. “Manchester Guardian” var ef
ter Belgiens Befrielse forbløffet over at konstatere, at mange blegiske
Industriforetagender ikke blot havde den samme Produktionskapacitet som
før Besættelsen, men en større. De havde været af Betydning for den tyske
Krigsproduktiom og var derfor blevet udvidet. Selv engelske Firmaer hav
de fastslaaet, at deres Filialer i Belgien langt fra at være ødelagt, var
et større Aktiv nu end før.
Det er af Betydning at oplyse nogle nærmere Enkeltheder i denne Forbin
delse.
Et af de største Industriforetagender i Belgien hedder A.C.E.C. (Ateliers
de Constructions electriques de Charleroi). Snart efter den tyske Besæt
telse overtog dette Firma et lignende Foretagende Atelier Belge de Con
struction i Herstal. Denne Kæmpetrust indledte et intimt Samarbejde med
den store tyske Virksomhed isamme Branche Siemens, som herved blev ko
lossalt aflastet til Fordel for den tyske Krigsproduktion. Samtidig ind
førtes det berygtede Bedeaux System i Fabrikkerne. I Begyndelsen af 1941
forsøgte Arbejderne for første Gang at faa forbedret deres Kaar, med det
Resultat, at flere af dem udleveredes til Tyskerne. Senere opstillede Fa
briksledelsen en Liste over “Kommunistiske Elementer”, som blev afske
diget. En Natvægter, der var mistænkt for at have hjulpet Sabotører med
at sprænge et Kraftværk ved Fabrikken, blev afskediget og arresteret af
Gestapo.
Chefen for dette glorværdige Foretagende
A.C.E.C.
Devilléz var, ef
ter hvad den engelske kooperative Bevægelses Organ “Reynolds News” med
delte den 3.December, stadigvæk paa fri Fod. Han havde været anholdt i
to Dage, men var saa blevet løsladt igen af Myndighederne. Inden Belgien
blev befriet,var hanen af de Folk,derGang paa Gang blev angrebet i Ud
sendelserne fra BBC’s belgiske Sektion.
Den belgiske Staalmatador, Baron de Launoit, der under hele Besættelsen.
arbejdede venskabeligt sammen med Rhin-Industrien, var ligeledes paa fri
Fod.
Og Tekstilmagnaten Jansson, under hvis Ledelse der blev opført en stor
Fabrik udelukkende beregnet paa Produktion til Tyskerne.
Eller Kulkongen Nollet, der ifølge den engelske Udenrigsskribent Frank
Pitcairn under Besættelsen angav flere af sine Medarbejdere til Gestapo,
som deporterede eller dræbte dem.
Selve Pierlot-Regeringens Minister for økonomiske Anliggender Delruelle
kontrollerede under Besættelsen Prayon-Fabrikken, der hele Tiden arbej
dede for Tyskerne.
Det er disse Kendsgerninger, man maa tænke paa, naar de blegiske Mod—
standsfolk anklager Regeringen for at se gennem Fingre med Belgiens Kol
laboratører, Belgiens Gunnar Larsen’er og Christiani’er.
Men det voldsomme Sammenstød mellem ModstandsbevægelsenogPierlot vilde

dog næppe være opstaaet ud fra disse Motiver alene. Det Spørgsmaal, som
fik Modstandsbevægelsens Repræsentant i Regeringen Dermany og de to kom
munistiske Ministre til at træde tilbage, var Afvæbningen af den belgiske
Maquis. Det var i og for sig ikke selve Afvæbningen, men den Maade, den
blev gennemført paa.
I Frankrig løstes Problemet nogenlunde gnidningsfrit ved, at man indrul
lerede Maquis—Styrkerne i Hæren i de Enheder, der havde bestaaet under
Kampen, og hovedsageligt med deres egne Ledere. De blev indkvarteret i
de Kaserner, som var blevet tomme efter Tyskerne, og kunde gaa i Gang med
en videre Træning, inden de drog til Fronten- I Belgien lød Ordren blot
kort og godt: “Aflever Vaabnene~” En Ordre, der fik særligt Eftertryk ved
at Chefen fpr SHAEFs Mission i Belgien, General Erskine den l6.November
kom til Mikrofonen for at forsikre, at de allierede Tropper vilde hjælpe
Regeringen med at sikre Opretholdelsen af “Lov og Orden”.
Aarsagen til den belgiske Regerings Modstand mod at lade Modstandsgrup
perne opgaa som Enheder i Hæren efter det franske Mønster er rimeligvis,
at den har frygtet, at Venstregrupperne ved stadigvæk at optræde som or
ganisrede, væbnede Enheder vilde bevare den Magt, de havde, før de blev
afvæbnet. ‘Fra belgiske Modstandskredse er det blevet fremhævet, at den
gamle pro-fascistiske General van Overstraeten staar bag Pierlots Beslut
ning om at reorganisere og opbygge den nye Hær efter “Sorterings-” i Ste
det for efter “Indkorporerings-Systemet. Dette er blevet meddelt af baade
“News Chronicle” og “Reynold News”.
Og den belgiske Modstandsbevægelse har aldrig-haft samme Kraft som den
franske har opnaaet ved at være samlet under een Hat i det nationale Mod
standsraad
hvis Chef tilmed i Dag er Frankrigs Udenrigsminister. I Bel
gien var Modstandsbevægelsen delt i otte forskellige Grupper med Arbej
derpartierne og Fagforeningerne som de stærkeste. I en Kommentar til Ud
viklingen i Belgien den 28/11 hævder Pariserbladet “Franc Tireur”, at den
belgiske Regering under hele sit Eksil i London gjorde alt for at forhin
dre, at Modstandsgrupperne skulde blive samlet under een Ledelse.
Der er endnu en meget vigtig Ting i den belgiske Krise: Forsyningsspørgs
maalet. Regeringen har haft umaadelige Vanskeligheder med at faa Bønder
ne til at aflevere deres Korn og Slagterivarer
igen i Mod~ætning til
Frankrig. I Belgien har Regeringen maattet sende Gendarmer rundt i Lands
byerne for at rekvirere Korn, og de Metoder, der blev anvendt, afviger
i intet fra dem, der brugtes af Tyskerne i Ukraine. Bøndernes Uvilje
skyldes, at Kornprisen efter deres Mening er for lav, og Størstedelen af
deres Betalinger fryses inde i Bankerne. En mærkværdig Omstændighed, som
berettes af Rejsende fra Belgien, er iøvrigt at Modstandsbevægelsen sy
nes at være paa Linje med Bønderne.
Udviklingen i Belgien har næppe kunnet følges af Modstandsfolkene i de
endnu besatte Lande uden Bekymring. Begivenhederne i Grækenland har vist
et lignende Mønster. Dette turde især volde Betænkelighed i de smaa Lan
de. Frankrig har under Konflikten i Belgien hele Tiden optraadt som Tals
mænd for Modstandsbevægelsen. De bedste og stærkeste Kræfter i Frankrig
føler en Solidaritet med Frihedskæmperne over hele Europa, der synes at
være det første ~Grundlag for en Modstandsbevægelses Internationale med
eer Maal: Kompromisløs Kamp mod Fascismen og Demokrati for Folket styret
af Folket. Og den fjerde Republiks Ord vinder i Vægt for hver Dag ved
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Kæmpeslagene paa de to tyske Fronter gaar videre uden Pauser, uden Svæk
kelse.
De Allierede er Herrer i Kølns vestlige Del, der kæmpes i Bonns Centrum,
og der er opnaaet Forbindelse mellem tredie og første amerikanske Arme
over Arf-Floden, efter at General Patten med den sidstnævnte har gennem
ført et yderst dristigt Fremstod. I hvert Fald eet allieret Brohoved er
skabt paa Rhinens østbred ved Rehmagen. I Duisburg er Tyskerne flygtet
saa hurtigt, at ikkw alle Broerne er blevet sprængt. Allieret Artilleri
beskyder fra Rhinens Vestbred Ruhrs Industridistrikter og rykker langsomt
Ilden frem, saa der skabes ‘dødt Land” paa den anden Bred.
Stettin angribes fra tre Sider, mens store Styrker af General Sjukovs
Arme rykker frem mod Berlin ad Hovedvejen fra KUstrin. Russiske Tropper
staar langs Stettiner Haffs østbred og kontrollerer saaledes Indsejlingen
til den vigtige tJstersøhavn. Meget tyder paa, at hele Fronten fra Stettin
i Nord til Breslau i Syd er ved at komme i Bevægelse.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
HIPO-Gæstespil paa Det kgl. Teater.
Kirsten og Børge Ralow
og Mark e tende ren og hans Ko ne til Afh ø r ing.
Umiddelbart efter Forestillingens Afslutning Onsdag Aften blev Det kgl.
Jeater omringet af en Snes HIPO-Folk, der ankom i Biler fra Politigaar
den. Nogle af dem gik ind gennem Skuespillerindgangen og foretog en Un
dersøgelse paa Mogens Wieths tidligere Værelse. Samtidig gik andre Hipo
Folk op i Marketenderiet, hvor de arresterede Teaterets Marketender, Vagn
Andersen og hans Hustru, der begge blev ført ned til de ventende Biler og
(fortsættes Side 2)
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bragt til Politigaarden.Samtidig blev “Afspær.ringen” hævet, og paa Tea
tret troede man, at Aktionen var forbi. Det var den imidlertid slet ikke.
Det viste sig nemlig, at Hipo-Landsforræderne havde været ude efter Bal
letdanser Børge Ralow og hans Hustru, Balletdanserinden Kirsten Gnatt Ra
low, og nogle Timer efter Aktionen mod Det kgl. Teater ankom et Par Biler
med Hipo-Folk til Ægteparrets Bopæl i Sølvgade. Hipo’erne stormede op og
tvang med Maskinpistoler Ralow og Kirsten Gnatt til at følge med ned til
Bilerne. De foretog en omfattende Undersøgelse af Lejligheden, hvor de
selvfølgelig samtidig anrettede en Del ødelæggelse
det plejer de jo.
Ralow og hans Kone blev efter Ransagningen ført til Politigaarden og af
hørt. Tidligt i Gaar Morges blev de løsladt, og samtidig fik Marketender
Vagn Andersen og hans Kone Lov at gaa.
Hvad der ligger bag den besynderlige Aktion, vides endnu ikke, men man
tager næppe Fejl, naar man gætter paa, at den nazistiske Balletdanser
Leif ørnberg har en Finger med i Spillet. Hipo-Mændenes Gang direkte til
Mogens Wieths Værelse tyder i samme Retning.
-

Ebbe Rode
Bodil Kjer
og Mogens Wieth i Sverige.
Ægteparret Ebbe Rode-Bodil Kjer og Mogens Wieth er ankommet til Sverige,
efter at Psykopatdanseren Leif ørnbergs Trusler og hans Sommer-Kammera
ters Interesse var begyndt at blive livsfarlig. Det danske Teaterpublikum
maa derfor savne de populære Kunstnere lidt
længe varer det dog ikke,
før de atter optræder herhjemme.
Leif ørnberg derimod skal Publikum ikke vente nogensinde at se paa en
Scene.
-

-

To Stikkere dræbt.
Frihedsbevægelsen er blevet to berygtede Stikkere kvit. I det første Til
fælde drejer det sig om den 27-aarige Løjtnant i Hipo-Korpset, Mogens Ot
to Reholt, i det andet Tilfælde om den tidligere Frederiksbergpolitibe—
tjent Axel W.F.Bohm.
Som allerede omtalt i Gaar blev en ukendt Mand skudt ned udfor Gentofte
Amtssygehus. Det var Løjtnant Reholt. Han havde været paa Sygebesøg paa
Hospitalet, da en Del bevæbnede Mænd gik frem imod ham, og før han kunde
trække sin egen Pistol, blev han skudt ned. Hans Kone insisterede bagef
ter paa, at han blev ført til Feltiazarettet, men selv hans gode Venner
der kunde intet stille op
Reholt var dræbt paa Stedet.
Bohm var mindre fremtrædende, men ikke mindre farlig. Han var Nazist al
lerede før den l9.September, og efter den Tid gik han hwlt og ~fuldt over
til Gestapo som Stikker. Han havde sit “Virkefelt” paa Hovedbanegaarden,
hvor han havde til Opgave at udpege tidligere Kolleger blandt danske Po
litifolk, og iøvrigt alt forefaldende Arbejde indenfor den smudsige Bran
che. Han blev skudt ned foran Ejendommen Elbagade 11, da han kom gaaende
paa Vej til sit Hjem paa Englandsvej 36 D. Umiddelbart efter kom Hipo
folkene tilstede og under deres sindssyge Skyderi lykkedes det dem at
ramme den lO-aarige Bjarne Bæk, Maltagade 16. Bjarne legede i en Sandkas
se i Nærheden, og dødeligt saaret af Kugler i Ryg og Bryst blev han bragt
til Sundby Hospital.
-
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Tre Hurtigbaade blev ødelagt.
Tre Tyskere haardt saaret, to forsvundet.
Som omtalt i Gaar foretog Frihedskæmpere Onsdag Aften et Angreb paa et
Godstog, der skulde transportere Hurtigbaade fra København til Flensborg.
Umiddlebart efter at Bomberne var udlagt under Godsvognene med Hurtigbaa—
denen, blev Frihedskæmperne opdaget af de tyske Vagtposter, og det kom
til en heftig Ildkamp. Mens dette stod paa, sp?~ængtes Bomberne, og tre
tyske Soldater blev haardt saaret, samtidig med at en af Frihedskæmperne
blev dræbt. Hans Kammrater maatte efterlade ham paa Kamppladsen, og sene
re bragte Tyskerne Liget til Feltlazarettet.
Imidleritd mangler der to Soldater fra Bevogtningstjenesten, og trods i
hærdig Eftersøgning er de ikke blevet fundet. Godsvognene som der blev
rettet Angreb imod, holdt paa Jernbaneterrænet ved Kalvebod Brygge, ikke
langt fra Havnen, og man maa gaa ud fra, at de to savnede tyske Soldater
er blevet slynget ud i Havnebassinet ved Eksplosionen.
Kvindelig Stikker
opererer paa Vestfyn.
Paa Vestfyn optræder i øjeblikket en Kvinde, der kalder sig Frøken Her
mansen. Hun fortæller, at hun lige er løsladt fra Frøslevlejren, og hun
vil gerne have, at Folk skal opbevare nogle Vaaben, som er nedkastet fra
engelske Flyvemaskiner, en Opgave, hun har faaet betroet af Frihedsraa
det. Hun er en meget farlig Stikkerske, der allerede har bragt flere Men
nesker i Ulykke.
Materialer til Bøjden
Marinestation ødelagt.
Natten til i Gaar trængte Frihedskæmpere frem til et Godstog, der holdt
paa Faaborg Jernbanestation. Toget indeholdt bl.a. en Godsvogn med Vaa
ben, Instrumenter og Materialer til den berygtede Marine- og Forsøgssta
tion ved Bøjden. Der blev anbragt Brandbomber forskellige Steder i Vog
nen, og da Flammerne slog højt i Vejret, trak Frihedskæmperne sig til
bage. Det kom herunder til Skudveksling med tyske Soldater, som var til
kaldt af Ildskæret, men Frihedskæmperne slap uskadt bort. ~
Dementi.
Naar INF har meddelt, at Akkumulatorfabrikken WOTAN 100 pCt arbejdede for
Tyskerne, beror dette paa en beklagelig Fejltagelse. WOTAN har hidtil
forsynet 80 pCt af det danske Marked med Akkumulatorer og har udover den
ne Fabrikation ikke kunnet paatage sig Leverancer af nogen Art. En læn
gere Standsning af Fabrikken vil faa de alvorligste Følger for Transportforholdene ikke mindst for Torvetransporternes Vekommende.
Dagligt Liv i Norden.
Tyskerne er pludselige blevet betænkelige ved den private Indkvartering,
efter at der i det sydlige Jylland har været en Del Spektakler i den An
ledning. De danske Børn tæver de tyske til den store Guldmedalje
og det
er jo ikke særligt gæstevenligt imod Herrefolkets Afkom. Deres Mødre ta
ger naturligvis Parti, og det er flere Steder udartet til hele Skandalescener, hvor de tyske Mødre i Raseri har truet med, at de danske Børn
-
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skulde slaas ih,~el, de forbandede Danskere, som “vi nu i fem Aar har sul—
tet for”.
Tyskerne stjæler forøvrigt Racehunde i stor Maalestok, og Folk i Jylland
maa saaledes ligefrem holde Vagt over deres Vagthunde. Det er ofte menige
tyske Soldater, der stjæler Hundene til deres Officerer. I flere Tilfælde
er Hundene blevet genkendt af deres Herrer og omvendt, og kun meget skar
pe Protester har kunnet skaffe Hundene tilbage.
Det er saaledes ikke uden Grund, naar de ungarske Soldater stadigvæk ud
trykkelig gør opmærksom paa, at de ikke er Tyskere, hvergang Forretnings
folk nægter at sælge til dem.
Sundhedstilstanden blandt de mange tyske Flygtninge i Aarhus er meget
daarlig. I Løbet af faa Dage er der forefaldet 8 Dødsfald blandt voksne
og Børn. Tyskerne har stillet Krav om, at de syge tyske Børn anbringes
paa danske Hospitaler. Kommuneh har afvist dette, men faaet den Besked,
at hvis ser ikke blev indtaget et andet Standpunkt i Løbet af to Timer,
vilde Børnene blive anbragt paa Hospitalet med Militærmagt, og man vilde
overveje, hvilkeForholdsregler, der skulde iværksættes overfor Borgme
steren.
Det tyske Militær har iøvrigt paabegyndt Gravning af en Række Tankfælder
rundt om Aarhus, 6 Meter brede og 3 Meter dybe. Arbejdet er paabegyndt
ude ved Bellevue paa Vejlby Fed, og det slutter Syd for Aarhus ved Sili
stria og Moesgaard. Indenfor Tankgravene er der allerede anbragt flere
Rækker Skyttegrave.
Til en lille østjysk Købstad ankom forleden .500 tyske saakaldte Soldater.
De saa forfærdelige ud. Der var næppe en iblandt dem, som kunde siges at
være fri for Fejl. Mange var halte, nogle havde et eller begge ører skudt
af, en Del manglede Fingrene, og alles Holdning var den trætte Mands. Der
var Drenge paa 16-17 Aar og Mænd paa 60-70. Deres Tøj var snavset ud over
enhver Beskrivelse, og selv saa de ud, som om de ikke havde været i Berø
ring med Vand eller Sæbe i Maaneder. De havde ikke faaet Mad i de sidste
fire Døgn, hævdes det, og Byens Bagerbutikker blev da ogsaa stormet, og
i Løbet af en Eftermiddag ribbet for alt spiseligt. Det samme gjaldt Mæl
keforretningerne. Da Brødet slap op, var det ikke usædvanligt at se Sol
dater staa og drikke Mælk og spise af en Bakke Flødeskum til.
Paa et af Byens Hoteller var der indkvarteret en tysk Oberst, som kom fra
Estland. Han fortalte, at der var rigeligt med Mad i Estland, indtil Ty
skerne kom, saa var det Nat med det. Han paastod, at han ikke havde set
Æg eller Mælk i de sidste fem Aar. Denne sultne Herre satte paa sin før
ste Hoteldag følgende til Livs: Morgenkaffe Komplet, bestaaende af fem
Stykker Rugbrød med Fedt og godt Paalæg, fem blodkogte Æg, en Liter Mælk,
Kaffe med otte Kræmmerhuse med Flødeskum og Syltetøj. To Timer senere den
samme Omgang. To Timere senere igen en dobbelt Portion Biksemad med to
Spejlæg, og igen et Par Timer efter endnu en Gang Biksemad med to Spejl
æg. Herefter bad han om Aftenen Tjeneren om at bringe ti blødkogte Æg op
paa Værelset, og ind imellem alt det fik han nogle Glas Kognak og Vin.
Hans anden Dag paa Hotellet forløb madmæssigt paa akkurat samme Maade, og
først efter nogle Dages Forløb antog hans Appetit mere menneskelige For
mer.
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For nogle Nætter siden kom 24 Frihedskæmpere til Nafta-Tanken i Skander
borg og holdt Indehaveren Laursen og hans Kompagnon Basse op. I Løbet af
to Timer oppurnpede de godt 2000 Liter Benzin, som Tyskerne havde oplagret
der, og anbragte den i Tønder paa en Lastvogn. En af Frihedskæmperne
skrev derefter et lille Brev til den tyske Værnemagt med en hjertelig
Tak. Basse og Laursen blev anholdt af Gestapo Dagen efter og rnaatte sidde
i Arrest i Aarhus i 8 Dage, hvor de fik en temmelig ublid Behandling.
Blandt andet blev de brugt som Gidsler i det tyske Sikkerhedspolitis Bi
ler, naar disse skulde ud i Aarhus. Dette Gidselsystem ved Udrykninger
er vistnok noget nyt. Hverken Laursen eller Masse havde nogen Andel i
Frihedskæmpernes Fjernelse af Benzinen.
De rammer jo altid en Fjende~
Der foreligger nu nøjagtige Enkeltheder om Mordet paa den 65-aarige fhv.
Sømand Lauritzen, der var ansat som ekstra Varmemand i Huset, hvor Sø
kortarkivet har til Huse. Begivenheden, som fandt Sted i Mandags havde
følgende Forløb: Midt om Eftermiddagen hørte Personalet i Statens Søkort
arkiv Skud og Skrig fra Hovedtrappen. Et øjeblik efter blev Døren til Ho
vedtrappen revet op og en civilklædt, revolverbevæbnet Mand styrtede ind.
Han raabte: “Saa fik vi da endelig Ram paa Portner Jessen.” Bag ham traa
dte to uniformerede Hipo-Folk ind. Manden gik hen til en Telefon, ringede
Politigaarden op og sagde: “Det er Falkenberg, vi har faaet Ram paa ham.
I kan bare sende en Vogn.”
Det blev nu oplyst overfor Hipo-Folkene, at den omtalte Portner Jessen
har været i Sverige i den sidste Maaned. Den dræbte var som nævnt en anden. Falkenberg henkastede flot: “Naa, hvad Fanden, han har sgu’ ogsaa
nok lavet noget.”
Derefter dirigerede han sine Folk til at slæbe Liget ned til Vognen.
Skal Jernbariesabotagén intensiveres?
Modstandsbevægelsen i Nordjylland har udsendt en Advarsel til det danske
Jernbanepersonale om, at det efter al Sandsynlighed i nær Fremtid vil væ
re forbundet med Livsfare at køre som Lods paa de tyske Transporttog. Ad
varslen skal forstaas derhen, at Modstandsbevægelsen agter at tage nye og
endnu mere effektive Midler i Anvendelse i Jernbanesabotage~.
Iøvrigt kan der i denne Forbindelse berettes følgende Episode fra Jern—
banesabotorernes Arbejde: Natten mellem Fredag og Lørdag udsendtes en Pa
trulje til Banelinjen ved Ellidshøj Syd for Aalborg, da der var meldt om
en stor sydgaaende Transport. Der var imidlertid stor Bevogtning, to Pos
ter for hver 50 Meter, og Forsøget udsattes til næste Formiddag. Mens Pa
truljen da var i Virksomhed, blev den overrasket af en tysk Strejfpatrul
je, der straks aabned Ild. Sabotørerne besvarede Ilden, og Tyskerne smed
sig ned, forskansede sig bag Jernbaneskraaningen og tilkaldte Forstærk
ning. Forstærkningen ankom ogsaa i Dækning bag Jernbaneskraaningen, men
paa den anden Side af Sporet, og mens Tyskerne derefter gav sig til at
beskyde hinanden tværs over Dæmningen. trak Sabotørerne sig tilbage i Ro
og Orden og uden Tab. Desværre maatte Forsøget ogsaa denne Gang opgives,
men samme Aften lykkedes det endelig i Aalborg, hvor 180 Meter Skinnele
gerne blev sprængt bort og Trafikken afbrudt.
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Kanoner for Smør
For nogle Dage siden opskræmtes de danske Myndigheder ved nogle Rygter
om, at der var i Tusindvis af falske Smørkort i Omløb i Jylland. Efter en
nærmere Undersøgelse viste det sig nu, at de formodede falske Kort er
rigtige nok. De er blot anderledes end dem, den danske Befolkning faar.
Efter “Aftalen” mellem de danske og tyske Myndigheder har Værnemagten Ret
til at rekvirere det Antal Mærker, den skal bruge for at dække Værnemag
tens Forbrug af Smør her i Landet. Det er Meningen, at Kvantum’et afskri
ves paa den tyske Eksportkvota. Det er disse Mærker, man har taget fejl
af. Der er ikke fastsat nogen Maksimumsmængde til de tyske Tropper her i
Landet. De kan blot rekvirere saa meget, de ønsker. Det er gaaet noget
stærkere med Forbruget i den sidste Tid, dels kan det skyldes det store
Antal tyske Tropper, der er her i Landet
80.000
100.000
men man kan
ikke se bort fra den Mulighed, at en Del af Mærkerne gaar til de udbombe
de tyske Flygtninge, som Danmark nu oversvømmes med. Fra tysk Side hævdes
det, at det kan være Danskerne lige meget, om Smørret bliver eksporteret
til Tyskland, eller om Tyskerne kommer herop og spiser det
Iøvrigt gaar der Rygter om, at Tyskerne vil gøre Danmark til et Flygtnin
gereservat, og der nævnes i denne Forbindelse uhyggelig høje Tal.
Det var maaske dette Fremtidsperspektiv, Gøring tænkte paa, da han i sin
Tid fremsatte sin historiske Udtalelse: Kanoner for Smør. Det eneste Ty
skerne kommer til at efterlade sig heroppe, er de Kanoner, de ikke naar
at faa med hjem til Riget.
-

-

-

Specielt:
Til 79: Er gaaet videre.

80 Danskere overført fra Vestre
Fængsel til Frøslev-Lejren.
Tyskerne foretog den 28.Februar en ny Overførsel af danske Fanger fra
Vestre Fængsel til Frøslev-Lejren. I Transporten var der denne Gang 80
danske Patrioter. Navnene paa de 80 er følgende:
Carl Holger Andersen, Slagelse, (24.3.02), Higil Klerk Andersen, Køben
havn, (3.12.16), Herbert Ernst Andersen, Næstved, (15.11.20), Olga Adel
heit Andersen, Wilster, (28.2.1900), Erik Arndt, Roskilde, (11.6.17), An
ton Jensen Bajlum, Aasted, (25.11.14), Peter Christian Bentzen, Hvidovre,
(2.12.18.), Jørgen Bjerre, Hellerup, (22.10.20), Mogens Borlund, Køben
havn, (2.3.25.), Arne Erik Volmer Bruhn, København, (14.7.22.), Christian
Carsten, Odense, (14.7.06.), John Walter Christensen, Københa~vn, (23.9.
18), Rudolf William Christensen, Onslev, (9.4.28), Svend Arnold Th.Chris
tensen, Fakse Ladeplads, (12.7.05), Christian Eggers, Hammelev, (16.3.16)
Erik Friesbjerg-Petersen, København, (6.2.22), Jens Erik Gram, Hillerød,
(11.2.20), Ole Gregersen, Borup, (24.11.19), Aksel Lauritz Gøthler, Kø
benhavn, (26.12.17), Otto Henning Grumlose, København, (10.8.26), Alfred
Johannes Hansen, Aarhus, (6.6.19), Bent Richard Hansen, Søborg, (19.7.26)
Erik Jørgen Hansen, Hillerød, (7.1.24), Frederik Adolf Hansen, Nordrup,
(22.5.98), Holger Hansen, København, (30.9.22), John Hansen, København,
(30.11.25), Kai Albert Hansen, København, (14.4.16), Jyrgen Iver Hersby,
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København, (5.5.20), Denis Hindsberg, København, (22.3.24), Niels Viggo
Holm-Hansen, Helsingør, (10.2.06), Kjeld Holscher, Maribo, (3.5.23), Erik
C.Jensen, Galten, (16.4.18), Henning Wilhelm Jensen, Kristrup, (7.11.18),
Niels Peter Jensen, Stenmagle, (3.10.22), Poul Niels Reinholdt Jensen,
København, (18.9.04), Erik Jørgensen, Stouby, (20.11.25), Henry F. Jør
gensen, København, (12.9.15), Werner Johan Jørgensen, København, (29.l.~
09), Olga Wilhelmine Kallehauge, Præstø, (23.12.96), Jørgen Kjeldgaard
Petersen, Nykøbing, (23.4.19), Preben Erik Kjoholt, København, (2.3.23),
Julius Jørgen Kopp, København, (9.10.23), Leif Knudsen, København, (23.
11.25), Kurt Borge Larsen, Maarum, (24.1.26), Gerhard Gottlieb Lindhard—
sen, Stokkemarke, (11.11.03), Arne Lund, København, (2.9.24), August An
dreas Lund, København, (21.3.13), Leo Vang Lyngsø, Ordrup, (15.4.18),
Jørgen Moe Madsen, København, (5.6.26), John Mey, København, (18.9.19),
Borge Nielsen, Frederikssund, (5.11.23), Henry Bernhard Nielsen, Søborg,
(7.12.96), Johannes Nielsen, Villingebæk, (6.2.89), John Nielsen, Køben
havn, (19.1.22), John Aksel Nielsen, Gentofte, (28.1.27), Jørgen Johann
Nielsen-Rolse, København, (1.12.09), Leif Nielsen, Udby, (5.8.24), Emil
Nodskov,Falskov, (16.2.92), Alf Ebbe Olstrup, Ordrup, (17.3.11), Ida Pan
gel, København, (2.12.06), Kurt Erik Due Petersen, København, (7.12.19),
Robert Henry Pedersen, Merløse, (11.2.21), Chr. Frederik Petersen, Næst
ved, (23.8.18), Kurt Petersen, København, (11.11.23), Paul Petersen—Holm,
Frørup, (25.3.20), Ernst Pørtner, Frederiksberg, (10.5.24), Hans Frederik
Rasmussen, Roskilde, (12.4.03), Carl Erik Schrøder, Nakskov, (26.10.21),
Jørgensen Wilhelm Seifert, Hillerød, (21.2.24), Kaj Ruben Sichlau, Køben
havn, København, (7.10.16), Svend Aksel Silberg, Tved Sogn, (9.3.93),
Henry Sørensen, Odder, (3.2.14), Ib Knud Stenderup, København, (19.1.16),
Jacob Julius Thormann, Hellerup, (23.9.14), Anders Jacob Tørring—Jacob
sen, Haderslev, (15.12.14), Bjarne Tom Vikbjerg, København, (1.2.25),
Svend Wandall, København, (15.8.04), Helge Westermann, Hillerød, (15.10.
20), Torben Wulff, København, (27.12.25).

I FAA LINIER (Indland):
Arrestationer: Tyskerne har anholdt Arrestforvarer Sørensen, Esbjerg,
og en Søn af Folketingsmand I.P.Nielsen, Sønderborg.
Tysk Politi fore
tog forleden en Husundersøgelse hos Journalist Haurum, Rande~ og Omegns
Social-Demokrat. Haurum er Formand for Randers Journalistklub. Politiet
medtog nogle Papirer og Billeder. Hauruni selv var ikke hjemme.
Tyskerne
sprængte Natten til i Gaar Døren til Kaptajn Cortsens Lejlighed, Ehlersvej 22, men forlod atter Lejligheden, da Kaptajnen ikke var hjemme. Sorø
Station var ved l.Tiden Natten til Torsdag Genstand for en Razzia af ty
ske Politisoldater, der var assisteret af Hipo. Der blev bl.a. foretaget
en Undersøgelse af Remisen, og efter at der fra denne var fjernet nogle
Kasser, blev den sprængt i Luften. I Forbindelse med Razziaen er Reservebetjent Petersen, Portør C.N.Nielsen og Ekstraarbejder Knud Jensen, ble
vet anholdt. Reservebetjent boede hos Portør Nielsen. I Gaar Morges blev
det første Tog fra Korsør standset og gennemsøgt. Der blev ikke foretaget
Anholdelser.
I København har Tyskerne og Hipo-Folkene arresteret Inge
niør Gyde, Dansk Stocker, Bredgade 58, Næstformanden i Københavns Politi
forening, Overbetjent Jacobsen, Chefen for Politistationen i Svendsgade
indtil den l9.September, Politikommissær Sten H. Clausen, Boghandler L.
Moesgaard, Frederikssundsvej 184, Arkitekt Svend Hogsbo og Assistent Es
kelund, Vognmandsmarken 68. Endvidere har Tyskerne arresteret Assistent
-

—

-
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ved Frederiksberg Hospital Erik Teistrup.
I Horsens har Gestapo arre
steret Førstelærer Hess Larsen, Hylke, og i Skanderborg Cyklehandler Leo
Christensen, Cyklebørsen. Da Motorsejleren “Clythia” af Køge forleden
indkom i Horsens Havn fra en nordjysk Havn blev Kaptajn H. Berg-Sonne og
Styrmand Pindrup arresteret af Tyskerne. “Clythia” er Søsterskib til ‘Ellau af Køge, hvis Besætning fornylig ogsaa blev arresteret i Horsens.
Berg—Sonne og Pundrup var lige blevet paamønstret “Clythia”. Endelig er
Stenfisker Svend Petersen, Aarhus, blevet anholdt af Tyskerne og fort til
Frøslev-Lej ren.
-

Under en Ildkamp i Lahnsgade—Kvarteret i Odense
efter at Frihedskæmpere
var gaaet til Angreb mod en Bungalow i Lahnsgade 17
dræbtes en Murersvend Carl Hansen, Tønder, og en Tysker ved Navn Rauser.
-

—

En 3O—aarig Mand ved Navn Mads Holtehus, der stammede fra Vejle, men som
havde opholdt sig i Fredericia et Aars Tid, blev i Onsdags dræbt i Frede
ricia. To civilklædte Mænd affyrede nogle Skud imod ham, da han vilde gaa
gennem Porten til den tidligere Arbejdsanstalt i Dronningensgade. Holtehus var Stikker.
Paa Aalborg Banegaard blev et Lokomotiv sent Onsdag Aften ødelagt ved
Sprængbomber. Desuden blev en Transformatorstation sprængt i Luften paa
Skovbakken. Den forsynede en Del tyske Virksomheder med Strøm.
I Gaar Middags hentede en revolverbevæbnet Mend ca. 500 Benzinmærker paa
Kredskontoret i Graasten.
Afdøde Skibsreder Jensens store Villa i Aabenraa er blevet indrettet til
Fødeklinik for tyske Kvinder, der har fulgt “Das schwarze Korps” Opraab
om hurtigst muligt at skaffe sig en Arving.
Den 33—aarige Lagerforvalter Ole Abildgaard, er død i Tyskland. Han ef
terlader sig Hustru og et lille Barn. Arbejdsmand Johan Andersen, Køben
havn, er død af Plettyfus paa Sygehuset i Aabenraa. Han kom for ca.14 Da
ge siden til Frøslev efter et Ophold i en tysk Koncentrationslejr.

INFORMATIONS UDENRIGSTJENESTE:
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virkede denne Folkemasse villigt og glad i Røvertogterne. Hvis man paa
staar, at kun overbeviste Nazister deltog i disse, saa følger deraf kun,
at hele det tyske Folk var nazistisk. De tyske Soldater røvede med glad
Hjerte de okkuperede Folks Ejendele, terroriserede dem, ødelagde deres
Hjem og bortførte dem til Tyskland som Slaver. Det var Hitler og et Par
andre, som alene og egenhændigt udførte dette smudsige Haandværk. Det var
den tyske Soldat. Nazismen havde i over ti Aar søgt at vække det tyske
Folks Hadfølelse overfor Bolchevismen. Enhver ved, hvor godt det lykke
des. Men man ved ogsaa, at Tyskerne uden at blinke slugte Pagten med Rus
land og satte Marchen igang mod Danmark og Norge, Holland og Belgien o.s.
v. Det var ikke Hitler, som i de okkuperede Byers Gader under Marcherne
skraalede “Wir fahren gegen Engeland”, det var menige tyske Soldater
det var simpelthen det tyske Folk.
Det er ikke muligt at befri det tyske Folk fra Ansvar eller have Medli
denhed med det. Men selvfølgelig vil de Allierede ikke indrette Dodsfa
brikker til Udryddelse af Tyskere. Og dette er maaske tilsidst Forskellen
mellem Tyskerne og de Allierede.
-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Den første amerikanske Arme er gaaet over Rhinen i en has
tigt gennemført Operation, der har overrasket ikke alene Tyskerne, men
hele Verden. Man havde ikke ventet, at Amerikanerne kunde fortsætte deres
Offensiv efter det lynhurtige Fremstød fra Eifel, og det er givet, at 0verraskelseselementet har været af den allerstørste Værdi. Overgangen
skete ud for Rehmagen, paa det Sted af Fronten hvor den blot 48 Timer
tidligere var længst tilbage. Den amerikanske Landgang paa højre Rhinbred
fandt Sted Onsdag Eftermiddag Kl.16.30. Her, 40 km Syd for Koln, lykkedes
det hurtigt at faa Fodfæste, idet der kun var meget faa tyske Tropper
samlet. Tyskerne havde regnet med de 60.000 Mand fra Eifel til Forsvar
paa dette Sted, men de var ikke naaet over Rhinen. Desuden kunde Tyskerne
ikke sætte deres meget store Tankstyrker ind paa Grund af Benzinmangel.
Det amerikanske Brohoved paa den højre Rhinbred udvides hurtigt, og Ame
rikanerne møder kun let Modstand. Fra tysk uofficiel Side udtaler man, at
Overgangen over Rhinen er det sværeste Slag for Tyskland si~n Landgangen
i Normandiet, og der ventes hurtig amerikansk Fremmarch, navnlig mod
Ruhrdistriktet mod Nord.
Den amerikanske Farstearme var stødt frem over
Euskirchen til Rehmagen og derfra over Rhinen, mens en anden amerikansk
Arme er stærkt optaget af Operationer, der gaar ud paa at likvidere de
60.000 Mand Tyskere fra Eifel—Stillingerne. Halvdelen af Bonn er i ameri
kansk Haand, og Bad Godesberg
Byen hvor Hitler og Chamberlain mødtes i
1938
er ogsaa faldet.
I den nordligste Del af Fronten ved Wesel kæmper Tyskerne mod en meget
stor Overmagt. Englænderne har indledet et nyt stort koncentrisk Angreb,
og de to forreste af Wesels fire Forsvarslinjer er gennembrudt.
-

-

-

Ingen Barmhjertighed

I

Svenske Blade gaar i denne Tid stærkt ind for, at man ikke skal lade sig
paavirke af den “Medlidenhedskampagne”, som Tyskerne og de tysk-oriente
rede har sat igang, stærkere for hver Dag, det gaar tilbage for Tyskland.
“Aftontidningen” skriver saaledes:
Den største Masse af det tyske Folk hverken flygtede eller sendtes til
Koncentrationslejre som Modstandere af Nazismen. Da Krigen brød ud, med—
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østfronten: Vægten af Kampene ligger nu paa Oderfronten, hvor Russerne
forbedrer deres Udgangsstillinger for den nye store Offensiv, der sand
synligvis skal koordineres med en Offensiv fra Rhinen. Stadig nye russi
ske Afdelinger sættes ind omkring kUstrin, men denne By holder endnu.
Russerne fortsætter imidlertid mod Berlin, og har naaet et Punkt 50 km
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fra den tyske Hovedstad. Alle tyske Modangreb har været forgæves. Foran
Danzig er to Fæstninger blevet taget, og Russerne trænger uophørligt
frem. Den tyske Kampmoral synker for hver Dag. Man regner med, at der a
lene omkring Danzig holder sig 100.000 Mand af Hæren skjult, uvillige
til at kæmpe, de venter kun paa at lade de russiske Hære komme forbi og
saa lade sig tage til Fange. Civilbefolkningen i Brandenburg, Sachsen og
Pommern har faaet Ordre fra Hitler om at deltage i Rekognosceringen.

I Næstved blev der i Forgaars foretaget en større Razzia efter Vaaben,
bl.a. i den gamle Lokomotivremise. Gestapo fandt dog intet, men anholdt
Murer Johannes Christense, Politibetjent V.Petersen og en Ekstraarbejder
ved Statsbanerne,

Desorgani sation.
Hele Berlins Forsyning med Elektricitet er højst usikker for Tiden paa
Grund af stadige Luftangreb
i Nat for 17.Gang i Træk
og det er der
for blevet besluttet at opgive Sirenesignalerne før Luftangreb. Ved Dag—
angreb vil der blive opsat gule Faner med blaa Striber paa Ruinerne i de
vigtigste Gadekryds, mens der om Natten vil blive varslet med tre korte
efter hinanden følgende Salver fra Luftværnsskytset, eller man vil sende
Haandsirener gennem Berlins Gader.
-

-

Katastrofe.
Under Tilbagetoget fra Køln er der sket en Katastrofe. Hohenzollern—Broen
var blevet saa overfyldt, at Myndighederne lod Folk gaa over Hængebroen,
og da denne var fyldt med Mennesker, gav den pludselig efter og væltede
over paa Siden. Tusinder styrtede i Floden, og foreløbig er det lykkedes
at bjerge 376 Lig.
Er Spanien nervøs?

Jernbanesabotagen har nu naaet Fyn i udstrakt Grad. I Aftes Kl.20 skete
der en Sprængning i begge Spor paa Linjen mellem Nyborg og Hjulby. Kl.23
indtraf en Sprængning ligeledes i begge Spor mellem Ullerslev og Lange
skov, endvidere skete der Eksplosioner Kl. 2 i Nat paa begge Spor i den
vestlige Ende af Holmstrup Station, og endelig Kl. 3.30 indtraf der Eks
plosioner i Sporene paa Linjen mellem Holmstrup og Tommerup.
Af andre Jernbanesabotager i Nat kan nævnes Sporsprængninger ved Grind
sted Kl.23 og ved Troldhede Kl.2, og endelig indtraf en Mængde Sprængnin
ger ved Gaarde og Ølgod. Omfanget af Skaden her kendes ikke. Det er navn
lig Sporskifter og Hjertestykker, der er blevet sprængt, og dette har be
virket Enkeltsporkørsel og Forsinkelser de fleste Steder.
Brandvæsenet blev i Formiddags alarmeret til Godsbanegaarden, hvor det
brændte i tre Jernbanevogne med Barakdele til Tyskerne. De blev alle odelagt.

Ach du lieber....
I “Fædrelandet”s Prøvenummer 16.September 1940 skrev
Kreditforeningsdirektør Poul C.Rasmussen:
De sidste Korn i Liheralis
mens og Marxismens Timeglas er ved at løbe ud
Det primære Grundlag
har altid været Eksistensgrundlaget....
Danmark kalder
Europa kalder
paa alle gode Kræfter, som frigjort fra
Fordomme bil arbejde med at løse den nye Tids store Opgaver
-

De spanske Myndigheder har frigivet 900 engelske og amerikanske Flyvere,
der var nodlandet i Spanien. De har faaet Lov til at vende tilbage via
Gibraltar, og de vil derefter kunne fortsætte Kampen mod Tyskland. Der
er endnu ikke afgivet nogen officiel tysk Protest.
S I D 5 T E “I

F A A

L I N J E R

“.

-

-

Forfatteren Ejnar Howalt:
Jeg hilser “Fædrelandet”s nye Udgave som
Frontkæmperen for den nye Tid, der skal indvarsles i Danmark.
Jeg tror,
den Kamp bliver hurtig og let
det gamle System ligger jo allerede og
hugger i Brændingen.
Den gamle Verden har spillet Fallit, fordi den lededes af Fdlk, som al
drig har turdet tro paa deres egen Sag og derfor nøjedes med at lappe,
hvor der skulde fornyes og nyskabes. Det højeste moralske Bud et Folk kan
efterkomme, er: vær væsentlig.
Men husk: Den, der af Skæbnen bliver kaaret til at skabe det største paa
ny, maa samtidig være parat til at slaa det gamle og ubrugelige i Styk
ker.
-

-

Direktør Henning Karmark, “Asa”, blev i Gaar anholdt af Gestapo paa sit
Køn tor.
Det menes, at Gedser-WarnemUnde-Ruten ikke kommer igang igen før efter
Krigen. Den har været standset siden den 24.Februar. Færgen “Danmark”,
der hidtil har ligget med Ild under Kedlerne, slukkede i Gaar Fyret. Den
største af Færgerne “Sci-iwerin” der blev sænket i Havnen for nogen Tid si
den, er atter hævet, men vil næppe kunne repareres.
Foruden Ingeniør Hans Gram er Portner Larsen og Arbejdsmand Laur.Jorgen
sen, blevet anholdt. De var alle ansat paa Medicinalfabrikken “Forrosan”s
Gladsakse-Afdel ing.
Ved 2l.Tiden i Aftes hørte Beboerne paa Cathrinevej i Hellerup en Vogn,
der bremsede haardt op. Derefter lød der nogle Maskinpistolsalver, og
Vognen kørte videre. Paa Vejen fandtes senere Liget af en 35.aarig Mand
uden Identitetspapirer.
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-

Højt oppe paa en Trappestige i et Værelse i det britiske Admiralitet,
stod en Marinelotte og flyttede Knappenaale paa et stort Kort over At
lanterhavet for at markere, hvor langt en Konvoj var naaet paa sin Vej
gennem det nordlige Atlanterhav. En barsk Admiral kom ind, saa op paa
Kortet, trak hurtig øjnene til sig og sagde: “Kaptajn, enten maa den Lot
te der tage Bukser paa, eller ogsaa maa vi flytte Konvojen til det syd
lige Atlanterhav”,
SLUT
-
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Det allierede Brohovede ved Rehmagen vokser støt og regelmæssigt. Flere
Byer indenfor dets Omraade er taget. Panserspidser skyder sig Nord paa
og har Mulighed for i overskuelig Fremtid alvorligt at true hele den ty
ske Ruhrfront i Flanken. De sidste tyske Brohoveder ved Bonn og Xanten
paa Rhinens Vestside er ved at blive likvideret, nye allierede Overgange
kan ventes i nær Fremtid.
Det allierede Fremstød mod østbredden skete den 7.Marts
paa Aarsdagen
for Hitlers Indmarch i den demilitariserede Rhinzone 7.Marts 1936. Histo
riens Konsekvens opfyldes.
Mod øst kæmper russiske Tropper sig Vej ind i Stettin, i Gdynia og i Dan
zig. Der hviler stadig Tavshed over Operationerne paa “Berlinfronten”,
men meget tyder paa, at der snart vil komme store Nyheder her fra. Ogsaa
de russiske Tropper Nord og Syd for KUstrin
først og fremmest i Frank
furt-Zonen
rører paa sig.
-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Det tyske Flygtningeproblem antager
kæmpemæssige Dimensioner.
Man regner i Berlin med, at der i alt er 20 Millioner
hjemløse i Tyskland.
Al ledig Hospitals- og Sanatorie, Pensionat-, Hotel- og Barakplads
i Danmark skal tages i Brug til tyske Flygtninge.
Der er lige afsluttet en Konference i Berlin, hvori har deltaget General
Lindemann, det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark, Dr.Best, General(fortsættes Side 2)
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oberst Pancke og Lederen af det tyske Mindretal i Sønderjylland Dyrlæge
Møller. Efter hiad vi erfarer fra paalidelig Kilde skal der fra Ribben—
trops og Himmlers Side paa dénne Konference være stillet Krav om, at nye
kæmpemæssige Flygtningekontingenter skal placeres i Danmark. Det kan i
de nærmeste Dage ventes, at man fra tysk Side vil lægge Beslag paa alt,
hvad der i Danmark findes af ledig Hospitals—, Sanatorie—, Pensionats—,
Hotel- og Barakplads samt Forsamlingshuse, Mødelokaler og lignende. End
videre vil det Antal Flygtninge, som er anbragt hos det tyske Mindretals
Medlemmer, blive fordoblet. Det er endnu uafgjort, hvorvidt man vil kræve
Flygtninge indkvarteret i private danske Hjem.
Det tyske Flygtningeproblem har antaget umaadelige Dimensioner. Den tyske
Civiladministration kan ikke længere magte det. I Berlin regner man med,
at der ialt er 20 Millioner udbombede og hjemløse Mennesker i Tyskland i
Dag.
Det kan endvidere forventes, at alt, hvad der har været i Schlesien og
Pommern af Officers og Underofficersskoler, herunder de militære Ungdomslejre for l4-ll-aarige, vil blive flyttet til Danmark. Disse Skolers Ele
ver andrager 25—30.000, og de er allesammen fanatiske Nazister.

franske Sidestykke, der fik samme Skæbne
af en Fejltagelse, fordi en
tysk Embedsmand forvekslede Navne. Vi kan ikke faa noget virkeligt Ind
tryk af de Masser, der er sultet ihjel i Grækenland, torteret til Døde i
tyske Koncentrationslejre, myrdet i Hobevis i Rusland, fordi en naadig
Skæbne har sat visse Grænser for den menneskelige Fantasi, og fordi Af
standen slører Billederne. Men i Stedet bør vi tænke paa de danske Patri
oter, der henrettes uden Lov og Dom, kun fordi de er danske, paa de usyl
dige Mennesker, der myrdes i et Jernbanetog, fordi en tysk General kræver
det, paa de unge danske Betjente, der dræbes i tyske Koncentrationslejre,
kun fordi de mødte til deres Tjeneste en bestemt Tirsdag Formiddag. Vi
maa konkretisere Tyskernes Forbrydelser og gøre deres Ugerninger nærvæ
rende. Vi maa aldrig glemme Kaj Munk, Oberst Paludan-M~iller eller den 18aarige Maskinlærling, der sidst myrdedes af en tysk Henrettelsespeleton.
Vi maa dyrke Hadet
ikke som negativ Udløsning af vore Følelser, men som
positiv Forsvarsforanstaltning for vort Sind.
Vi maa være beredt til at møde den tyske Medlidenhedskampagne, der alle
rede er sluppet løs.

Vær paa Vagt~
Vi maa dyrke Hadet
som positiv Forsvarsforanstaltning
for vore Sind.
Den tyske Medlidenhedskampagne er i fuld Gang. Dr. Goebbels har sluppet
sit sidste “hemmelige Vaaben” løs for midt i Nederlag og Undergang at
redde, hvad reddes kan. Man bør gøre sig dette klart og være paa Vagt.
Naar han i sine egne Artikler i “Das Reich” skildrer, hvorledes Kultur—
mindesmærker ødelægges og Civilbefolkninger drives paa Flugt, er det et
Led i Medlidenhedskampagnen. Naar Bladkorrespondenterne i Berlin og hjem—
vendte danske Arbejdere i de danske Provinsaviser faar Tilladelse til at
skildre uhyggelige Enkeltheder fra Bombardementerne i Dresden, er det et
Udslag af Medlidenhedskampagnen. Naar de saakaldte “Berlin—Danske” over
hovedet faar Udrejsetilladelse og Lov til i danske Blade at udbrede sig
om Civilbefolkningens Lidelser i Tyskland, er det et Nummer i Goebbels
Medlidenhedskampagne. Naar saarede tyske Soldater og udbombede tyske Børn
ikke længere skjules for den danske Befolkning, er det sidste Paafund i
Medl idenhedskampagnen.
Det danske Folk
og for den Sags Skyld mange andre Folkeslag i Verden
mod hvis Natur al Brutalitet strider, og hvis Idealer kredser om Humani
tet og Næstekærlighed, lader sig let fange ind i det Goebbelske Net,
hvilket taler til det danske Folks Ære og er en Kompliment til Goebbels.
Vi er tilbøjelige til at føle med den enkelte uskyldigt lidende Tysker og
glemme, at han er Ener i en alt ødelæggende Masse. Vi lader os let gribe
af det Eksempel, vi selv stilles overfor, og glemmer at se det i den sto
re Sammenhæng. Dr. Goebbels regner med dette
den danske Befolkning kan
let blive Offer derfor.
Vi kan ikkeDag og Nat tænke paa de Titusinder, der er blevet udryddet
med koldt Blod i “Dødsfabrikkerne” i Maidanek, vi kan ikke forestille os
Massemyrderierne i de polske Chettoer, vi har næsten glemt den tjekiske
By Lidice, der udryddedes totalt med hele sin Befolkning, eller dens
-

-

-

—

Endnu en af de uofficielt
henrettede genkendt.
Som omtalt er det gennem en Række Undersøgelser bevist, at Tyskerne i
stor Udstrækning har henrettet danske Patrioter, som de havde siddende
i Vestre Fængsel. Vi anførte 8 Tilfælde, som med Sikkerhed kunde føres
tilbage til disse uofficielle Henrettelser, og vi meddelte samtidig Navne
og Data paa fem af disse myrdede. I Dag er vi i Stand til at meddele Nav
net og de nærmere Omstændigheder ved den sjette uofficielle Henrettelse.
Det drejer sig om den 3O—aarige Gartner Ernst Frederik Lætarius Andersen,
Ole Klokkersvej 34 i Taarnby. Han blev i Midten af Januar arresteret af
Gestapo paa sin Bopæl , og samtidig arresterede man fem af Andersens Kam
merater. De seks var paa Grundlag af en Stikkers Angivelse sigtet for at
have dannet en illegal Gruppe, men det var paa intet Tidspunkt lykkedes
Tyskerne eller deres danske Haandlangere at føre Bevis for denne Sigtel
ses Rigtighed. Der var heller intet, der tydede paa, at Andersen eller
hans Kammerater havde haft ringeste Tilknytning til illegalt Arbejde.
Straks efter Arrestationen blev Andersen indsat i Vestre Fæi~gsel, og her
er han
i Lighed med de andre henrettede
blevet afhentet af Morderne
og skudt, hvorefter de har kastet ham ud i Rendestenen paa Hjørnet af
Blaagaardsgade og Todesgade, hvor man ogsaa fandt en af hans Kammerater
fra den paastaaede Gruppe
Jord- og Betonarbejder Kaj Ove Henry Nielsen,
Højskolealle 22.
-

-

-

-

-
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Korn igen Soldat fra England,
kom igen til Mandalay
Redaktøren af “Bornholms Avis” har faaet Meddelelse om, at Bladet indtil
videre ikke paa udkomme paa Grund af Fornærmelser mod den japanske Værne
magt. Som Overskrift til et af Telegrammerne om Krigssituationen i Osten
stod der over to Spalter: “Kom igen Soldat fra England, korn igen til Man—
dalay”. Det var den Dag, Mandalay var faldet
men det var altsaa for me
get for Japanernes Vaabenfæller i Censuren.
-
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Frihedskæmperne blæste Luftalarm
og gik derefter til Angreb.
Onsdag Aften trængte Frihedskæmpere ind paa Luftværnets Kommandocentral
i Esbjerg, hvor de holdt Personalet op. Derefter satte de Sirenerne igang
for Flyvervarsling, og mens nogle af Frihedskæmperne blev tilbage i Loka
let, løb de øvrige over paa Banegaardsterrænet, hvor de anbragte en Række
Bomber i Sporskifter og Kryds. Bevogtningsmandskabet var paa dette Tids
punkt trukket hen til andre Steder af Hensyn til Flyvervarslingen.
Først efter at Bomberne var sprængt, trak Frihedskæmperne sig tilbage
fra Kommandocentralen, hvorfra man straks afblæste den falske Alarm.

vides endnu ikke.
Under Ombygningen har der boet en Gartner fra Roskilde i Hjemmet, en Mand
med en broget Fortid, han har bl.a. skudt en Mand i Roskilde, da Folk ik
ke kunde lade hans Forretning være i Fred. Senere er der kommet en anden
Mand til fra København
han hedder vistnok Søerberg
han er meget ner
vøs og sover med Revolver i Nærheden af Sengen. Det er jo et udemærket
Grundlag for Opdragelse at Børn i den øjeblikkelige nazistiske Sindsstem
ning.

Dagligt Liv i Norden.
Fra Vordingborg meddeles: Torsdag Aften ved 2O.Tiden dræbte en ungarsk
Soldat en af de ivrigste Stikkere i Vordingborg, Købmand Peter Christof
fersen, Dansk-Svensk Import. Christoffersen har længe været Opkøber for
Tyskerne, bl.a. ogsaa af levende Svin til Værnemagten. I Aftes sad han
sammen med en tysk og en ungarsk Soldat paa den berygtede Kafe “Lille
Tonny”, og for at tækkes Tyskeren korn han med stadige Stikpiller til Un
gareren og truede tilsidst denne med Klø. Saasnart Selskabet kom ud paa
Gaden, trak Ungareren imidlertid sin Revolver og skød Christoffersen ned.
Der var mange Mennesker, der overværede denne Episode, og de gav deres
Bifald til Kende overfor den ungarske Soldat, og Tyskeren begyndte at
skyde løs paa Folk. Der korn dog ingen til Skade.
0

Hipomændene i Næstved synes i Ojeblikket at angle efter Sympati. De har
i de sidste Dage flere Gange prøvet at optræde som Frihedskæmpere, er
trængt ind hos Forretningsfolk og har forklaret, at de er “rigtige” nok,
og paa det Grundlag forsøgt at faa udleveret Duplikatorer og Skrivemaski
ner. Hidtil er deres Bestræbelser dog mislykkedes.
Troppebevægelserne omkring Næstved fortsættes, og da selve Byen ikke kan
tage flere Soldater, bliver de nu indkvarteret i Omegnen. Saavidt det kan
konstateres, bestaar den nye Garnison af Officersskolen, 70 Mand, for
trinsvis indkvarteret paa Missionshotellet, den tyske Hærs Rideskole fra
Hannover, medbringende Stamheste, bl.a. flere af den danske Hærs Stamhes
te, som blev stjaalet den 29.August, endelig Enheder af forskellige In
fanteriafdelinger, der øjensynlig skal omorganiseres. Der forhandles i
øjeblikket med Gaunø om Beslaglæggelse af Gaunø Slot og Staldbygninger.
Det er Tanken, at Rideskolen med 130 Heste skal flyttes til Gaunø, hvor
man har krævet Slottet aabnet for Rideskolens Elever.
Vandrehjemmet i Næstved, der hidtil har været benyttet af Scha}burgkorp
set, skal nu være Hovedsæde for Gestapo i Sydsjælland.

7

I et Ringsted-Blad fandtes i Torsdags følgende Annonce:
“Unge Piger søges til Barneplejeelever samt uddannede Barneplejersker og
en Køkkenpige. Henvendelse til “Bornehjemrnët”, Forstanderinden, St.Knuds
gade 9, Ringsted.”
Der mangler en Oplysning i denne Annonce, nemlig at det drejer sig om et
nazistisk Børnehjem, der har købt en fhv. Lægebolig. Gennem det sidste
Aar er der foretaget en kostbar Ombygning
som Clearingen selvfølgelig
betaler. Børnehjemmet er beregnet til 30 Børn. Hvem der skal lede det,

-

-

0

Den værste af Gestapos Folk paa “Visborg” ved Helsingør, er en tidligere
Wienerdreng, som nu gengælder fordums Medlidenhed og Hjælp med Uforskam
methed og Brutalitet. Lad os tænke paa det, naar Tyskerne nu kommer og
vil have os til at føle Medlidenhed med deres Tusinder af Flygtninge.
Flere Arbejdere fra Helsingør Skibsværft har
lokket af den højere Time
løn
meldt sig til Arbejde ved Gravning af den nordsjællandske “Sieg
friedlinje”. En Del af dette Arbejde udføres af Krigsfanger.
-

-

0

Adskillige Læger paa Fyn har i den senere Tid haft Besøg af civile Hipo—
folk, som vil “laane” deres Vogne. I enkelte Tilfælde har Hipo’erne tru
et med Pistoler, men de fleste Steder forsøger de
ligesom i Næstved
at give Rollen som forfulgte Patrioter. Desværre har enkelte Læger ikke
gennemskuet dette Fif.
I Gelsted mellem Odense og Middelfart blev der forleden foretaget en om
fattende Razzia, hvori 200-300 Tyskere deltog. Byen blev omringet og hver
eneste Mand bragt til Gæstgivergaarden, hvor Legitimationskortenes Data
blev skrevet op. Derefter blev Byen systematisk kæmmet, dog uden Resul
tat. Gæstgiver Vedel, Gelsted, der blev arresteret forleden, blev ført
til Paavisning i Orsbjergskovene, belagt med Haandjern, og drevet meget
brutalt frem af Tyskerne. Heller ikke dette gav Resultat
simpelthen
fordi der ikke var noget at finde.
Paa Klingenberg i Odense arresterede Gestapo forleden en ung Mand, Otto
Nielsen fra Nyborg. Han blev genkendt af en Stikker fra Nyborg ved Navn
Johnsrud, som kørte forbi i en Sporvogn. Stikkeren alarmerede Gestapo og
medvirkede selv ved Anholdelsen.
-

-

0

Forleden ankom til Sønderborg et Særtog med polske Arbejdere, som skal
beskæftiges i en Fabrik, der efter Forlydende skal opføres paa Sønderborg
Ringridningsplads. Tyskerne har beslaglagt Ridehuset og Ringriderhallen,
Sønderborghus og Centralhotellet. Desuden har de overtaget Sønderborgs
største Maskinværksted Voight og Rasmussen, hvis danske Arbejdere har
sagt op.
0

Der er ankommet endnu et Tog med tyske Flygtninge til Aaberiraa, og det
menes, at der alene i Nordslesvig nu opholder sig 10.11.000 Flygtninge.
Hertil kommer Tallet paa de Flygtninge, der er anbragt andre Steder i
Landet, og det er efterhaanden ikke faa. I en By som Fredericia raader
man f.Eks. kun over to Privatskoler til Undervisning at Børnene, og i de
sidste Dage har Tyskerne i Fredericia beslaglagt Odd Fellowlogen, Frimu—
rerlogen og Villa “Bakkely”, hvor Spejderne havde Lokaler.
0

-
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Til Ebeltoft er der ankommet 100 tyske Flygtninge, som er blevet anbragt
i Svagbørnskolonien paa Alhage
og i de sidste Dage er der ankommet 100
Hipofolk til Aarhus.

var ikke hjemme, og efter en halv Times Forløb blev Afspærringen hævet.

-

Tyskerne forbereder Storrazzia
i Nordsjælland.
Samtidig med det store Antal Flygtninge og Saarede, som Landet oversvøm
mes med for Tiden, ankommer hele nye Afdelinger Politisoldater og Gesta
po. Der kan i den nærmeste Fremtid forventes omfattende Razziaer og Husundersøgelser, og vi har Grund til at tro at Anstrengelserne i denne Om
gang bl.a. vil koncentrere sig om Nordsjælland. En større Aktion, der og
saa vil omfatte Sommer- og Strandhuse, er under Forberedelse.
Ach du lieber....
I “Fædrelandet” l6.September 1940 skrev:
Fabrikant Kaj Nordfeld: Jeg tror, at der i det nye Europa vil blive de
allerbedste Muligheder, ogsaa inden for den Industrigren, som jeg repræ
senterer (Chokolade).
I FAA LINIER (Indland):
Frihedskæmpere foretog i Gaar Morges et Angreb paa to tyske Jernbanevog
ne, der holdt paa Godsbanegaardens Terræn, læsset med Dele til tyske Barakker. Vognene blev sat i Brand, og Indholdet blev fuldstændig ødelagt.
To unge Mænd kom i Gaar ved Middagstid ind i Urmager Gunnar Wiboes For
retning i Skindergade. Da Wiboe kom ud fra Baglokalet for at ekspedere
dem, affyrede de en Række Skud imod ham. Han styrtede om, ramt af flere
Skud og var død ved Ankomsten til Kommunehospitalet. Alt tyder paa, at
det drejer sig om et Represaliemord, men nærmere Enkeltheder savnes. Wiboe
blev 42 Aar gammel og var Søn af Oldermanden for Urmagerlauget.
Sent i Aftes blev en Mand skudt ned i Hollands Alle paa Amager. Det var
Maskinmester Christensen, Grækenlandsvej 80. I Gaar Eftermiddags blev en
anden Mand skudt i Nordre Frihavnsgade, og endelig blev en Mand sent
Torsdag Aften skudtn paa Kathrinedalsvej i Hellerup. Den sidste menes at
være Politibetjent.
Det kniber med Biler i den tyske Arme. For nogle Dage siden skulde en
Række højerestaaende Officerer hentes paa Banegaarden i Aarhus, men i
Stedet for de tidligere Mercedes-Benz med Kompressor kørte fire ~mbulan
cer med Genferkorset paa Tag og Sider op foran Banegaarden, og i disse
tog Officererne noget desorienteret Plads.

Torsdag Formiddag foranstaltede tysk Politi en større Razzia i et Bog
trykkeri, Frederiksborggade 1 i København. Hele Kvarteret blev afspærret
og alle Opgange besat af Hipofolk. Efter en halv Times Foløb fjernede Po
litiet sig med flere store Pakker, men tilsyneladende blev ingen arreste
ret. Torsdag Eftermiddag var der ligeledes Razzia i Nørre Farimagsgade
11
den var rettet mod et Papirlager i Kælderen.
-

I Gaar Nat foranstaltede tysk Politi en Razzia hos Fabrikant H.F.Peder
sen, Bülowsvej 38 i København. Ingen blev anholdt. Ogsaa i Lejligheden
Brannersvej 17 var der Razzia. Aviskonen fandt i Gaar Døren gennemskudt.
I Haverne omkring Søbakken i Gentofte foranstaltede tysk Politi Torsdag
Aften en omfattende Razzia.
En af Vinfirmaet Helmbæks Lastbiler fjernedes Torsdag Formiddag, da
Chaufføren afleverede Varer i Frydendals Kro paa Vesterbrogade i Køben
havn. Noget senere kom den tilbage. Varerne paa Vognen var ikke rørt.
En Afdeling Panservogne er ankommet til Haderslev sydfra. Fæstningsringen
omkring Haderslev er nu næsten afsluttet. I Efteraaret begyndte Medlemmer
af Mindretallet at grave paa Fæstningsvoldene, derefter kom 1500 tyske
Arbejdere, og nugøres Arbejdet færdigt af danske Arbejdere. Sommersted
vejen er for Tiden spærret
den skal som de andre Hovedveje mineres.
-

Den nazistiske Pastor Strøbæk, Utterslev Kirke, har søgt Tilflugt i Nord
sjælland. Han har efter bedste Ørnberg-Mønster erklæret, at Biskop Fugl
sang—Darngaard og Pastor Sparring Petersen vil blive skudt, hvis der tilstøder ham noget. Der bør faktisk ikke tilstøde Nazi-Præsten noget
fo
reløbig. Han er god som Vidne efter Krigens Ophør.
-

Mellem de danske og de tyske Myndigheder har der i de sidste Dage været
forhandlet om en Ændring af det saakaldte Hansa-Program. I Følge den op
rindelige Aftale skulde der paa danske Værfter bygges ialt 38 Hansa-Ski
be. Tyskland skulde levere Materialerne mod til Gengæld at faa udleveret
Halvdelen af Skibene. Med Hensyn til Materialeleverancerne har det kne
bet noget i den sidste Tid, og af denne Grund er man nu und~r Forhandlin
gerne fra tysk Side gaaet med til, at Programmet nedskæres med tre Skibe.
Den Del af Materialerne, der er leveret til de tre Skibe, maa anvendes
til danske Formaal.
Stikkeren, tidligere Politibetjent Aksel V.F.Bohm, der som omtalt blev
skudt ned i Elbagade, var Vagtieder i Hipo-Korpset og Løjtnant i Schal
burg- Korpset.
Læge Jens Chr. Hostrup, Lirnfjordsvej 3 i Vanløse, er blevet løsladt fra
Frøslev-Lejren, hvor han har siddet i otte Maaneder.

Vi meddelte i Gaar, at den tidligere Chef for Politistationen i Svends
gade, Politikommissær Steen Clausen, var blevet arresteret. Det beror i
midlertid paa en Forveksling. Politikommissæren er for Tiden syg, men han
er ikke arresteret.

Arkitekt Hans Hansen, der har været arresteret i en Uges Tid, er løsladt.

Gestapo og Hipofolk foretog forleden Aften midt under Luftalarmen en Raz
zia hos Snedker Poul Overgaard paa Viksøvej 15 i København. I Forvejen
havde man afspærret hele Ejendomskomplekset. Overgaard og hans Familie

Under Luftalarmen i Tirsdags sprængte tyske og dansktalende Politifolk
Døren til Driftsbestyrer O.Kollns Lejlighed i Trondhjemsgade 10 og tog
Sønnen,Christian Kølln og en Kammerat med. Kølln er Driftsbestyrer ved
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Københavns Folkekokkener.

Aksel Marius Ellegaard Fyner, Odense, 2.3.09, Ejner Georg Hansen, Sørby
magle, 25.11.10, Karl Orla Hansen, København, 24.8.06, Knud Wese Hansen,
Frederiksberg, 11.8.14, Frederiksberg, Leif Helmuth Hansen, København,
13.2.28, Victor Ole Peter Holmen, København, 14.2.08, Christian Jensen,
København, 27.2.02, Egon Lembke Jensen, København, 6.5.21 , Kaj Jensen,
København, 12.7.27, Valter Smed Jensen, Randers, 25.9.26, Bent Jorgensen,
København, 29.1.24, Knud Jørgensen, Odense, 13.11.15, Hannibal C.Kristof
fersen, Vinderød, 29.11.17, Christian Lilie, København, 16.6.05, Carl
Lindholm—Jacobensen, Nykøbing, 19.5.17, Ejnar LUtsen-Hansen, København,
31.8.97, Søren Meulengracht-Madsen, København, 23.12.21, Carl Jens Niel
sen, Mejby, 30.1.10, Morten Elias Nielsen, Hvedstrup, 24.11.86, Peter
Giver Nielsen—Gamborg, Nørre Sundby, 24.2.08, Poul E.Nielsen, Flade, 3.
1.20, Thorkild Gundorf Nielsen, Græsted, 4.6.10, Børge Knud Nobel, Blov
strød, 25.12.17, Henning Nygaard, Skader, 19.1.20, Willi Aage Ohlsen,
København, 23.10.99, William Viggo Olsen, København, 28.2.88, Alfred Pe
dersen, Rer Sogn, 18.3.07, Christian Michael Pedersen, Aars i Jylland,
2.1.89, Vilhelm Valdemar Pedersen, København, 23.4.04, Charles Alexander
Petersen, Assens, 31.12.06, Chr.Herman Petersen, Hornbæk, 8.4.99, Eivind
Villads Petersen, København, 20.12.12, Ove Jørn Brøchner Pettersson, Kø
benhavn, 30.1.26, Ejner Poulsen, København, 5.12.18, Karl Max Rasmussen,
15.12.07, Kaj Orla Rasmussen, Olbøl, 15.9.20, Knud Werner Rittig, Randers
8.8.22, Finn Johannes Salomonsen, København, 19.1.08, Holger W. Schultz,
Aarhus, 28.5.19, Carsten Sinding, København, 12.3.26, Aksel Valdemar
Skjødt, Esbjerg, 28.11.20, Enfried Wilhelm Tell, København, 1.1.18, Hol
ger Bie Thomasen, København, 17.10.20, Heinrich Alexander Th.Winter, Fre
deriksberg, 30.4.04.

I Ribe er følgende arresteret: Læge Niels Marius Swith, Nederdammen,
Handelslærling Hans Chr.Falck Hansen, Sviegade 228, Reservebetjent Rüge,
Ribe Landevej, Mekanikerlærling Karl Emil Petersen, Gravsgade 172, Gymna—
sleelev Jens Peter Korsgaard, Valdemar Sejrs Alle, og Kommis Svend Arthur
Sloth, Storegade 41.
Paa Aarhusegnen er Prosektor Krogg, Præstehaven i
Hasle, anholdt. I Selve Aarhus er der foretaget en Del Anholdelser i Se—
minaristkredse efter en Razzia i Aarhus Folkebibliotek, hvor Undervisnin—
gen nu foregaar efter Beslaglæggelsen af Seminariet paa Trøjborg. Gestapo
foretog forleden Nat en større Razzia i Ringsted fra Kl.22 til Kl.3. Un
der Razzian blev følgende Danskere arresteret: Former Henning Hansen,
Dagmarsgade 4, Malersvend Hans C.Hansen, Schandorphsvej 8, Arbejdsmand
Iver Johannes Poulsen, Nørregade 39. Desuden har Tyskerne arresteret
Chauffør Trane Jensen, Nørregade 5, og hans Bror Trane Jensen, Knudsgade
13.
I Dianalund er arresteret Kommunesekretær Erik Rasmussen og Forman
den for Ruds Vedby-Kredsens socialdemokratiske Vælgerforening, Kontorist
Chr. Petersen
Langkjær.
Kontrollør Johannes Galle fra Statskontrollen
for Smør og Æg forsvandt for nogen Tid siden. Han var blevet indsat i
Vestre Fængsel. Senere Undersøgelser viser, at han er blevet arresteret
umiddelbart efter et Besøg paa Dansk Samlings Kontor.
-

-

-

—

SPECIELT:
En Meddelelse, udsendt i sidste Uge til enkelte Interesserede, gaaende
ud paa, at Blad-Clearingen skulde have skiftet Adresse, dementeres her
ved. Meddelelsen er uberettiget udsendt uden om den hidtidige Clearing
Ordning, der fortsætter som sædvanlig.
Til Frederiksen: Tak. Det er meget vigtigt, at vi faar det netop nu.
Til 59: Manden er tidligere Frikorpsmand og Stikker. Set i Strejkedagene
iført Schalburg-Uniform, men gaar iøvrigt klædt civil. Han har Legitima
tionskort fra Dagmarhus.
Til 237: De tre, der spørges om, kendes ikke.

54 danske Patrioter overført fra
Vestre F~ngsel til Frøslev-L~jren.
Fra Vestre Fængsel er der den 7.Marts overført 54 danske Patrioter til
Froslev-Lejren. De danske Patrioters Navne er:
Aage Helge Andersen, Villigebæk, f. 19.3.10, Knud Wodstrup Andersen,
Grenna, 5.10.19, Karl Martin Andersen, Esbønderup, 15.12.12, Skjold Si
gurd Andersen, Hornbæk, 13.7.04, Svend Andersen-Lundgaars, Flensborg, 12.
12.21, Jørn Eggert Benzou, Randers, 3.11.10, Vi~go Erik Iver Clemmensen,
Taastrup, 2.5.05, Svend Erik Dragsted, København, 27.3.23, Anders Steffen
Feldinger, København, 11.11.25, Henning Friis—Hansen, Vinding, 14.12.19,

Frihedskampen og Danmarks
internationale Særstilling.
I den danske Radio fra London talte Leif Gundel i Aftes om Danmarks in
ternationale Stilling paa Baggrund af den seneste Udvikling. Han udtalte
føl gende:
“Spørgsmaalet om Danmarks internationale Status og dets Forhold til De
Forenede Nationer er atter blevet aktuelt. I de sidste Dage Jar danske
Lyttere hørt to officielle Meddelelser herom. To Medde1elser~, der tilsy
neladende strider mod hinanden. Den ene var den rnaaske noget nedslaaende
Meddelelse om, at Danmark ikke vil blive indbudt til San Francisco-Konfe
rencen. Den anden, den meget opmuntrende Meddelelse om, at Hovedkvarte
ret for de Allieredes Overkommando paany, og denne Gang endda i Form af
et særligt Kommunique, har hyldet de danske Frihedskæmpere for, som det
hed i Kommuniqueet, deres virkningsfulde Bidrag til de løbende militære
Operationer baade i Vest og i Ost. Hvordan kan disse to Meddelelser, den
negative om San Francisco—Konferencen og den positive om de danske Fri
hedskæmperes Indsats i De Forenede Nationers fælles Kamp forliges.
Er det ikke netop saadan, at denne Indsats skulde give Danmark en uafvi
selig Adkomst til fuld Deltagelse i det internationale Samarbejde, der
nu bliver opbygget og udbygget.
Svaret er i Virkeligheden ganske simpelt og lige til. I halvandet Aar li
ge siden den 29.August 1943 har den danske Stat i folkeretslig Henseende
ført en Tilværelse, der maaske bedst kan sammenligbes med den statsiøse
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Til 215: Manden er ukendt.
Til 256: Kendes ikke.
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Flygtnings. Ligesom denne savner Danmark et fast juridisk Holdepunkt.
Kongen er Fange i sit eget Land, og Regeringen fungerer ikke. Danmark er
Landet uden Adresse. Den statsløse Stat.
Hvem skal De Forenede Nationer henvende sig til, naar det virkelig gæl
der? Naar der som f.Eks. paa San Francisco-Konferencen skal træffes af
gørende Beslutninger. Der er naturligvis Danmarks Frihedsraad, men Fri
hedsraadet er anonymt. Det er mere som et Ferment, hvis Tilstedeværelse
kun kan spores ved dets Virkninger, den aktive Modstand, men ikke konsta
teres som en haandgribelig Realitet, der kan analyseres og defineres.
Som Forholdene er, kan det derfor næppe med Rimelighed bebrejdes Indby
derne til San Francisco-Konferencen, at den formelle Indbydelse til Dan
mark ikke blev udstedt i denne Omgang, ligesom jo heller ikke den faglige
Verdenskonference saa sig i Stand til at indbyde den danske Fagbevægelse
som saadan.
Men kunde man saa ikke i det mindste give Danmark et Slags Nansen—Pas,
der kunde sikre Landet ligesom den statsløse Flygtning visse elementære
Rettigheder? Ingen kan nægte, at den fornødne Vandelsattest foreligger.
Den er underskrevet med Blodet af danske Frihedskæmpere, om de nu er
dræbt i Kamp mod Tyskerne paa dansk Jord, eller henrettet af dem, eller
simpelthen myrdet af dem. Eller faldet i aktiv Tjeneste med de allierede
Styrker, og i Handelsflaaden. Et saadant Nansenpas findes allerede. Det
foreligger i Form af den betydningsfulde Erklæring, som Vicepremiermini
ster Attlee fremsatte i London den 16.November i Fjor. Attlee udtalte:
“Jeg har Lov til at sige, at naar Danmark er blevet befriet, naar Kongen
er fri, og Regering og Rigsdag frit kan give Udtryk for Danmarks ønsker
om at tilslutte sig De Forenede Nationer, da er jeg sikker Paa, at vi al
le vil udtale et Velkommen til Danmark, hvis Folk har kæmpet saa tappert
mod Fjenden”.
Danmark, hvis Folk har kæmpet saa tappert mod Fjenden. Det er den afgø
rende Sætning i Attlees Udtalelse for fire Maaneder siden. Siden da er
det flere Gange blevet offentligt tilkendegivet, sidst af den allierede
Overkommandos særlige Kommunique, at den danske Frihedskamp fremdeles
bliver bemærket paa allerhøjeste Sted indenfor De Forenede Nationer og
betragtes som et værdifuldt Bidrag til Kampen mod den fælles Fjende.
Og i Mellemtiden er Danmark ogsaa med alle Steder i den frie Verden, hvor
det overhovedet kan ske, uden at der kræves en ansvarlig Statsmagts Auto
ritet. Der ligger mange Indbydelser til Danmark klar til Afsendelse. De
er skrevet ud. De ligger i Konvolut. Der mangler kun Adressen, og den kan
først fyldes ud, naar en dansk Regering og en dansk Rigsdag frit kan give
Udtryk for sine ønsker.
I Kraft af Frihedskampen vil Danmark, den Dag Befrielsen oprinder, genindtage, som Churchill sagde allerede den 9.April 1942, den uafhængige
og ærefulde Plads, det fra gamle Tider har haft blandt Europas frie Folk
og Stater.
-

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
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Allerede ud paa Eftermiddagen i Gaar lignede London paany et bræn
dende, rygende He’vede.
7.10.1940.
Udlandet i Noter:
“New York Times” skriver:
Nu blæser Martsvinden igen over Tyskland, men
denne Gang bebuder den ikke Foraar eller nye Hitlerkup. Denne Gang var
sler den Død og Ulykke for alle Nazister. Tyskerne begyndte Krigen i den
faste Overbevisning, at den kun vilde blive udkæmpet paa fremmed Jord, og
har r~u de fjendtlige Armeer staaende indenfor deres egne Grænser. De
stolteste tyske Byer falder som Avner for Vinden.
—

I Amerika priser man den store Indsats, danske Patrioter har ydet gennem
Jernbanesabotagen. Senator Scott Lucas, Medlem af Senatets udenrigspoli
tiske Udvalg, udtaler:
Danske Patrioter har Del i de Sejre, som de Al
lierede vinder i øst og Vest.
-

Naar Piloten paa en allieret Bombemaskine tilkalder Jagerassistance, si
ger han ikke:
Jeg trænger til Jagerbesl~yttelse. Han siger: Lillebror,
Lillebror, hvor er du? Og Jageren svarer i Radioen: Store Ven, Store Ven,
her kommer jeg.
-

Den 7.Marts 1936 gik Hitlers Soldater over Rhinen mod Vest. Den 7.Marts
1945 gik allierede Tropper over Rhinen mod Ost.
En engelsk Korrespondent paa Vestfronten beretter om Rhinovergangen: Ons
dag Eftermiddag Kl. 14.30 stødte amerikanske Pansertropper frem til Reh
magen, hvor de fandt en 3-S pands-Banebro intakt. Der var kun ringe tysk
Modstand paa Stedet, og Broen faldt hurtigt i Amerikanernes Hænder. Inge
niørtropperne gik igang med at fjerne Banesporene, og kort efter rykkede
tre Infanteribatailloner over sammen med Panservognene.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Det amerikanske Brohoved over Rhinen udvides støt i alle
Retninger. Der er rapporteret amerikanske Tropper 12 km fra ~rohovedet,
og der strømmer stadig Forstærkninger af svært og let Materiel og Mand
skab over Ludendorf-Broen. At Ludendorfbroen ved Rehmagen ubeskadiget
faldt i Amerikanernes Hænder, er endnu et Tegn paa den tyske Desorganisa
tion. Fem Sjettedele af de indsatte tyske Flyvemaskiner, der har forsøgt
at bombardere Broen, blev skudt ned, og Broen er ikke blevet ramt.
Paa den anden Rhinbred udvikler Kampene sig til Kunst for Amerikanerne.
Ringen er sluttet om 60.000 Mand, Koblenz beskydes baade fra Nord og øst
og Bonn er indtaget. Ingen Steder i den sydlige Del er der ordnet Mod
stand længere, de tyske Afdelinger overgiver sig sluttet, og Oprydningen
ventes ikke at ville tage lang Tid. Ved Wesel-Brohovedet er der heftige
Kampe igang.
østfronten: Ingen Steder paa de tyske Fronter har en Kampgruppe ydet saa
daarligi4~dstand som Himmlers Gruppe “Mitte” paa Ostfronten. Kamprnoralen
er stærkt synkende, og ikke engang Himmler kan indpode sine Tropper ny
Livskraft. I Bagpommern opgives den ene By efter den anden, og Tropperne
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trækkes tilbage mod Gdynia, men det er et Sporgsmaal, om de kan naa der
til, før den er taget af Russerne, der kæmper sig frem Syd fra. Stolp,
den sidste store By i Bagpommern, er taget. Ud for KUstrin er der meget
kraftige Kampe, og Russerne er ved at have hele Byen afskaaret, samtidig
med, at de trænger ind i den ydre Forsvarsring. SS-Overgruppenführer Dr.
Kaltenbrunner, er af Hitler blevet udnævnt til Forsvarer af Berlin efter
Himmiers indstændigste Forslag. Himmler gør overfor Hitler gældende, at
man ikke længere kan stole paa den tyske Hærs Generaler.

SIDSTE:
Jernbanesabotage: Virkningen af de meget omfattende Sabotager paa Fyn
Natten til Fredag sporedes til hen paa Eftermiddagen, fordi et stort An
tal Skinner og Sporskifter maatte udveksles.
Natten mellem Fredag og
Lørdag er der imidlertid igen foretaget omfattende Sabotage paa fynske
Strækninger og Stationer, saaledes mellem Fredericia-Middelfart, Middel
fart—Kauslunde, Tommerup-Holmstrup og mellem Odense—Nyborg.
Der har endvidere været Sprængninger paa et stort Antal jyske Stræknin
ger. Omfanget af Nattens Sabotager er endnu ikke kendt, men det kan fast
slaas, at Sprængningerne vil medføre et meget stort Udvekslingsarbejde
for Sporskifter og Skinnemateriel.
Det Barak-Materiale, der blev ødelagt ved Sabotage i Gaar Formiddags ved
9.Tiden paa Godsbanegaarden i København, var bestemt til Tyskerne i Gre
naa.
Mens den danske Færge “Danmark” nu ligger i Gedser med kolde Kedler, vil
Tyskerne forsøge at gennemføre Sejlads med Færgen “Meckienburg”, der ven
tes til Gedser i Løbet af Dagen. Om den skal bruges til andet end Troppe
transporter, vides dog ikke.
—

Torsdag Eftermiddag indkom i Frihavnen
Tyskerne fik det selv at vide
i sidste øjeblik
et Lazaretskib med 3500 Saarede, sandsynligvis fra de
indesluttede Tropper i den østlige Del af Tyskland. Natten mellem Tors
dag og Fredag afgik et Tog med 1000 af disse Saarede sandsynligvis til
Tyskland, og Natten mellem Fredag og Lørdag endnu et Tog med 1000 Saare
de, foreløbig til Fredericia. Tilbage er 1500 mehet haardt saarede. Det
er betegnende for Situationen i den vestlige Del af Østersøen, at Tysker
ne maa bruge denne Omvej for at bringe deres Saarede fra den ene Del af
Riget til den anden.
-

-

Fra den 15.Marts indføres for hele Landet de Restriktioner for Godsbefor
dring, der i nogen Tid har været gældende for Béfordringer til og fra
Jylland og Fyn. Der vil dog blive ændret noget i Listen over “forbudte”
Varer, idet en Del Varer, som Erfaringerne har vist maa med, ogsaa vil
blive medtaget. Fra den l5.Marts vil altsaa kun Kartofler, Levnedsmidler
i det hele taget og Varer til Fremstilling af Levnedsmidler kunne forsen
des uden Indskrænkninger, mens der vil gælde meget snævre Grænser for al
le andre Varers Vedkommende.
SLUT.
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A.

Gestapo udslettede Warzawas_Ghetto.
“Dagens Nyheter” bringer en rystende Skildring af de Metoder, som Gesta
po bragte i Anvendelse over for Jøderne i den polske Hovedstad. Oplysnin
gerne stammer fra den 22-aarige Mieczyslaw Mindelsohn, hvem det lykkedes
maaske som den eneste af den halve Million Jøder i Warszawa atnaa i Sik
kerhed som Flygtning.
Kl. 12 om Middagen den lO.Oktober 1940, skriver Bladet, fik de uden for
Warzawas Ghetto bosatte Jøder Besked om ind.n 15.Oktober at flytte til
visse nærmere angivne Gader i direkte Tils1utnin~ til Ghettoen. Den 17.
April 1943 satte de 30.000 Jøder, der var tiobage i Ghettoen efter alle
Razziaer og Deportationer sig til Modværge mod Tyskerne. En skaanselslos
Kamp, der varede tre Dage, var Resultatet. Tyskerne kastede en Mængde
Brandbomber ned over Ghettoens Gader og Huse, som fuldstændig brændte op
sammen med de jødiske Beboere.
Først forstod man ikke Meningen med at koncentrere Jøderne til et skarpt
afgrænset Omraade af Byen. Men da Jøderne, efter at de var flyttet der
hen, fik Ordre til at opføre en Mur omkring det nye Ghettoornraade, blev
Meningen klar. Muren var forsynet med 6 Porte, og allerede l.November
stod tyske Vagtposter ved alle 6. Den halve Million Jøder i Warszawa var
Fanget i en Fælde. Samtidig plomberedes jødiske Forretninger ude i Byen,
og Varelagre beslaglagdes og bortførtes.
Næste Fase i Gestapos Plan mod Jøderne var Udsultningen. Levnedsmidler
blev kun tilført i meget begrænset Omfang, undertiden slet ikke. Jøder,
som var drevet til Vanvid af Sult og af at se paa de sultende Børn, for
søgte om Natten at slippe over Muren for at hente Mad i Byen. Men den ty
ske Vagt forstærkedes. Ofte blev mere end 100 Jøder skudt om Dagen under
deres Forsøg paa at bjærge lidt Føde.
Efter nogen Tids Forløb blev jødiske Mænd beordret til at udføre Tvangs
arbejde for Tyskerne. Dette var paa en Maade en Lettelse, for med de dag
lige Transporter ud og ind fulgte trods streng Kontrol hver Gang lidt Fø
devarer til Familierne.
Men lidt efetr lidt begyndte Tyskerne at rense den ene Gade efter den an
den for Jøder, Ghettomuren blev draget snævrere, og Ordrerne~ kom saa
pludseligt, at ingen Jøder kunde faa deres Ejendele med sig. De maatte
rykke sammen i Lejlighederne. Familien Mindelsohn, der med hele. Slægten
iberegnet omfattede 52 Personer, boede i 8 Værelser. Den frygtelige Følge
af disse Boligforhold var Plettyfus. Folk døde som Fluer. De syge laa paa
Gaderne klædt i Pjalter. Til sidst var to Trediedele af Ghettobefolknin
gen omkommet, og det var kun Begyndelsen.
Sidst paa Aaret 1941 gav Tyskerne Ordre til, at alle Børn i Alderen 5-12
Aar skulde væk fra Ghettoen. Ghettoens jødiske Administrationsraad prote
sterede fortvivlet. Godt, sagde Tyskerne, giv os 10 Millioner Zloty i
Stedet for. Tyskerne fik dem. Beløbet blev skrabet sammen af de fattige
Midler, Jøderne endnu havde tilbage. Men Tyskerne fortsatte med at ud
skrive nye Beløb.
Forholdene i Ghettoen forværredes for hver Maaned. Hundreder af Mennesker
segnede om paa Gaderne og døde af Sult. I Begyndelsen af 1942 bestemte
Tyskerne, at samtlige Mænd mellem 16 og 55 skulde overføres til særlige
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Arbejdsiejre. Der afgik først en Transkport paa 600 Mænd. Nogen Tid ef
ter vendte 42 af dem tilbage. Der var ikke flere overlevende.
Den l.August 1942 kom en SS-Officer til Ghettoen og havde en Samtale med
Lederen af den jødiske “Regering”. Da SS-Manden var taget afsted, fandt
man Lederen som Lig. Han havde taget Gift, formodentlig fordi SS—Manden
havde meddelt ham Tyskernes Planer. Ghettoen var nu uden egen Ledelse.
Den 3.August 1942 ophængtes Plakater paa Husmurene, som meddelte, at
samtlige Jøder skulde føres øst paa. Nu begyndte de store Razziaer. Da
Mindelsohn en Dag vendte hjem til Lejligheden, var hele hans Slægt ført
bort. I hele Lejekasernen var der kun to Mennesker tilbage. Det var en
80—aarig Kvinde og et lille Barn. De laa begge i deres Senge. De var
skudt.
Den 7.September Kl. 5 om Morgenen lød Ordren: Alle Jøder skal møde i den
og den Gade inden Kl.lO. Her foretog SS- og Gestapo-Mænd en Sortering af
Jøderne i to Kategorier, dem, der kunde arbejde, og dem, der ikke kunde.
Det paastaas, at Himmler selv ledede denne Aktion, der totalt opløste hvad
der endnu var tilbage af Familier i Byen. De Jøder, Tyskerne ikke kunde
bruge som Slaver, førtes til en Umschlagplatz, hvor lange Jernbanetog
ventede paa at føre dem til “Ligfabrikkerne”: Efter denne sidste Sorte
ring var der 30.000 Mennesker tilbage, kun arbejdsdygtige Mænd.
Det var dem, som brændtes til Døde i Brandbombernes glødende Inferno i
Dagene fra den 17. til den 2O.April 1943.
-

oOo

“Dnjepr, Volga og Don er nu ubrugelige for Russerne. Det betyder omtrent
det samme, som hvis Rhinen, Elben, Oder og Donau skulde gaa tabt for os
som Transportveje. Da vilde i Sandhed vor Position være haablos..
Citatet er fra Hitlers Tale 3l.Septernber 1942.
I Dag er saavel Rhinen som Oder Frontlinjer
for lange Strækningers Ved
kommende behersket af de Allierede og Russerne. I Sandhed den tyske Posi
tion er haabløs, og store Dele af den tyske Befolkning synes klart at
indse dette. Ca. 3 Millioner af de omkring 5 Millioner, der normalt lever
mellem den tyske Grænse og Rhinen, er blevet tilbage i Kampomraadet. De
har ikke fulgt Ordrerne til at flygte ind i Riget, de har ikke grebet til
Vaaben mod de allierede Tropper, de har ikke stukket Fabrikker og Huse i
Brand. Tværtimod de søger hurtigst muligt Kontakt med de allierede Trop
per, synes at have gjort sig klart, at alt er tabt, og at de selv kun øn
sker at overleve. I flere Elektricitetsværker og Fabrikker i Krefeld
fandt de frem rykkende sejrrige Tropper endog Sedler med Besked til Ar
bejderne om hurtigst muligt at tænde Ild under Kedlerne og faa Virksomhe
derne igang igen “ ogsaa under de ændrede Forhold”.
Og medens det tyske Folk saaledes ser Kei~dsgerningerne i øjnene, marche
rer de Allierede og Russerne op til den sidste store Kamp. Rehinagen-Bro
hovedet udvides støt og roligt, uden at Tyskerne synes at kunne hindre
det. Nye Overgangsforsøg ved Rhinen er umiddelbart forestaaende, maaske
allerede i Gang. Koblenz-Lommen er ved at blive likvideret, Wesel-Broho
vedet er ophørt at eksistere.
De russiske Tropper kæmper i Danzigs Forstæder og rykker langsomt ind paa
Stettin efter at have nedkæmpet dennes Udenværker. Samtidig fortsættes
Opmarchen i Breslau og Frankfurt-Omraaderne.
-
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
General Lindemann vil bygge nye kæmpemæssige Befæstningsanlæg i Danmark.
De danske Myndigheder stillet overfor vidtgaaende Krav.
Der skal bygge~
stvold” og en “Vestvold”.
Et Forlydende, som vi har Grund til at tro, er rigtigt, vil vide, at Ge
neral Lindemann og hans Stab har udarbejdet en ny strategisk Plan til
Danmarks Forsvar af en saa omfattende Karakter, at alt hvad der hidtil er
lavet her i Landet af Befæstningsanlæg, fuldstændig blegner ved Siden af.
Ved Gennemførelsen af Planen vil der blive lagt Beslag paa Materialer og
Arbejdskraft i et hidtil uhørt Omfang.
De indledende Forhandlinger, hvis man kan bruge denne Betegnelse, med de
respektive danske Myndigheder, skal være paabegyndt. Saavidt vi har erfa
ret, drejer det sig om Opførelse af Kæmpe-Befæstningsanlæg i Østjylland
og paa Sjælland, formentlig for at sikre sig mod Overraskelser henholds
vis fra engelsk eller russisk Side. Alene af Træ har Tyskerne stillet
Krav om 3 1/2 Million Stykker Rundstokke af den sædvanlige Standard-Type,
som er blevet brugt til de allerede eksisterende Befæstningsanlæg her i
Landet. Skal disse Krav opfyldes i hele deres Udstrækning, vil det navn
lig for Sjællands Vedkommende medøfre en saadan Hugst af Bøgetræer
man
maa regne med, at det vil være umuligt at faa Fyrretræ transporteret fra
Jylland
at Skovene vil være ødelagt for en Aarrække.
-

-

-

Ogsaa paa en lang Række andre Omraader er der stillet Krav om Materialer,
og man maa være forberedt paa, at Tyskerne med alle til Raadighed staaen
de Midler vil forsøge at faa Kravene presset igennem. Hvad det vil bety
de for hele vor Økonomi, behøver ikke nærmere Forklaring. Hidtil har Ty
skerne brugt gennemsnitlig 80 Millioner Kr. til Værnemagtsarbejder om
Maaneden. Hvis de her nævnte Planer nogensinde bliver realiseret
det
haster jo
kommer det til at dreje sig om en betydelig højere maanedlig
Udskrivning.
-

-

Danske Frihedskæmperes Indsats
nævnt med Hæder i det amerikanske Senat
Med Udgangspunkt i General Eisenhowers Kommunique til den danske Friheds
front udtalte Senator Lucas, som omtalt forleden i det amerikanske Senat:
Danske Patrioter har Del i de Sejre, som de allierede Tropper nu vin
der i Tyskland. General Eisenhower har i sin Erklæring gjort det klart,
at den danske Sabotage er et yderst virkningsfuldt Led i de militære Ope
rationer, der nu finder Sted baade paa Vest- og Østfronten. Ved Sabotagen
mod tyske Troppetransporter gennem Danmark kæmper de tapre danske Patri
oter ikke alene Kampene paa den nordlige Front, men ogsaa Kampene paa
Vest- og Østfronten. De spiller en vigtig Rolle i den fælles allierede
Strategi mod Tyskland. I Følge Kommuniqueet fra det allierede Hovedkvar
ter er ikke eet Tog ankommet til Tyskland uden Forsinkelser paa Grund af
de gentagne Angreb, danske Patrioter har rettet mod Jernbanelinjerne.
Dette betyder, at de danske Sabotører i høj Grad har formindsket de tyske
Troppers Bevægelighed i Danmark, samtidig med at de hindrer Tyskerne i
at sende Tropper til Fronterne. Danske Patrioter hjælper saaledes de Al
lierede med at vinde Krigen.
-

Frihedskæmpere stormer tysk-besat Fabrik.
1A.. Hipo-Folkene blev modtaget med Maskinpistolsalver.
De hævner sig ved at skyde paa tilfældige Trafikanter.
En af den senere Tids mest dramatiske Sabotageaktioner blev tidligt i
Gaar Morges gennemført mod den tysk-Besatte og stærkt bevogtede Maskinfa
brik “Dan” i Bragesgade paa Nørrebro. 30-40 Frihedskæmpere foretog en re
gulær Storm paa Fabrikken, nedkæmpede den 10 Mand store tyske Vagt og ø—
delagde Fabrikken totalt med 8 Bomber. Samtidig modtog Frihedskæmperne
den første Hipo—Udrykning med Maskinpistolsalver. En Hipomand blev dræbt,
to blev meget haardt og en blev lettere saaret. I de næste 2-3 Timer for
anstaltede Hipo-Folkene delvis støttet af tyske Politisoldater og Værne
rnagtsfolk, derefter en fuldstændig Terror i hele Kvarteret, og inden Mid
dag havde Ambulancerne bragt en halv Snes ganske uskyldige Mennesker paa
Hospitalerne. De var alle blevet mere eller mindre alvorligt saarede ved
Hipo-Folkenes og Gestapo-Mændenes afsindige Skyderi. Tyskerne havde mere
end en Snes dræbte og saarede.
Aktionen mod Maskinfabrikken “Dan”, der bl.a. fremstiller Reservedele til
tyske Ubaadsmaskiner, tog sin Begyndelse ved 7.Tiden, da en Del Friheds—
kæmpere pTudselig kørte op foran Fabrikken i Lastbiler. De tyske Vagtpos—
ter ved Porten blev omgaaende nedkæmpet, og inde paa Fabrikkens Terræn
fik man meget hurtigt Bugt med de øvrige Vagter
alle tyske Soldater.
Derefter blev 8 meget kraftige Bomber udlagt i de forskellige Fabriksbyg
ninger, og kort efter lød de første Brag. I Løbet af en halv Snes Minut
ter var alle 8 Bomber eksploderet, og af Fabrikkens Hovedbygning stod kun
Ydermurene tilbage. Andre Bygninger var sunket fuldstændig sammen, og
samtlige Værktøjsmaskiner var ødelagt.
Paa dette Tidspunkt var der imidlertid allerede sket et dramatisk Sammen
stød mellem Frihedskæmpere og Hipo-Folk. Mens Bomberne blev udlagt i
Virksomhedes, havde en Del Frihedskæmpere “forskanset” Bragesgades Ud
munding i Nørrebrogade ved Hjælp af en af “Enigheden”s Mælkevogne, som de
havde standset og kørt paa Tværs af Gaden. Endnu inden den sidste Bombe
var eksploderet, hørte man en Hipo-Udrykningsvogn. Den standsede ved
Hjørnet af Hillerodgade og Nørrebrogade, idet Føreren aabenbart var noget
desorienteret med Hensyn til Mælkevognen, der holdt paa Tværs af Brages
gade. Hverken han eller hans Folk fik imidlertid Lejlighed til længere
Reflektioner. I næste Øjeblik bragede en Række Maskinpistolsàlver fra
Mælkevognen, og alle fire Hipo-Folk, der havde været under Fremrykning
med deres Maskinpistoler i Skudstilling, blev strakt til Jorden. Den ene
var dræbt paa Stedet, to andre var saa haardt saaret, at de næppe kan o—
verleve det, og den sidste Hipo—Mand havde faaet alvorlige Skudsaar i Be
nene. Nogle Vogne med tyske Soldater blev ogsaa mødt med Maskinpistolsal
ver, og Tabene var tilsyneladende betydelige.
Derefter trak Frihedskæmperne sig tilbage. Med Maskinpistolerne i Skudstilling kørte de ud ad Nørrebrogade, og en enkelt tysk Personvogn, der
mødte dem ved Nørrebros Godsbanestation, drejede ærbødigt til Side.
Til Gengæld foranstaltede de efterfølgende Hipo-Folk en sand Terror i
Kvarteret, delvis understøttet af et Hold tyske Politisoldater og en Del
Gestapo-Folk, som i Mellemtiden var kommet til Stede. Under den efterføl
gende sindssvage Skydning til højre og venstre
Mure, Vinduer og Døre
i Bragesgade, Meinungsgade, Lundtoftegade, Hillerødgade og paa Nørrebro
gade bærer synlige Spor
blev ialt en halv Snes uskyldige Mennesker
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skudt ned.
De saarede var: Fru Petersen, Hillerødgade 16, ramt i Armen, den l4-aarige Kaj Petersen, Maagevej 10, ramt i Benet, Villy Holm, Bregnerodgade 17,
ramt i Haanden, og den 16-aarige Karl Petersen, ramt i Benet. Videre blev
endnu fem Mennesker bragt til Byens Hospitaler med forskellige Skudsaar.
Som nævnt har man intet Tal paa Døde og Saarede paa tysk Side, men det
anslaas skønsmæssigt til over 20. Tyskerne havde kørt nogle af de saa
kaldte Prærievogne frem til den ødelagte Fabrik, og i disse Vogne anbrag
te man de saarede og dræbte Soldater, som derefter blev bragt til Felt
laza rettet.
Det bør tilføjes, at Beboerne i Kvarteret omkring Bragesgade i Løbet af
Eftermiddagen anbragte Blomster og Kranse paa det Sted, hvor en gammel
Mand var blevet skudt ned af Hipo—Folkene. Paa Stedet opsatte man et
Skilt, paa hvilket der stod at læse:
“Her faldt en uskyldig Dankser for en Lystmorders Kugle”.

imod Statsbanernes Hovedspor som mod en Række Privatbanespor, og i Løbet
af de Timer, Aktionerne stod paa, bragede og buldrede Bomberne over alt
paa de fynske Skinnearealer og Jernbanestationer. Man regner med, at der
paa denne ene Nat skete ialt over et halvt Hundrede alvorlige Skinnebrud
og Sprængninger af Skiftespor og Kryds, og Tyskerne var ganske ude af
Stand til at foretage Undersøgelser i de enkelte Tilfælde. Ødelæggelserne
har bevirket, at Trafikken flere Steder gik fuldstændig i Staa i mange
Timer, og en lang Række af Skinnebrudene var endnu sent Søndag Eftermid
dag ikke repareret.
De voldsomste Angreb blev sat ind mod Hovedlinjen over Fyn mellem Nyborg
og Middelfart, der bl.a. passeres af baade Flygtningetog fra Sønderjyl
land og Militærtog i begge Retninger. Paa denne Strækning fandt der alene
31 Skinneafbrydelser Sted, og heraf var over Halvdelen koncentreret om
Strækningen mellem Nyborg og Odense. Endvidere blev der foretaget en Del
Sprængoinger paa Odense—Faaborg-Banen, paa de nordvestfynske Jernbaner og
paa Odense-Svendborg-Banen. Blandt de Stationer, som blev ramt kan nævnes
Nr.Aaby. Aarslev og Langeskov.
Hvor omfattende Sprængningerne har været, faar man Indtryk af, derved at
først sent Lørdag Eftermiddag fik man det ene Spor mellem Nyborg og Oden
se saa vidt udbedret, at der med Forsigtighed kunde føres Tog over. Det
andet Spor var paa dette Tidspunkt stadig afbrudt, og man var derfor hen
vist til “ensrettet” Færdsel.

Nye “Uofficielle” Henrettel ser
af danske Patrioter.
Tyskerne fortsætter deres uhyggelige Form for Henrettelser af Danskere,
som de ikke har fældende Beviser imod, eller af Folk, som ikke har begaa
et saa alvorlige Forbrydelser
i tyske Øjne
at de ønsker at lade dem
henrette officielt. I det sidste Par Døgn er endnu to Mænd faldet som Of
re for Hævnmordernes Kugler.
I det første Tilfælde drejer det sig om Kedelsmed Aron Osvald Buch, Sko
levænget 20 i Taarnby. Han blev midt i Januar arresteret af Gestapo og
indsat i Vestre Fængsel. Herfra blev han i Fredags hentet ud af Cellen,
kørt ud foran Gentofte Amts Sygehus og skudt ned med Maskinpistoler paa
nøjagtigt det Sted, hvor Løjtnant Mogens Reholt fra Hipo-Korpset blev
skudt som Stikker. Buch, der blev 25 Aar, var blandt de 6 Mænd i Taarnby,
der blev arresteret som sigtet for at være Medlemmer af en illegal Grup
pe. To af hans Kammerater er allerde faldet for Hævnmordernes Kugler. Det
var de to Mænd, der blev fundet som Lig paa Hjørnet af Todesgade og Blaa
gaardsgade.
Buch blev bragt ud til Pladsen foran Hospitalet af flere Hipo-Folk, der
jog ham ud af Bilen og bandende truede ham til at blive staaende. Et Øje
blik efter gik en af dem hen bag ved ham og affyrede sin Maskinpistol i
Ryggen paa ham. De andre Hipo-Folk inde i Bilen slog en skraldende Latter
op, idet deres Offer faldt sammen, og med en Trusel om, at ialt 20 Mænd
ville blive skudt ned paa dette Sted kørte de bort.
Endnu et Hævnmord blev tidligt i Gaar Morges begaaet i Ny Østergade, hvor
man paa Trappegangen til Ny Østergade 23 fandt en Mand dræbt ved Nakke
skud. Hans Hænder var bundet sammen foran, og som sædvanlig, naar det
drejer sig om tyske Mord, var alle Papirer fjernet.
—

-

Den hidtil mest omfattende
Jernbanesabotage paa Fyn.
Det viser sig, at de danske Frihedskæmperes Aktion mod Jernbanerne paa
Fyn Natten mellem Fredag og Lørdag
omtalt ganske kort i INF i Lørdags
var den hidtil mest omfattende paa en enkelt Nat. Den var rettet saavel
-
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De første Flygtninge ankommet til København
Tyskerne har Beslaglæggelsesfeb~~
De første Flygtninge er ankommet til København. Natten mellem Fredag og
Lørdag lagde tre Skibe ind i Frihavnen, og gamle Mænd, Kvinder og navnlig
Børn væltede fra Borde. Hvor mange der var, vides endnu ikke, men i Løbet
af Søndagen havde en fuldstændig Beslaglæggelsesfeber grebet Tyskerne.
Kort før første Forestillings Begyndelse i World Cinema kom nogle tyske
Officerer til Stede. Billetsalget blev standset, og Tyskerne erklærede,
at hele Cirkus-Bygningen var beslaglagt. I Hast begyndte man derefter at
fjerne Papirer, Pengeskab og andet rorligt Gods, men ved l8.Tiden kom der
Kontraordre. Cirkus-Bygningen skulde alligevel ikke beslaglægges. Paa
samme Maade gik det med Idrætshuset og et Par af Byens Hotel~ier. Tyskerne
kom, bebudede Beslaglæggelse og gik igen uden at vende tilb~age. Efter de
Retningslinjer, der i Lørdags blev trukket op i INF for Modtagelsen af
Flygtningestrømmen her i Landet, er der imidlertid næppe Tvivl om, at
Truslerne meget omgaaende kan blive Alvor.
Imidlertid nøjedes Tyskerne med i Gaar i Løbet af Eftermiddagen at ind
kvartere en Hoben Børn fra østprøjsen, nogle Kvinder og enkelte Mænd i
Badmintonhallen i Ryparken. Etagesenge blev bragt frem sammen med disse
Flygtninge, og tyske Arbejdssoldater gik straks igang med at rejse dem
i Hallen. Endvidere blev Øster Farimagsgades Skole, Larslejerstrædes Sko
le, Skolen i Livjægergade og den tidligere tyske Skole i St. Pederstræde
beslaglagt, og i Løbet af Eftermiddagen i Gaar kunde man lige som Fredag
og Lørdag rundt om paa Københavns Gader se Afdelinger af Medlidenhedskam
pagnen
de “forsultne” tyske Kvinder og Børn, der stillede sig til Skue
for de Københavnere, der gad se paa dem. Samtidig myrdede Gestapos og
Værnemagtens Haandlangere los i den anden Ende af Byen.
-

—

-

-

-
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Hipo dominerer mere og mere.
Hipo-Landsforrædere fra Politigaarden er i den senere Tid kommet til at
spille en dominerende Rolle ved Arrestationer, Ransagninger, Nedskydnin—
ger og Undersøgelser. Muligvis skyldes dette Forhold Brugen af tyske Po
liti soldater og Gestapofolk andetsteds, muligvis har de Herrer Best, Pan
cke og Lindemann deres Fornøjelse af netop at sende Hipo-Mændene ud, idet
de saa er sikre paa at faa udført Ordrerne i den rette Himmlerske Terror
Aand.
Der kan nævnes nogle Eksempler fra de sidste Dage: Forleden kørte en af
Politiets store Udrykningsvogne op foran Ejendommen Nørre Farimagsgade
11. En Del Hipo-Folk sprang ud og trængte op i Ejendommen, hvor de arre
sterede tre unge Mennesker, som blev ført ned i Vognen. Her sad der i
Forvejen tre Arrestanter.
Nogle Timer senere ankom ikke mindre end 12 Hipo-Mænd til Hillerødgade
85, hvor de stormede ind i Barberforretningen. De havde en ganske ung
Mand med, og hans Ansigt bar tydelige Spor af frygtelig Mishandling. Han
maatte nu udpege en af Barbersvendene som under Spark og Slag blev ført
ud til Udrykningsvognen, hvorefter Hipo’erne kørte bort.
Endnu samme Dag optraadte fire uniformerede og maskinpistolbevæbnede Hi—
po—Mænd paa Hovedbanegaarden, hvor de indledede Aktionen med at genere
Folk paa det groveste. Derefter tog de f~at paa deres egentlige Job. Støt
tet af 7
syv
civile Stikkere foretog de forskellige Arrestationer,
hvorefter de kørte bort med de paagældende
fulgt i Hælene af Stikkerne.
Dagen efter kom en Hipo-Udrykningsvogn kørende paa Vodroffsvej. Pludselig
kom der en Række Maskinpistolsalver fra Vognen. De var rettet mod en
Mand, som det imidlertid lykkedes at undslippe uden at blive ramt.
Samme Dag stormede et Kuld Hipo-Mænd en Transformatorstation i Dyrehaven,
hvor de beslaglagde en Del Maskinpistoler og anden militær Udrustning.
Videre skød de en Mand i Nordre Frihavnsgade, og endelig foretog 15 Hipo
Mænd Lørdag Morgen ved 5.Tiden en Storm paa Frederiksberg Hospital , hvor
de forlangte at blive ført til nogle nærmere angivne Bygninger. Ved An
komsten hertil tog de nogle Tegninger frem, sprængte forskellige Skabe
og fremdrog triumferende nogle Pistoler, Haandgranater og Ammunition. De
spurgte ogsaa efter en Sygeplejerske, som imidlertid ikke var til Stede.

forsynet med to Maskinpistoler, af hvilke “Føreren” havde det ene. løv
rigt var Banden bevæbnet med almindelige Pistoler.
Det var Anholdelsen af det ene Bandemedlem under et Indbrud, som han fo
retog for egen Regning, der førte til Afsløringen. Den unge Mand tilstod
grædende sin Skyld og udleverede omgaaende sine Medrovere, incl. “Føre
ren”. Inden man naaede at faa ham arresteret, var han imidlertid blevet
skudt paa Aaboulevarden. Muligvis er han skudt af et Medlem af Banden,
som umiddelbart efter Afsløringen flygtede til Sverige, men den Mulighed
foreligger ogsaa, at Petersen er kommet i Kamp med nogle Hipo-Folk, som
netop den Aften, da han blev skudt,. var paa Razzia i Kvarteret omkring
Aaboulevarden. De har saa ikke kendt ham og har skudt ham ned. De øvrige
fem Medlemmer af Røverbanden er arresteret.

-

—

-

SS- og Hipo-Røverbande uskadeliggjort.
Som omtalt fandt man for nogle Dage siden Liget af den 21-aarige Hipo
Mand Louis Holck Petersen paa Hjørnet af Aaboulevarden og BUlowsvej. Han
var som nævnt Chef for en regulær Røverbande, der i Løbet af ganske kort
Tid havde plyndret en Række Villaer, Forretninger og private Folk.
Den dræbte, der efter al Sandsynlighed er blevet skudt ned af en af sine
egne, som han af en eller anden Grund er blevet Uvenner med, havde orga
niseret Banden. Den bestod af ialt 6 Medlemmer plus “Fører” Petersen. Han
havde aabenbart de bedste Forudsætninger, idet han dels havde været SSMand i Rusland, dels var tilknyttet Hipo
det saakaldte danske Hjælpe—
politi. Flere af Bandens Medlemmer havde ligeledes Tilknytning til Hipo,
andre til SS
Tysklands Elitesoldater i Kampen for et bedre Europa. De
lovende unge Mennesker var i Alderen fra 20 til 24 Aar, og naar de gik
ud paa deres Rovertogter
det skete næsten hver Aften og Nat
var de
-

“Heiber Service” fuldstændig ødelagt
mange tyske Biler brændt.
Atter i Gaar foretog Frihedskæmpere en Storm paa den berygtede “Heiber
Service” paa Lyngbyvej, hvor Tyskerne siden Besættelsen har været faste
Kunder med Bilreparationer, og denne Gang lykkedes Aktionen fuldt ud.
-

Vagten blev fuldstændig overrumplet, idet Frihedskæmperne foretog Angre
bet fra to Sider, mens man fra Lyngbyvej-Siden holdt Vagtmandskabet op,
brød andre Frihedskæmpere ind gennem det elektriske Hegn paa den anden
Side ved ganske simpelt at klippe det i Stykker med isolerede Boltsakse.
Der blev anbragt tre Bomber, og nogle Brandbomber i Virksomheden, og hvad
Eksplosionerne ikke ødelagde, blev ødelagt ved den paafølgende Brand. Tre
store Trambusser, fire Lastbiler og en Del Personvogne blev Luernes Byt
te, og i Tilgift blev den store Montagehals ene Endevæg væltet ud.
Der blev under Aktionen kun løsnet et eneste Skud, og det ramte Fabrik
kens store Vagthund, der ene af alle levende Væsener indenfor Hegnet gik
til Angreb med en af Frihedskæmperne. Selv ikke Manden i den svært befæs
tede Bunker ved Virksomheden fik Tid til at gøre Modstand.
Eksplosionerne skete præcis Kl. 8.31. Paa det Tidspunkt var Virksomhedens
Centralur gaaet i Staa.
Specielt:
Til 215: Sagen undersøges.
Til 62: Det skulde være i Orden herfra.
Til 215: Det maa De ikke forlange
I FAA LINIER (Indland):
Fra Fredag Aften til Lørdag Middag skete der paa jyske og fynske Jernba
nestrækninger Sabotage ikke mindre end 21 forskellige Steder. Ialt er der
eksploderet et Hundrede Bomber. Jernbanekørslen har været indstillet paa
otte Linjer paa Grund af formodet Sabotage. Flere Steder anrettedes om
fattende Skader og foraarsagedes store Forsinkelser.

-

-

-
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Tre forbipasserende Mænd skød Lørdag nogle Skud gennem Vinduet til Park
hotellet i Odense for at ramme en Mand, der er ansat i det tyske Politi.
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Han ramtes dog ikke, derimod saaredes Fru Politibetjent Hjøring Carlsen,
Hjellelse, alvorligt.

Lørdag Eftermiddag kom det til Ildkamp mellem Frihedskæmpere og tyske Ma
rinesoldater paa Frederiksholms Havnevej i København
udfor Always Ra
dio. Flere af Marinesoldaterne blev saaret under Kampen, mens Frihedskæm
perne kunde trække sig tilbage uden Tab. En Kusk ved Navn Hostrup, der
holdt i Nærheden med sit Køretøj, blev beskudt af Marinesoldaterne og
blev saaret i Hoften og Armen.

Den tyske Kommandant paa Bornholm har fremsat Trusel om at lade Værnemag
ten overtage hele Telefonnettet og forbyde alle private Samtaler, fordi
der stadig forøves Sabotage mod Telefonledningerne.
Tyskerne har overtaget Sønderborgs største Mekanikerværksted Voigt og
Rasmussen. De danske Arbejdere er blevet afskediget. Hvis Uvæsnet griber
om sig mener man efterhaanden at kunne fimde Beskæftigelse til Størstede
len af de arbejdsduelige Flygtninge i de danske Virksomheder.
Lørdag Aften saaredes en ung Mand J.Schmidt dødeligt under Skyderi, da
han opholdt sig i Porten til Ejendommen Bruunsgade 46 i Aarhus.
Lørdag Aften blev den 38-aarige Lejetjener Skydstrup, Sanatorievej, skudt
ned af en forbipasserende Cyklist paa Frederiksberggade i Silkeborg.
Tjener Peter Larsen, Nørrebro 25 i Odense, der i Torsdags saaredes af
Skud i Jahns Restaurant, er død.
Kurvemager Carl Nielsen, Banegaardsgade 12 i Aarhus, der saaredes for en
Uges Tid siden under Skyderi ved Hotel Royal, er død.
Den kendte aarhusianske Kunstmaler Thorvald Hansen, der bl.a, har udstil
let paa Kunstnernes Efteraarsudstilling og paa “Den Polychrome” er død i
tysk Koncentrationslejr, 54 Aar gammel.
Den 44-aarige ugifte Alfred
Christensen, Kolding, er død i Neuengamme.
-

Politifuldmægtig Aalling, der siden den 19.September har været ansat i
det tyske Politi, er paa Foranledning af Statsadvokaten blevet anholdt,
idet det viser sig, at han i flere Tilfælde har stukket indkomne Bøder i
sin egen Lomme. Ved Anholdelsen truede han med at angive en Række danske
Politifolk.
Fotograf Gørding, “Berlingske Tidende”, anholdtes Fredag i Aabenraa, da
han var i Færd med at fotografere tyske Flygtninge. Han blev dog frigivet
igen efter at hans Film var blevet konfiskeret.
Gaardejer Hans Lilholts Ejendom i Brunde ved Røde Kro blev i Lørdags
sprængt i Luften af det tyske Sikkerhedspoliti. Der skal paa Gaarder være
fundet Vaaben og Ammunition, hævdes det fra tysk Side. Gaardejeren og
hans Søn var ikke til Stede, da politiet ankom.
Hipo har foretaget en Ransagning i KFUM’s Bygning i Rosenborggade i Kø
benhavn. Der blev ikke foretaget Arrestationer, men man gennem gik Posten
til saavel Foreningen som Medlemmerne.
Urmager Jacobsen, Slotsgade 27, blev i Lørdags afhentet i sit Hjem af fi
re, fem bevæbnede Mænd og kørt bort i Bil. De nærmere Omstændigheder savnes.

-

Tre Mænd trængte i Lørdags ind i Park Hotels Restaurant i Odense og affy
rede en Serie Skud mod en Mand og en Kvinde, der sad ved et Bord i Loka
let. Kvinden blev ramt og lettere saaret, mens Manden flygtede. Man ved
kun, at det drejer sig om en Mand fra Assens, og det formodes, at Skudene
var tiltænkt ham.
Hitler paastaar som bekendt, at han har reddet Estlands, Letlands og Li
tauens Ungdom for de “kommunistiske Horder” ved at udskrive de paagælden
de Landes Drenge og unge Mænd til tysk Militærtjeneste. En hel Del af
denne Ungdom, af hvilke de yngste næppe er over 14 Aar, sjokker i disse
Dage rundt i Københavns Gader i alt for store Uniformer. Ingen af dem ser
begejstrede ud over den ædelmodige “Redning”.
I Odense har der i de sidste Nætter fundet omfattende Arrestationer Sted
Der er trukket en Del Hipofolk og tyske Politifolk til Byen, og efter
Mørkets Frembrud hører man overalt paa Gaderne Raab og Larm. Ofte høres
der ogsaa Skud fra automatiske Vaaben.
Torsdag Morgen satte Gestapo fire Hipomænd til at holde Vagt i en Lejlig
hed i Odense, Lahnsgade 17, hvor man ikke havde truffet Beboerne hjemme.
Kort efter ankom nogle Patrioter, som angreb Gestapo-Bagholdet med Haand
granater og Maskinpistoler. Der fandt en langvarig Skudveksling Sted,
hvorefter Patrioterne trak sig tilbage. Ambulancer hentede derefter to
døde og haardtsaarede Landsforrædere.
I Odense er Korsløkkeskolen og St. Knuds Gymnasium blevet beslaglagt af
Tyskerne til Lazaretter.
Mens Hjørring Byraad forleden holdt Møde paa Tinghuset, trængte tre Ge
stapofolk ind i Byraadssalen og forlangte at komme til at t~1e med et af
Byraadsmedlemmerne, Provst Carl Hermansen. Provsten deltog imidlertid ik
ke i Mødet, og Gestapofolkene maatte gaa med uforrettet Sag. Forinden
blev alle Byraadsmedlemmerne visiteret og maatte vise Legitimationskort.
Der blev opstillet Vagt ved Dørene til Byraadssalen, som ingen fik Lov
til at forlade før efter et Par Timers Forløb.
I Hjørring har Gestapo foranstaltet en Jagt paa flere af Byens Borgere.
Saavidt vides blev dog ingen af de paagældende truffet hjemme. Hos en
Købmand, der var forsvundet i Tide, forsøgte man ved Trusler at faa Køb
mandens Kommis til at sige, hvor hans Chef opholdt sig, men det var han
af gode Grunde ikke i Stand til.
Forleden blev Mælkekondenseringsfabrikens Pumpestation i Hjørring ødelagt
ved flere Bombeeksplosioner. Virksomheden maa ligge stille indtil videre.
Der har en 4-5-Gange tidligere været forsøgt Sabotage
udenstørre Held
mod Fabriken, der leverer Tormælk til Tyskerne.
-

-

204

205

r

Side 10. INFORMATION Nr.431. 12.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.396.

Side ll.INFORMATION Nr.431. l2.Marts 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.396.

Der kommer hver Dag en Del Mandskab til de tyske Befæstningsarbejder i
Nordsjælland. Der er aabenbart Folk, der ikke kan modstaa de høje tyske
Lønninger. I Togene fra København er der reserveret Vogne for Arbejdere,
som kommer fra Hovedstaden. Adskillige medbringer selv Spader og andet
Værktøj.

og Leif Dines Petersen, Silkeborg.

Torsdag Aften ved 22-Tiden eksploderede der en Bombe i St.Hansgade i Vi
borg udfor Conrad Nielsens Guldsmed- og Urmagerforretning. Der anrettedes
en Del Skade, og mange Ruder gik.
Højskolehjemmet paa Sdr.Banevej i Hillerød er blevet beslaglagt. 16 af
Hotellets Gæster staar uden Værelse. Ogsaa Villaen Sdr.Banevej 11 er be
slaglagt, og der har gaaet Rygter om, at Tyskerne ville lade en hel Ræk
ke Huse paa Vejen evakuere af Hensyn til det gamle Sygehus paa den anden
Side af Gaden, hvor der ligger tyske Soldater.
Lejrene i Nordsjælland er nu fyldt med ‘Gæster”. Det er særlig Ungarere,
der er blevet indkvarteret der. Danske Lastbiler tvinges til at sørge for
Transporter af Levnedsmidler. Ved Nordkysten graves der flittigt. Enkelte
af Badestederne er fuldstændig skamferede.
Forleden Nat kom et AmmunitionssI~ib og et Skib med 60 Flygtninge til Røn
ne. Ammunitionen blev ført til Klemensker. Flygtningene, blandt hvilke
der var mange Kvinder pg Børn, blev indlogeret paa Gallokken. Samme Nat
kom der til Nexø 50-100 Flygtninge i Fiskerbaade fra StolpmUnde. De havde
faaet Ordre til at forlade deres Hjem med et Par Timers Varsel, da Husene
de boede i skulde sprænges i Luften af Tyskerne selv. Tyske Soldater kas
tede Bygningernes Inventar ud paa Gaden. Flygtningene var ret forkomne
efter Rejsen. De blev indlogeret paa Holms Hotel den første Nat og deref
ter transporteret til de beslaglagte Hoteller i Allinge.
Som nævnt blev Dr. med. Erik V.Krogh forleden anholdt af Gestapo i sit
Hjem i Præstehaven ved Hasle udenfor Aarhus. Tyskerne førte ogsaa en
Gæst, Svend Otto Nielsen, medsig.
Arrestationer: Forleden henvendte det tyske Politi sig paa Marselisborg
Hospital i Aarhus. De søgte Dr. med. Auken, der imidlertid ikke var hjem
me. I Stedet for tog Gestapo-Folkene Fru Auken med sig. Fruen har flere
smaa Børn, men det brød Tyskerne sig ikke om. Hun blev dog senere løs
ladt. I Aarhus har Tyskerne iøvrigt arresteret Sekretær Frk. Jessie Hin
ge, Aarhus Folkebibliotek.
Under Razziaen Natten mellem Onsdag og Tors
dag er der blevet en Række Personer arresteret. Vi har tidligere nævnt
en Del Navne i den Forbindelse. Foruden de tidligere omtalte skal -vi næv
ne, at Gestapo ogsaa har anholdt Arbejdsmand Gustav Bruun, Køgevej 13.
Løjtnant, Gaardejer 0. B. Fløytrup, Læge Gøtsche, Haslev og Skovfoged
Christiansen, Grevindeskoven ved Thureby, er blevet arresteret.
Lands
retssagfører Brammer, København, er blevet arresteret af Tyskerne.
En
delig har Gestapo i Aarhus arresteret Ingvard Knud Dreyer Sørensen og
Verner Jensen, Silkeborgvej, samt Harry Christensen, Chr.Winthersvej, og
Ejvind Larsen, Chr.Winthersvej, Aabyhøj, samt Chr.E.Andersen, Troidhede.
-

-

-

-

Overlæge Laur.Tarp, Viborg, der for nogle Dage siden blev anholdt og ført
til Aarhus, er atter blevet løsladt.

TYSKERNES TERROR.
Det svenske Blad “Morgon—Tidningen” skriver i en Artikel om det tyske
Terrorregime i Danmark bl.a.: General Lindemann, som nu repræsenterer den
ariske Civilisation i Danmark, viger ikke tilbage for selv de groveste
Voldshandlinger. Han tror at kunne knuse Patrioterne ved hensynsløst at
slaa igen. De danske Sabotører ødelægger som Regel Fabriker eller andre
Bygninger, der er af Betydning for Tyskerne. Kræver det Ofre, gaar det
som Regel ud over Tyskere eller danske Quislinger. Tyskerne i Danmark og
Norge lader deres Terroraktioner gaa ud over uskyldige Mennesker. Er en
Tysker en Dag blevet skudt ned paa et Gadehjørne, lader Tyskerne næste
Dag to Danskere skyde paa samme Sted
uden Hensyn til, om Danskerne har
haft noget at gøre med den foregaaende Dags Begivenheder. Det eneste Ty
skerne opnaar ved den Fremgangsmaade er; at den danske Modstand bliver
haardere og haardere paa samme Maade som Hadet mod Terroristerne vokser.
-

“Vi maa dyrke Hadet.
Jyskerne har selv lærf~s det.
Den 9.Maj 1943 fandtes der i danske Dagblade et Telegram fra Berlin, som
der er Grund til at friske op i Dag:
“Tyskerne maa lære sig det sunde altomfattende Had, som ikke kender til
Undtagelser, hedder det i et tysk Blad. Det behøver ikke at give sig Ud
tryk i vilde Udbrud eller i patetiske Eder. Japanerne maa være vort For
billede. De udfører et ordentligt Arbejde stille og nøgternt. Denne Dom
tager bl.a. Sigte paa de japanske Henrettelser af amerikanske Bombefly
vere.
Men de Krav, soiii stilles til det tyske Folkehad, er meget haardere, hed
der det videre. Hos os er det ikke Spørgsmaalet om at udslette et Par be
talte Morderbanditter, som sidder i vore Fangelejre. Vort H~d maa have
større Opgaver. Der kommer en Tid, da vi ikke længere spørgér, hvordan
Tyskerne udholder Fjendens Bombeterror, men hvordan han stiller sig til
den Gengældelse, som vi maa udføre. Vi har til Hensigt at sørge for, at
de Narre, som befinder sig i de af Fjenden skaanede Omraader, holder
Mund, eftersom Fjenden ikke har formaaet at gøre dem fornuftige.
Denne sidste Replik er rettet mod dem, som forsøger at ræsonnere objek
tivt og derved sige, at eftersom Tyskerne bombarderer England, har Eng
lænderne samme Ret til at bombardere Tyskland. De, som tænker saadan,
skal faa lært at holde Mund.”
Vi skal dyrke Hadet
“det sunde, altomfattende Had, som ikke kender til
Undtagelser”. Den tyske Propaganda har lært det tyske Folk
og det gæl
der hele Folket
at hade udover alle Grænser. Nu maa Tyskerne lære hele
Verdens Had at kende. Medlidenhed? Nej!
..“

-

-

-

Følgende Danske er sendt fra den tyske Arrest i Aarhus til Vestre Fæng
sel; Preben Lytken Madsen og Svend Egon Nielsen, Aarhus, Niels Ross Pe
tersen og Halfdan Rømer, Sønderborg, Bent Jensen, Poul Mackeprang Nielsen
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Rehmagen- Brohovedet vokser
en ny allieret Overgang over Rhinen lidt
nordligere er lykkedes, nye store Angreb over Floden forberedes mellem
Nijmegen og Arnhem, hvor den vigtigste allierede Opmarch synes at finde
Sted. Samtidig er Tropperne i Mosel-Trekanten travlt optaget af at likvi
dere de tyske Divisioner der. Hen over Essen, Ruhr-Distriktets vigtigste
By, er der blevet trukket et “Bombetæppe”, der har lagt flere Kvadratki
lometer øde og fuldstændig desorganiseret de tyske Forsøg paa ved Rhinens
østbred at opbygge et nyt Forsvar for de vitale Omraader. Af Tysklands
Krigssmedje skaber det allierede Artilleri et “Ingenmandsland”, hvorover
det store Angreb kan sætte ind.
De russiske Angreb paa hele Fronten mellem KUstrin og Frankfurt er taget
til i Styrke og kan naar som helst gaa over i Storangrebet mod Berlin.
Ved den tjekoslovakiske Grænse er i-ndledet et større russisk Angreb, gen
nem Danzigs Forstæder kæmper andre russiske Kolonner sig Vej frem til
“den anden Verdenskrigs Arnested”, ved Stettin er det veludbyggede tyske
Forsvar ved at blive løbet over Ende.
-

Vestfronten: Det amerikanske Brohoved paa højre Rhinbred er nu fuldstæn
dig konsolideret, og det er stadig blevet udvidet. Det er nu 15 km langt
og 6 km dybt. Tyskerne har forsøgt Modangreb, som er brudt sammen, og A
merikanerne er derefter gaaet mod Syd. Leutesdorf og Hbnningen er taget.
Der kommer stadig store Forstærkninger over Ludendorf-Broen, selv om den
har faaet en mindre Artilleritræffer. Sprængte Afdelinger søger mod Kob
lenz, men de har mistet alt Materiel, og Mandskabet bliver straks indsat
i Kampene paa højre Bred. Flere af Koblenz Forstæder er taget, og der er
herved faldet meget store Mængder Ammunition, og Levnedsmidler samt flere
Batterier svært Skyts i Amerikanernes Haand. Ved Mosel er Modstanden ved
at være afsluttet, og ved Wesel er al Modstand brudt. Alene her har Eng
lænderne taget 21.000 Fanger.
østfronten: Kommandanterne i Danzig, Gdynia og Stettin har anmodet
Krigsmarinen om at borttransportere de Hundredtusinder af Kvinder og
Børn, der er samlet her, men det er ugørligt. Ringen er ved at være slut
tet omkring Danzig og Gdynia.
Luftangreb: Søndagen var den hidtil sorteste Dag for Tyskland paa Grund
af Luftangrebene. Essen er en rygende Ruin, efter at et Tusinde engelske
Maskiner har nedkaster 4.500 Tons Bomber i Løbet af en halv Time. Der er
intet Mandskab at sætte ind i Rednings- og Bjerningsarbejdet, da de har
skullet melde sig til Folkestormen. Der er mellem 25.000 og 30.000 dræb
te, 8 af Tysklands største Værfter til Bygning af Ubaade i Bremen, Ham
burg og Kiel er blevet ødelagt. I Hamburgs Havn blev den 27.000 Tons sto
re Damper “Robert Ley” ødelagt af Bomber i Lørdags, og man har maattet
opgive Redningsarbejdet. Mange Hundrede Flygtninge blev lukket ned under
Damperens nedre Dæk, de menest omkomne. “Robert Ley” var et Søsterskib
til “Wilhelm Gustloff”, der blev torpederet af en russisk Undervandsbaad
den 30.Januar i Danziger-Bugten med mange Tusind Mennesker ombord. Kun et
Tusind Mennesker blev reddet.
80 Divisioner afskaaret. I Følge en Statistik fra den tyske Overkommando
er ialt 80 tyske Divisioner afskaaret paa forskellige Fronter.
Sidste om Jernbanesabotagen: Natten mellem Søndag og Mandag har der væ
ret gennemført en Mængde Sprængninger ned gennem Jylland og navnlig i
Aarhus, hvor begge de sydgaaende Spor er spærret. Endvidere er der stadig
Enkeltsporkorsel over det meste af Fyn. Til Morgen har der været store
Forsinkelser i Korsør paa Grund af formodet Sabotage. Toget fra Korsør
til København Kl. 5.35 var forsinket i over to Timer.
SLUT.
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Den norske Forsyningssituation har
som alle ved
under hele Besættel
sen været yderst daarlig. De sidste Efterretninger deroppe fra viser, at
den nu er ved at udvikle sig henimod det katastrofale. Selv med de Leve
rancer, som er sikret udefra, har Norge ikke Brødkorn til mere end en
Maaned frem i Tiden, Kartofler findes ikke. Kød kan ikke faas. Sukkerra
tionerne er kun en Femtedel af de danske, men det har i lang Tid været
umuligt at faa selv dette Kvantum frem. Mælk findes kun i yderst begræn
set Kvantum til Børn.
(fortsættes Side 2)
—

-
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Heroverfor staar Danmark som det Land i Europa
selv de neutrale ibereg
net
som under hele Krigen har haft de rigeligste Forsyninger af alle
elementære Fødevarer. Hvis der skal være nogen Mening i nordisk Samfølel
se
eller blot en Smule almindelig Medmenneskelighed
saa maa Danmark
vise sin tydelige Vilje til at dele med det nødlidende Broderfolk. Det
danske Folk har allerede gennem frivillig Norgeshjælp vist dette i ret
stort Omfang. Der er saaledes ingen Tvivl om, at vort Folk har forstaaet
Nødvendigheden af dette Samvittighedskrav. Vi bør imidlertid under den
resterende Del af Krigen og i Tiden efter dens Afslutning gaa et Skridt
videre: vi bør ad officiel Vej dirigere meget betydelige Dele af vore Fø
devareproduktion til Norge, selv om det skal koste os en Nedsættelse af
vore egne Rationer.
Danmarks Frihedsraad er overbevist om, at en saadan Indsats
der vil
blive anset som ganske selvfølgelig af alle de Nationer, som har baaret
Krigens tungeste Byrder
er i fuld Overensstemmelse med vort Folks var
meste ønsker, og vi opfordrer derfor saavel Befolkningen som de ansvarli
ge Embedsmænd til at forberede og i videst muligt Omfang allerede nu gen
nemføre en saadan omfattende Forsyning til Norge.

Farlig kvindelig Stikker likvideret.
Som omtalt blev den 43-aarige Fru Cathinka Bertha Frederikke Lieder, født
von Bi~low, for nogle Dage siden skudt ned og dræbt i Moderens Lejlighed
paa Frithiof Nansens Plads 8.
Det viser sig nu, at Fru Lieder, der er tyskfødt, var en ualmindelig
flittig Stikker, der har bragt mange danske Patrioter i Ulykke. Den Dag,
hun blev likvideret, ringede to Mænd paa Køkkendøren til Moderens Lejlig
hed og bad om at atle med Fru Lieder, der iøvrigt er en Søster til den
berygtede Enke efter Kaptajn von Schalburg. Fru Lieder var imidlertid ik
ke staaet op, men da Baronesse von Bülow vilde lukke Døren for Mændene,
trængte de hende til Side og gik ind i Stuen, hvor de dræbte Fru Lieder
ved~en Række Pistolskud.

-

-

—

-

-

-

København, den l2.Marts 1945.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Forhandlinger om Hjælp til Norge.
Fra norsk Side har man ad officiel Vej henvendt sig til Danmark om Hjælp
i den uhyre vanskelige Ernæringssituation, Landet er ude i. Der er i de
senere Aar paa legal Vis sendt alle de Fødevarer til Norge, som Besættel
sesmagten i Danmark har tilladt, ligesom Private i det Omfang, de gælden
de Bestemmelser rummer Mulighed for, har sendt Standardpakker til deres
norske Slægtninge, men disse Mængder forslaar intet paa Grund af den
Nødssituation, Norge er ude i. Skal en effektiv Hjæp udbygges, maa der
skaffes langt større Mængder frem.
Der er i den danske Befolkning baade Vilje og Evne til at hjælpe Nord
mændene med livsvigtige Levnedsmidler, naar der blot kan skaffes Sikker
hed for, at Varerne ogsaa kommer den norske Civilbefolkning tilgode.
Paa nogle Omraader gælder det blot om at udvide de bestaaende Ordninger,
idet Norge i nogen Tid har faaet leveret forskeliige Fødemidler fra Dan
mark, og disse Mængder er udelukkende kommet norsk Civilbefolkning til
gode.
I den sidste Tid har mange Kartoffelproducenter ikke været særlig tilbø
jelige til at sælge til de Opkøbere, som købte op til Norge, idet man for
det første ikke vidste, hvor Kartoflerne gik hen, og for det andet var
der ikke for mange Kartofler til Landets eget Forbrug.
Paa Baggrund af den nuværende vanskelige Situation maa det henstilles til
Producenterne, at de tager godt imod de Opkøbere, som køber Kartofler til
Norge.
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Vældigt Lager af Benzin
og Solarolie i Flammer.
To voldsomme Ildebrande har i Søndags og i Gaar hærget henholdsvis DDPA’s
og Alfr.Olsen & Co.s Tankanlæg i Holbæk og Odense Havn. Begge Steder var
Brandene paasat af Frihedskæmpere, og man regner med, at der i Holbæk er
ødelagt 165.
Tons Olie, 15.000 1. Petroleum og 40.000 1 Benzin, og i
Odense 30 Tons Olie, 20.000 1 Petroleum og 36.000 1 Benzin.
I Holbæk blev Bomberne straks efter Frihedskæmpernes Ankomst lagt ud mel
lem Tanke og Ledninger paa det store Areal, og ved Sprængningen stod hele
Lageret straks i Flammer. Det blev en Kæmpebrand, og foruden Benzinen og
Olien blev hele det store Anlæg ødelagt. Frihedskæmperne havde i Forvejen
beordret Personalet bort fra Anlægget. Bomberne blev udlagt og derefter
kørte Frihedskæmperne bort med to Tankvogne, og kort efter skete Eksplo—
s lonen.
Tysk Fælde for “Morgenbladet”s Abonnenter.
Falsk Skrivelse udsendt.
Det tyske Sikkerhedspoliti har i de sidste Dage rettet en Række Aktioner
mod den illegale Presse, blandt andet har de faaet fat i “Morgenbladet”s
Trykkeri og Adressekartotek. Da det vil være for besværligt for Tyskerne
at undersøge alle Abonnenternes Forhold med Hensyn til, om Bladet er ble
vet dem tilsendt, uden at de selv har opfordret dertil, eller om de har
faaet det af Interesse for det illegale Arbejde, har Tyskerne lavet en
Fidus:
Mange af “Morgenbladet”s Modtagere modtog i Gaar en falsk Opfordring til
at indsende et Pengebeløb til Støtte for Bladet, og der blev til dette
Formaal opgivet et Postboksnummer.
Vi gør alle, der har modtaget Skrivelsen, opmærksom paa dette Forsøg paa
at lokke danske Patrioter i en Fælde.
Skrivelsen har folgende Ordlyd:
MEDDELELSE
“Morgenbladet” er gaaet
Sommerfolkene har ved Hjælp af Stikkere af
teriel. Vi opgiver dog ikke Kampen mod det
dertil behøver vi Midler. Vi opfordrer Dem
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ind for en kort Tid.
værste Slags stjaalet vort Ma
nazistiske Voldsregime, men
derfor til at indsende et Be
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løb, stort eller lille, til Postbox 350 og inden 4 Dage fra Dags Dato,
idet vi atter maa opgive Boksen, saaledes at Beløb, der indgaar efter
Fristen, sikkert gaar tabt.
MORGEN BLADET
Redaktionen.
Dagmarhus-Bladet “Corsaren” udsendes stadig
Derimod forsvandt “den socialistiske Frihedssender”.
Selvom de fleste Danske har let ved at gennemskue Tyskernes plumpe Forsøg
paa at underminere den frie danske Presses Arbejde gennem Udsendelse af
falske illegale Blade, er der alligevel Grund til paany at advare mod det
“underjordiske” Blad “Corsaren”, som fabrikeres paa Dagmarhus. I Modsæt
ning til “den socialistiske Frihedssender”, der forsvandt straks efter,
at de tyske Bagmænd var afsløret, fortsætter man stadig Udsendelsen af
Bladet. Flere af de “illegale” Nyheder, der bringes, er korrekte, men
tjener naturligvis kun det Formaal at bluffe de Læsere, som ikke tænker
sig om.
I Nummeret for den 8.Marts oplyser det tyske Blad saaledes i Overensstem
melse med Sandheden, at Overlæge Thune Andersen paa eget Initiativ er
rejst til en Interneringslejr i Tyskland for at bistaa de danske Politi
betjente der. Overlægen har overfor Tyskerne rnaattet forpligte sig til
ikke at forlade Lejren, før Krigen er slut, og “Corsaren” kalder ham der
for et “førsteklasses Mandfolk”. Denne Opfattelse deles naturligvis af
alle Danske, men det er ækelt at skulle se det i et tysk-skrevet Blad.
INF har tidligere bragt Meddelelse om 1’Corsaren”s Herkomst, men Eksempler
fra den seneste Tid viser, at det ikke er nogen Skade til endnu engang
at advare mod dette smudsige tyske Produkt.
-
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~de danske Fanger i Tyskland
kun hvis disse opfyldes,vil man deltage i
( Hjælpearbejdet overfor de tyske Flygtninge.
-

Lederen af de internerede Politimænd
paa Politigaarden indsat i Shellhuset.
Som tidligere omtalt har Tyskerne nu ophævet Interneringen af de danske
Politimænd paa Politigaarden, og det var bestemt, at samtlige Internerede
med Undtagelse af de fire, der blev løsladt paa Grund af Alder, skulde
overføres til Frøslevlejren. Denne Bestemmelse er ogsaa blevet effektue
ret i Overensstemmelse med Planen
dog med den Ændring, at Kriminalas
sistent Ove Knudsen, der i hele Interneringsperioden fungerede som en
Slags Chef for de danske Politifolk og samtidig optraadte som Forbindel
sesofficer mellem dem og Tyskerne, slap for at komme til Frøslev. I Ste
det blev han overført til Shellhuset, hvor han nu er interneret sammen
med de øverste Politiembedsmænd, Politidirektør Stamm, Politiinspektør
v.Magius og flere andre.
-

Kødløs Dag
paa den tyske Hjælpekrydser.
To Mænd kom i Gaar Eftermiddags stampende gennem Byen med to trehjulede
Cykler, der var toplæssede med Kød. Et Par Vagtværnsfolk blev opmærksom
me paa den mærkelige Transport, Mændene blev standset, og da de tilsyne
ladende havde svært ved at præstere lovlig Adkomst til Kødet, blev baade
de og Cyklerne taget med til Vagtværnets Station, hvor de kom til Afhø
ring.
De forklarede, at Kødtransporten under ingen Omstændigheder kunde vedkom
me de danske Myndigheder, idet de havde indkøbt Kødet til en tysk Hjælpekrydser, der laa i Frihavnen
det drejer sig om ialt 500 kg
og de kun
de ikke indse, at de skulde præstere Indkøbstilladelse eller lignende Ba
gateller. Det skal de imidlertid, og saa mærkeligt det end lyder, plejer
Tyskerne
rent formelt
at rette sig efter denne Bestemmelse. Det nyt
•tede derfor ikke, at den tyske Kaptajn paa Hjælpekrydseren, der var ble
vet alarmeret af en Mand, der ledsagede Kodtransporten, protesterede saa
voldsomt, som man kun kan tænke sig en tysk Sømand gøre det. Landbrugs
ministerietog Udenrigsministeriet, der imidleritd var traadt~: i Funktion,
forlangte Indkøbstilladelsen præsteret, og da Tyskeren ikke ‘kunde det,
maatte hans Baad løbe ud af Havnen
til en hel Række kødløse Dage.
-

Genopbygning af “Torotor”.
Efter den dristige og vellykkede Sabotage mod “Torotor” i sin Tid erklæ
rede Virksomhedens Leder, Værnemageren Nielsen Hansen, at han nok skulde
faa den ødelagte Fabrik igang igen inden længe. Virksomheden fremstillede
jo bl.a. Dele til V l-Vaabnet, og Tyskerne har derfor støttet Direktør
Nielsen Hansens Genopbygnings-Bestræbelser mest muligt. Materialerne er
blevet skaffet, og Nielsen Hansen, der er en ualmindelig ondartet Værne
magertype, gaar nu og glæder sig over, hvor hurtigt Arbejdet skrider
frem. “Torotor” har som bekendt til Huse i den tidligere katolske Kolle
giebygning i Ordrup, og Fabrikken har baade før og efter Sabotagen været
under Bevogtning af svært bevæbnede tyske Soldater. Beboerne i Villakvar
teret omkring Kollegiet er naturligvis alt andet end glade for Naboska
bet, men en Protestaktion mod Fabrikkens Beliggenhed har naturligvis ikke
givet noget Resultat.

-

-

-

-

Mindeord over Journalist
Viggo Wedel—Brandt.
Vi har modtaget:

Et Værn mellem den danske Befolkning
og Krigens I-øl gesygornme.
Der føres Forhandlinger mellem Alm. Dansk Lægeforening og de tyske Myn
digheder i Anledning af Flygtninge-Invasionen og hvad denne indebærer af
Epidemier, Lus og Elendighed. Danske Læger indser deres Pligt til saavidt
muligt at opbygge et Værn mellem Befolkningen og Krigens Følgesygdomme,
men vil naturligvis ikke uden videre stille sig til Disposition for de
tyske Myndigheder. Man har stillet visse bestemte Krav om Lettelser for

En trofast, modig, kristen Soldat har Danmark mistet i Redaktionssek
retær Viggo Wedel-Brandt, som nu er meldt død i Neuengamme, 25 Aar gam
mel’. For os, der har arbejdet sammen med ham, betød Meddelelsen en stor
Sorg, og vi vil savne ham iblandt os, naar vi om kort Tid byder en ny Dag
velkommen i et frit Land. Kærligheden til Gud og Fædreland tvang ham ud
i et Arbejde, der var fuldt af Farer, og han betød for mange af os en In
spiration i Kampen, ligesom han senere var en Opmuntring for dem, han sad
i Fangenskab sammen med. Tillid til Gud og Tro paa den retfærdige Kamps
endelige Sejr var Drivkraften i hans Indsats, og han var villig til at
ofre Livet i Kampen. Nu er han død, og vi, der er tilbage, vil hædre hans
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Minde ved at fortsætte Kampen.

Disciplinerede Modstandsgrupper vil tillige være den bedste Garanti for
at Gadens Parlament” ikke tager sig af Stikkere og andre Krigeforbrydere
og river dem i Stumper og Stykker. Endelig vil disse Grupper paa Patrulje
rundt om i Gaderne ogsaa være det bedste Værn mod de Gangsterbander, der
er opstaaet i Danmark i Besættelsestiden.
Naar man vil bedømme disse Ting, maa man ikke glemme, at de Oplysninger
om Frihedsfronten, man sædvanligvis faar, mildest talt er misvisende.
Frihedskæmperne er ikke forbryderiske, asociale Elementer, men Folk, der
med stor Risiko ansvarsbevidste er gaaet ind i Kampen. Det er heller ikke
en Skare forløbne Grønskollinger, men voksne Mænd og Kvinder i alle Ald
re.
Det var de bedste og dybeste Følelser og et modent Overlæg, der belv be
stemmende for, at de stillede sig paa den Front. Det var, fordi de vilde,
at de selv og deres Børn skulde være fri og ikke Trælle. Det var, fordi
de vilde Folkestyre, fordi de vilde Retsstat. Det var Mennesker, der ikke
blot elskede, agtede og ærede Friheden, men som ogsaa turde betale det,
Friheden koster. Derfor er Frihedskæmperne i Dag ikke Folkestyrets Fjen
der, men de er Folkestyrets Garanter for, at det er dem, der turde vove
Livet for det.
Det er mærkeligt, at netop de, der lod sig nøje med “Erstatninger” for
Friheden, tør tvivle paa Frihedsfrontens IEgthed.
Folkestyret er ikke noget Maal, men kun et Middel i vor Stræben mod en
retfærdig Samfundsindretning. I de kommende Aar skal vi udnytte dette
Middel, og derfor maa vi nu klare os, hvad vi mente politisk, naar vi
talte om den danske Arne vi vilde værne og udfolde. Vi maa klare os, hvad
vi var tilfredse med og ønsker yderligere udbygget, og hvad vi ansaa for
Fejl og Mangler.

En af W-B’s mange Venner
“Wienerdrengen” Larsen
i Helsingør likvideret.
I lang lid har Helsingør været terroriseret af en ualmindelig ondartet
Gestaponiand, en Mand, som med sin store Lokalindsigt har været i Stand
til at bringe det tyske Sikkerhedspoliti paa Sporet af mange Ting. Manden
er nemlig i sin Tid kommet til Danmark blandt den Skare af forsultne og
hulkindede tyske Børn, som vi efter forrige Krig i misforstaaer Barmhjer
tighed tog til os. Nu takkede han sine Værtsfolk og deres Landsmænd ved
samvittighedsløst at forraade dem. Han gik ind i Gestapo og opererede
sammen med sine egentlige Landsmænd fra den berygtede Villa “Visborg” i
Helsingør.
Forleden blev Wienerdrengen, Larsen, som han hed, i en Bagerbutik fornær
met over at han ikke blev ekspederet med det samme. Den Kunde, som var
kommet for ham, tvang han derefter over i et lille Stræde i Nærheden, og
mens to Soldater holdt Manden op med deres Geværer trykket ind i Maven
paa ham, skamslog Wienerdrengen Mandens Ansigt med Revolverskæftet, saa
han maatte indlægges paa Hospitalet. I Lørdags henad Kl.l8 blev Larsen
skudt ned i Stengade. Han var dræbt paa Stedet.
Den frie Presse
Bladet “Den danske Parole” skriver:
Det er en given Sag, som der ikke bør herske Tvivl om, at den Rege
ring, der vil komme til Magten i Tiden umiddelbart efter Befrielsen, er
klar over, at retfærdig, men hurtig og haardhændet Rettergang
hvortil
bl.a. hører Genindforelsen af Dodsstraffen for en Tid
er en Nødvendig
hed, ikke blot for at undgaa kaotidke Opgorsdage, men ogsaa fordi det er
en absolut Betingelse for, at Regeringen kan bevare Folkets Tillid.
Bladet “Fri Presse” skriver i sit sidste Nummer i en Artikel “Frihedskam
pen og Politik” bl.a.
For store Dele af det danske Folk, som ikke direkte deltager i Modstands
bevægelsen, er der en vis Trøst for Udviklingen i vort Land i Maanederne
umiddelbart efter selve Befrielseskampen.
Denne Frygt er et slaaende Bevis paa, hvor besmittet Tankegangen kan bli
ve af den tyske Propaganda. Man frygter for “Kaos”. Man frygter
hvor
urimeligt det end lyder
at de Frihedskæmpere, der med jernhaard Selvdi
sciplin har magtet at modstaa ethvert tysk Forsøg paavat provokere dem
frem, med eet Slag skal blive forvandlet til raa Banditskarer, der hærger
og plyndrer i By og paa Land. Eller man frygter for, at “Sovjetunionens
betalte Terror- og Mordergrupper” velforsynet med Vaaben og Sprængstoffer
og uden nogen Samvittighedstynge skal tilvende sig Magten i Landet og o
vertage Styret.
Lad det da være sagt med det samme, at stærke, velbevæbnede Modstands
grupper, der repræsenterer enhver politisk Bevægelse i Landet, er den
bedste Garanti imod, at en enkelt Gruppe i Strid med dansk Retsopfattelse
og vor Grundlov forsøger at tiltage sig Magten.
-

-

-

-

Dagligt Liv i Norden
Man maa ikke glemme at tænke paa de muntre Sider af Tilværelsen. Det gør
man heller ikke i Esbjerg. Forleden Nat hændte der ved et af Slæbesteder
ne paa Fiskerihavnen
de bruges i fredelige Tider til at trække Hyttefa
dene op paa
en pudsig Episode. Tyskerne benytter Slæbestederne til
Transport af Materiel og Tropper til og fra Fanø, idet de Içan sejle deres
fladbundede Transportfartojer lige ind til Kanten, hvorefté~r de slaar en
lille Bro ud. Det maa her bemærkes, at Slæbestederne hælder i en Skraa
ning paa Ca. 35 Grader. Den omtalte Nat stod en Frihedskæmper i sit Skjul
og overværede Udlosningen af Tropper, smaa Kanoner og Heste, der blev
kørt bort fra Havnen. Der kom to Soldater tilbage, og man maatte formode,
at der vilde komme flere Transporter. Frihedskæmperen, der om Eftermidda
gen havde set en Spand Spildeolie staa paa Kajen, listede hen efter den
og fik uden at blive opdaget overhældt Kørebanen paa Slæbestedet med 0lie, hvorefter han stille gik tilbage til sit Skjul. En halv Time efter
kom den nye Transport fra Fanø, Fartøjet sejlede hen til Kanten af Slæbestedet, slog Klappen ned, og en Lastbil startede opefter. Midt paa Slæbestedet kom den ind i Olien, Hjulene snurrede, men Vognen drejede rundt og
kurede sidelæns ned i Vandet med Bagenden, idet den blev hængende paa
Forfjedrene. Hele dens Indhold af Cykler, Geværer, Ammunition o.s.v. for
svandt i Havnen. Vagterne havde tændt et Par Lygter og løb til Hjælp, men
de kom ind i Olien og gled paa Halen ned ad Slæbestedet. Man maa haabe,
at det har givet dem godt med Splinter bagi
der er flere Gange trans—

-

-

-
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porteret Vogne med Larvefødder op ad det samme Slæbested. Frihedskæmperen
havde en morsom Aften.
o

Forleden Dag foranstaltede Gestapo en Razzia paa Folkebiblioteket i Aar
hus. De kommanderede alle ud foran Biblioteksbygningen, mens de undersøg
te Lokalerne. Samtidig knaldede de ganske formaalsløst med deres Maskin
pistoler inde i detsmukke Bibliotek. Man mener, at Razziaen staar i For
bindelse med Anholdelsen af Frk.Hinge, der dog senere blev løsladt.

Omkring Randers har Tyskerne efter de sidste Dages effektive Jernbanesa
botager anstrengt sig for at komme Jernbanesabotørerne til Livs. Der er
holdt formelig Klapjagt paa fredelige Trafikanter, Ambulancer, Kranvogne
og Brandbiler bliver standset.
forleden blev en Brandudrykning stand
set, og alle Brandmændene kropsvisiteret, før de fik Lov til at køre vi
dere til Brandstedet. Hidtil har alle Disse Razziaer ikke givet Resultat.
—

0

(Fortsættes Side 9

)

Ejendommen Heibergsgade 2 i Aarhus, hvor der er et stort Hotel for Ty
skerne, blev forleden Nat fuldstændig ødelagt ved Sabotage. En Tysker og
Ejerinden, Fru Regitze Petersen, der sov paa Hotellet, blev begravet un
der nedstyrtede Mure. De var dog ikke kommet alvorligt til Skade. Samti
dig ødelagdes Slagtermester Steensbergs Forretning, der tidligere har væ
ret udsat for Attentater.

I FAA LINIER (Indland):
Blandt de i København beslaglagte Skoler er Ingrid Jespersens Skole, øs
tre Borgerdydsskole, Farimagsgades Skole, Livjægergades Skole og Larslej
strædes Skole. Det er saa meget mere alvorligt som alle Skolerne er midt
i Eksaminerne. Børnene fra Nyboders Skole, der gennem et Par Aar er ble
vet undervist i Farirnagsgades Skole, maatte saaledes i Gaar tage Eksamen
i Ole Suhrsgades Skole.

En 17—aarig Aarhus-Pige har anmeldt, at hun forleden Nat blev standset
af et Medlem af det tyske Sikkerhedspoliti. Han truede hande med Revolver
og tvang hende til at tage Tøjet af, hvorefter han voldtog hende.
Gestapo har i Aarhus foretaget en Razzia blandt Terrænsportsfolk. Der
blev foretaget 15 Anholdelser. Endvidere er Murermester Niels O.Thomsen,
Bülowsgade 39 i Aarhus blevet anholdt og sendt til Ftøslevlejren.
I
Kolding er Kriminaldommer Emil G.Strøbech arresteret, i Fredericia Skole
elev Knud Madsen, Riddergade 6, og Bent Boye Jensen, Dronningensgade 84,
samt Student Iver Lassen, Hans de Hoffmansvej 28, Sømand Helge Hermann,
Danmarksstræde 11 og Gartnermedhjælper Hans Petersen, Dronningensgade 84.
- Plejer ved Bispebjerg Hospital
Svend Ove Bjørn, Hovmestervej 33, er
blevet arresteret i sit Hjem.
I Korsør er Trafikmedhjælper Henning Pe
tersen blevet anholdt. Tyskerne fandt her en Liste over Badmintonklubbens
Medlemmer, som de tog med sig. De var tilsyneladende meget interesserede
i den.
I Odense har Gestapo arresteret Maskinlærling Ove Andersen, Al—
banigade.
-

Fra tysk Side er det blevet meddelt, at Assurandør Holger Emil Clausen,
Hobro, der arresteredes den 7. Februar, den 21. s. M. er blevet skudt,
da han forsøgte at flygte fra Fængslet i Aalborg.
Paa Trappen til Paludan MUllersvej 6 i København blev der i Lørdags affy
ret en Række Pistolskud mod en ukendt Mand. Ved Ambulancens ankomst for
langte den saarede Mand at blive bragt til det tyske Feltlazaret.
Trods de hyppige Fangetransporter fra Vestre Fængsel til Frøslev og Tysk
land er Fængslet til Stadighed overfyldt. Den tyske Afdeling er beregnet
til Ca. 400 Fanger, men i øjeblikket holdes der omkring 1100 Mennesker
indespærret her.

-

-

Specielt til 530: Ikke lige nu.
Den 25-aarige Journalist Viggo Wedel-Brandt, Søn af Læge Wedel—Brandt,
Rudkøbing, er død i tysk Koncentrationslejr.
To tyske Soldater skulde forleden med Toget fra Ringsted. De satte deres
Udrustning op i Toget paa Ringsted Station, men naaede ikke at komme med
selv. Da Tyskerne ankom til Korsør med det næste Tog og vilde have deres
Udrustning, viste det sig, at Riflerne var forsvundet. Den øvrige Udrust
ning var til Stede. Gestapo har indledet en større Undersøgelse, og mange
Jernbanefolk har været til Afhøring.
Natten til Mandag rykkede Gestapo med store Styrker ud til Jernbaneter
rænet ved Korsør. De hævdede, at der var iagttaget Sabotører paa Terræ
net, og hele Natten patruljerede de rundt med Maskinpistoler i Skudstil
ling. Der skete dog intet.
Tyskerne har nu beslaglagt Skolen paa Ingerslevs Boulevard i Aarhus. Det
er den syvende Skole i Aarhus, der er taget af Tyskerne. Godt 6000 Børn
er uden effektiv Undervisning.
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—“)

Aalborg blev Mandag velsignet med Ca. et Tusind tyske Flygtninge, der
blev fordelt i forskellige Barakker, dels paa Aalborgsiden, dels paa Nør
resundbysiden. Falcks Ambulancer rnaatte køre ti af Flygtningene paa Hos
pitalet med Difteritis, nemlig fire Børn, tre yngre og tre ældre Menne
sker. Der tales om, at der vil blive sendt ialt 10.000 Flygtninge til
Aal borg
0

Forleden Aften foretog en Afdeling Patrioter en Undersøgelse i en Ejendom
i Frederiksgade i Odense. Udstillede Vagtposter sikrede de Folk, der fo
retog Undersøgelsen. Pludselig saa en af Vagtposterne to tyske Politisol
dater komme spankulerende op ad Fortovet imod sig, og da de var udfor Pa
trioten kastede de et ransagende Blik paa ham. Han svarede med at hæve
sin Maskinpistol, som han havde under Frakken, og den Bevægelse forstod
Tyskerne øjensynlig. De stod stille et øjeblik og stirrede paa ham, hvor
efter de gjorde kort omkring og spankulerede tilbage i den Retning, de
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var kommet fra. Patrioten advarede sine Kammerater, og alle forsvandt,
før Tyskerne havde faaet tilkaldt Forstærkning.
Odensebladene bragte forleden en Notits om en voldsom Ildkamp ved Ejen
dommen Lahnsgade 17, hvorunder en Murersvend Carl Hansen blev dræbt. Bag
denne Notits skjuler sig følgende: I den paagældende Ejendom boede en
Frihedskæmper, der var blevet angivet af en Stikker, og Tyskerne havde
derpaa henvendt sig til Patriotens Værtinde og faaet udleveret Nøglen til
hans Værelse. De satte sig til at vente, men Patrioten var blevet adva
ret. Han fik fat i nogle af sine Kammerater, og de gav sig til at vente
paa, at Tyskerne skulde komme ud. Ventetiden faldt dem imidlertid lang,
og de gik saa ind i Gaarden og kastede Haandgranater ind gennem Vinduet
til Tyskerne. Herefter opstod der Ildkamp, hvorunder Carl Hansen, der var
blandt Patrioterne, blev dræbt. Hvor mange Tyskerne der blev saaret eller
dræbt vides ikke, men Ambulancerne kørte flere Gange

køre til Nationalbanken og videre paa Indkøb.
Man skal se disse Flygtninge udfolde sig, før man forstaar, at det stadig
er Herrefolket, der optræder. De er ganske af samme Kvalitet som Solda
ten, der kommer slæbende med sine Pakker
og sit Gevær
Gestapo-Soldaten
og den civile Gestapo-Mand
spreder Død og ødelæggel
se med sin Maskinpistol og sine Haandgranater
er jo bare en skikkelig
Skolelærer, Skomager, Skræder fra en lille idyllisk tysk By
en af de
Byer, hvor man er saa gæstfri og flinke overfor Turister. Tænk paa disse
Folks hjemlige Verden, Børnenes, Olkældrenes og Hjemmets Verden. Krigen
er dem helt fremmed og paatvunget!
Det er Mennesker af det samme Folk,
der som “forsultne”, lusede Flygtninge oversvømmer vore Gader og tager
Skoler, Hospitaler og Forsamlingshuse i Besiddelse. Langt hellere sad de
hjemme og hørte Radioens forherligede Beretninger om deres Mænds sejrrige
Fremmarch i Belgien, Holland, Polen, Norge og Danmark
og deres selvføl
gelige skaanselslose Bekæmpelse af Partisanerne, som ikke vil forstaa den
nye Tids Velsignelser.
Nej
det er slet ikke den menige Tysker
det er altsammen paatvunget
ham.

I en Sidegade paa Amager standsede en “Prærievogn” forleden udfor en Ba
gerbutik. Tre-fire Soldater sprang ud og forsvandt ind i Bagerforretnin
gen, hvorfra de et øjeblik efter dukkede frem med nogle Bakker med store
Flødeskumskager, som de rundhaandet tilbød Børnene i Gaden. Børnene kas
tede sig selvfølgelig intetanende over Herlighederne. Forbipasserende saa
med nogen Forbavselse dette Skue, der var saa helt forskelligt fra Foret
ningsgangen i Shellhusets Kældre
indtil de paa den modsatte Side af Ga
den fik øje paa endnu en Soldat, der flittigt drejendepaaet Filmskamera
forevigede det rørende Skue. Saa gik Folk beroliget videre.
Følgende svarer meget bedre til den virkelige Situation. En tysk Soldat
spurgte forleden to patruljerende Vagtværnsfolk om Vej, men da han ikke
forstod deres Forklaring stak han en Revolver i Siden paa dem og tvang
dem til at gaa med den Vej, han skulde. Da de var gaaet et Stykke, blev
Tyskeren selv klar over Vejen og sendte Vagtværnsfolkene bort, men de var
ikke kommet mange Skridt hen ad Gaden, før han affyrede sin Revolver ef
ter dem. Den ene af dem fik en Trommehinde sprængt og paadrog sig et
Chok.
-

“Det er ikke den menige Tysker...
Indtil i Gaar Middags var der til København ankommet 16.000 tyske Flygt
ninge. De kommer fra Königsberg, og efter at være blevet afvist af tyske
Myndigheder i et Par Havnebyer længere mod Vest, er de altsaa havnet i
København
nogle af dem skal muligvis videre til Jylland. Foreløbig er
imidlertid de fleste Skoler paa Østerbro blevet beslaglagt til Indkvarte
ringen. De eneste, der føler en Smule Glæde ved “Invasionen” er saaledes
Skol ebørnene.
Paa Hjørnet af Strandvej og Strandboulevarden stod i Gaar tre Flygtninge,
l8-20-aarige Pigebørn, der for rundt og følte sig hjemme. De spurgte
en københavnsk Dame, om Linje 1 kørte til Nationalbanken. Det fik de Svar
paa.
Lidt efter:
Kan man købe Sko uden Kort her?
-

—

-

Den københavnske Dame tog sine Rationeringskort
omhyggeligt, hendes Sprogkundskaber tillod det,
Kortene, og hvad der var frit. Et øjeblik efter
Pigebørn sprang
allerede helt hjemmevant
op
-
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frem og forklarede saa
hvad man kunde købe paa
kom Linje 1, og de tre
paa Forperronen
for at
-

-

-

.

INFORNATIONS RADIOAFLYTNING:
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt:
“....Hele Dele af London laa i Grus og Aske. Befolkningen levede under
Jorden.. London forbereder sig paa en Jul under Jorden.. .enorme ødelæg
gelser, ufattelige menneskelige Lidelser og totalt Kaos for en Tid....
Oktober 1940.
.

Vestfronten: Det amerikanske Brohoved paa Rhinens østbred udvides sta
dig, og Pionertropper slaar nye Broer over Floden for at aflaste Luden
dorf-Broen. Tyskerne venter nye Overgange langs hele Linjen fra Koblenz
til Arnhem. De Allierede har hele østbredden fra Mosels Udløb op til DUs
seldorf under Ild, og Tyskerne aner ikke, hvor Tyngdepunktet for det kom
mende Angreb kommer til at ligge. Brohovedet ved Rehmagen ~r bemandet med
mindst to Panser- og to Infanteridivisioner. Den 9. og lO.Februar overgav
19.706 Tyskere sig. Mange svømmer over til Rhinens Vestbred for at over
give sig.
østfronten: Efter KUstrins Fald er det russiske Storangreb i Retning mod
Berlin nu i fuld Udvikling. Det kan bryde løs hvert øjeblik. KUstrin var
det stærkeste Bolværk foran Berlin.
Luftkrigen: Hele Ruhrdistriktet er nu afskaaret fra al Forbindelse med
Omverdet~~efter det svære Luftangreb, som i Gaar ramte Dortmund. Byens
Trafiksystem ligger fuldstændig i Ruiner, og Antallet af Dødsofre fra
dette koncentrerede Angreb er meget stort.
Noter: Folkeviddet i Tyskland har opfundet en ny “Embedsmand”. Hans Ti
tel er “Kriegsverlängerungsrat” og benyttes fortrinsvis om de højeste
Partimedl emmer.
Seddelpressen i Tyskland har arbejdet saa stærkt, at Landets Statsgæld
ved sidste Opgørelse beregnes til 346 Milliarder Rigsmark.
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Der er forsvundet 17 Millioner Rigsmark fra en Rigsbankforsendelse med
Jernbanerne. Det er det største Røveri, det tyske Politi nogensinde har
haft til Opklaring.
Ved Halvfire-Tiden i Morges forcerede et stort Antal Frihedskæm
pere Spærringerne ved et stort DDPA-Tankanlæg i Hellerup Havn, holdt Vag
terne op og anbragte en Række Bomber. Der udbrød en mægtig Brand, og
100.000 i Benzin og 200 Tons Olie brændte.
Browns Maskinværksted i Hvodovregade blev i Nat sprængt i Luften. Værk
stedet arbejdede udelukkende for Tyskerne. Det fremstillede Fjedre og
Bolte til Tanke.
Ved 23.Tiden i Aftes ødelagde Sabotorer Sporskifter paa Amagerbanen ved
Värmlandsgade og paa Italiensvej.
SIDSTE:

Ach du lieber
I “Fædrelandet’s Propagandanummer September 1940 skrev fhv. Højkommissær
i Danzig nu Direktør for Dansk Røde Kors, Helmer Rosting:
Nornerne sætter ny hør på tenen, hvor tidens tråd tvindes.
Nu sejrer
de magter, der er bærere af den nye tid. Omkring den tysk-romerske axe
tegner det fascistiske Europa sig klarere og klarere på Horisonten
som
alt stort og nyt i historien, født i trængsler og blod.
Det er skæbnen. Vi] Danmark forstå dette og sige ja dertil
være villen
de i nødvendigheden
.

.

.

—

-
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