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Eftertryk med Ki 1 deangi vel seforbudt.

Over en Trediedel af Tyskiands Fr rørkrigs-Territorium er nu besat af de
allierede og russiske Hære.
Det allierede Fremstød, der foretages a “en flyvende Panserdivision” mod
Bremen, fortsættes
de mest fremskudte Panserspidser staar et halvt Hun
drede km fra den store tyske Havneby og truer med at fuidstændiggøre Af
skæringen af de resterende tyske Tropper i Nord-Holland og ogsaa at omringe den anden vigti,ge Havneby Emden. Pattons Pansertropper mod Syd er
godt 50 km fra den ~iekoslovakiske Grænse
fra MWister, Kassel og Würz
burg spredes de a-lïierede Fremstød vifteformet ud.
Kampen om Wien er i fuld Gang, og samtidig støder russiske Styrker frem
direkte mod Vest i Omraadet Syd for den østrigske Hovedstad.
General Eisenhowerudtaler, at man maa regne med, at tyske Guerillastyrker
vil søge at fortsætte Kampen indtil det sidste i Brohovedstillinger i
Sydtyskland, i Norge og i Danmark. Dette aabner et meget alvorligt Per-

-

)

DetbemærkesatdenneudgaveerenfløjagtiggeflgiVelseafde
originale blade, således at ortografien er bevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger
også er gengivet ordret.

spekti v for Danmark i Storkri gens 51 utfase.

Ruslands Opsigelse af Ikke-Angrebspagte~i med Japan
et Skridt der var
ventet efter Jalta
betyder antagelig ikke den direkte Indledning til
Kamphandlinger, men skaber Forudsætninger for saadanne i Fremtiden.
—

-

Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige
oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

Redaktionen

l8-aarig Stikker likvideret.
Tirsdag Aften fandt der en dramatisk Likvidering Sted af den l8-aarige
Stikker Flemming Larsen, Tingskrivervej 5. Et Par Frihedskæmpere havde
taget Larsen paa Gaden, hvor han var kommet gaaende i Selskab med sin
l6-aarige Kæreste, Inger Stubbe, Elmelundsvej 7, der som han er ivrig Na
zist og bevislig Stikker.

Situationen
18—aarig Stikker
likvideret
Ca.8O.000 tyske Soldater
i Jylland
DSB’s rullende Kran øst
for Storebælt ødelagt

...

Ekspiosionen paa
Vaabenarsenalet
Hipo truer Overlæge
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Den 7l-aarige Arbejdsmand Jens Jensen, Rentemestervej 20, blev dræbt af
et Maskinpistolprojektil, da han opholdt sig som Passager i en Linje 20—
Sporvogn paa Nordre Fasanvej. Den 3O-aarige Gerhart Kyhl, Thurøvej 22,
blev dræbt paa Hjørnet af Thurøvej og Fasanvej. Videre blev den 20-aarige
Elektromekaniker Arne Kurt Jørgensen, Yrsavej 6, haardt saaret af et Skud
i Bækkenpartiet, da han kom gaaende ad Sprogøvej,og under Hipo-Folkenes
sidste Skydning ved Falkoneralle-Rolighedsvej blev den 57-aarige Husbe
styrerinde Agnes Rasmussen, Dr.Abildgaards Alle 7, og Repræsentant Leo
Aage Marthinsen, Falkoneralle 23, begge saaret af Maskinpistolprojekti
ler. Endvidere ser det ud til, at Tyskerne har transporteret nogle Saa
rede bort sammen med den dræbte og den saarede Hipo-Landsforræder, men
nogen Bekræftelse paa dette foreligger ikke.

Den sprængte Fabrik ved Vaabenarsenalet
fremstillede Hjul til tyske Tanke.
Af de tvangsindlagte Artikler i Dagbladene frerngaar det, at der i Gaar
Formiddags skete en voldsom Eksplosion paa et “mindre Fabriksanlæg” under
det tysk-kontrollerede Vaabenarsenal paa Amager Boulevard. At det ikke
drejer sig om noget “mindre” Anlæg, fremgaar af den Omstændighed, at det
er en stor ny Fabrikshal paa to Etager, der er opført paa tysk Foranled
ning, og hvad der heller ikke fremgaar af de tvangsindlagte Artikler, er
den Kendsgerning, at hele Fabriksanlægget udelukkende arbejdede for Ty
skerne med Fremstilling af Hjul til tyske Tanke. Tyskerne er heller ikke
interesseret i at faa fastslaaet, at Ekspiosionen skyldtes en tidsind
stillet Bombe, der var bragt ind i Fabrikken mednogle Reservedele. De er
aabenbert ikke sikre paa, at det ikke er deres egne Folk, der har været
i Aktion, og desværre blev en Del danske Arbejdere dræbt og saaret. Dette
kunde afgjort tyde paa tysk Arbejde, selv om man ikke kan se bort fra
den Mulighed, at Bombens Tændmekanisme er udløst for tidligt.

Fra Flødeskumsfronten.
Flygtningenes Udplyndring af Danmark er i fuld Gang. Hvad Forretnings
folk ikke udleverer til dem, trækker de selv i Butikkernes Automater.
Hver Aften efter Lukketid falder tyske Flygtninge i alle Aldre over Auto
materne
det gælder naturligvis særlig Bagerforretningernes Automater,
og en Times Tid efter at Forretningerne har smækket Døren, er Automater
ne tømt for Flødekager, Lagkager og Wien~erbrød. Maaske var det en Ide for
Bagerne helt at indstille Automatsalget.
-

Hipo truer med at skyde
Overkirurg Svend Hansen.
Efter at Stikkeren Fru Johansen Borregaard i Tirsdags var blevet likvi
deret paa Sundby Hospital, mødte Onsdag Formiddag hendes Søn, civil, led
saget af fem bevæbnede Hipo-Mænd op paa Hospitalet, hvor de i Ekspedi
tionskontoret krævede oplyst, hvem der havde fortalt, hvor Fru Borregaard
aa. De truede med at tage fem af Funktionærerne og Reservelægen med ud
i Haven for at skyde dem, og Truslen blev understreget af Hr.Borregaard
med et Skud mod en Kontorassistent, der imidlertid blev reddet af en tyk
Protokol, som han holdt foran sig. Derpaa marcherede Mændene op til Over
læge, Professor Dr.med. Svend Hansen, der fik stukket en Pistol i Ryggen
og fik Besked om, at han skulde undgælde for Mordet. Hipo-Folkene trak
sig dog tilbage uden at gøre Alvor af Truslen, men meddelte, at de vilde
komme igen. Hverken Lægerne paa den kirurgiske Afdeling eller Administra
tionspersonalet har senere vist sig paa Hospitalet. Man har henvendt sig
til det tyske Politi for at faa dem til at skride ind overfor Borregaard
og hans Forbundsfæller.
Hipo’ernes og Tyskernes
Bloddaad paa Frederiksberg.
Som omtalt i Gaar i INF kom det forleden til en Række blodige Begivenhe
der i Kvarteret omkring Nordre Fasanvej-Nyelandsvej og senere ved Falko
neralle-Rolighedsvej. Under en Aktion mod Automobilfabrikken Scania Vabis
paa Lyøvej, hvor Frihedskæmpere havde til Hensigt at afhente en Ladning
Benzin, var de blevet overrasket af en Hipo-Vogn. Det var kommet til Ildkamp, og under denne blev en Hipo-Mand dræbt, mens en anden blev haardt
saaret.
Der kom imidlertid hurtig Forstærkning tilstede, og i de næste Timer gen
nemførte Hipo’er og tyske Politisoldater en sand Rædselsaktion paa Ste
det. Intetanende Mennesker blev dræbt eller saaret. Fra Frederiksberg
Hospitals Port jog Hipo-Banditterne en Mængde Mennesker ud i Kugleregnen,
og paa Rolighedsvej
langt fra Aktionsstedet
blev Cyklister, Biler,
Sporvogne og Fodgængere pludselig beskudt. Vi bringer her Navnene paa de
dræbte og saarede Danskere:
-

-

4

I—

Frihedskæmperne kunde ikke faa fat i en Bil til Transport af Larsen, og
de tog ham derfor med til den nærliggende Vagtværnsstation, hvor de havde
til Hensigt at “laane” en Bil. Paa Turen til Vagtværnsstationen løb Inger
Stubbe hylende og skrigende bag Frihedskæmperne og Kæresten. De to Fri
hedskæmpere var imidlertid næppe kommet ind paa Kontoret, hvor de et øje
blik slap deres Tag i Larsen, før denne fik Lejlighed til at rive sin Pi
stol op og affyre flere Skud mod Frihedskæmperne. Ingen af disse blev
imidlertid ramt, men en Vagtværnsmand ved Navn Bojstrup fik et Skudsaar
i den ene Arm. Under de Omstændigheder saa Frihedskæmperne ingen anden
Udvej end straks at likvidere Larsen, der blev dræbt ved flere Skud i
Hovedet.
Kort efter kom Tyskerne og Hipo-Folkene til Stede. De blev mpdtaget af
Inger Stubbe, der førte dem rundt i hele Kvarteret, hvor huri~ udpegede
forskellige Mennesker, som ved en eller anden Lejlighed havde “generet”
hende og Kæresten. Der blev dog ikke foretaget Anholdelser, og kort ef
ter forsvandt Tyskerne og Hipo-Mændene fra Skuepladsen sammen med den
haabefulde unge “Dame”.
Attentat mod Politidirektørens
tidligere Forbindelsesled ved Værnemagten.
Der blev fornylig rettet et Attentat mod den tidligere Kaptajn i den
danske Hær, Direktør Sigurd Jørgensen, der arbejder direkte under Tysker
ne paa Dagmarhus, og som i sin Tid optraadte som Politidirektør Stamms
Forbindelsesled med Værnemagten.
Tre Frihedskæmpere havde faaet til Opgave at hente et Vaabenlager, som
Sigurd Jørgensen opbevarede i sin Kælder. Blandt andet fandtes der en
Del Maskinpistoler. Da de ringede paa, lukkede Jørgensen selv op, men
omtrent samtidig trak han sin Pistol og affyrede flere Skud. Ingen af de
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tre Frihedskæmpere blev dog ramt, og den ene af dem fyrede derefter fem
Skud mod Jørgensen, som kun undgik Projektilerne ved at kaste sig fladt
ned. Derefter tog de tre Frihedskæmpere flugten mod Jægersborg alle, men
her blev de mødt af tyske Politisoldater, som Jørgensen havde alarmeret
gennem den direkte Ledning fra hans Villa til Jægersborg Kaserne. Det
kom til en kraftig Ildkamp, hvorunder den ene Fr~ihedskæmper som tidligere
omtalt blev dræbt, mens den anden blev haardt saaret. Derimod lykkedes
det den tredie Frihedskæmper at skyde sig igennem og forsvinde.
Jørgensen har efter Attentatet yderliger forskanset sig i Villaen. Det
er Ca. et Aars Tid siden, at han røgtede Hvervet som Forbindelsesled mel
lem Stamm og Værnemagten.

For Jernbanesabotagen betyder denne ødelæggelse en meget stor Gevinst.
Hvad der før kunde gøres paa nogle Timer, tager nu Dage, og selv om man
kan rekvirere en af de rullende Kraner fra 2.Distrikt, vil det blot be
tyde, at man i Jylland og paa Fyn vil faa nye Vanskeligheder at kæmpe
med, naar Bomberne vælter Tog i Syd den ene Time, i Nord den næste.

De ungarske Tropper
betragtes som “internerede”.
Tyskernes ungarske Tropper, der i et ret stort Antal er ankommet her til
Landet
navnlig til Jylland
nyder absolut ikke deres tyske “Vaaben
brødres” Tillid. Meget faa af disse Soldater er bevæbnet, og de opfattes
i høj Grad som upaalidelige. Tyskerne synes da heller ikke at lægge Skjul
paa, at de nærmest er at betragte som “internerede”, og ingen, eller i
hvert Fald meget faa af dem, faar Lov til at gaa med til Fronterne mod
Syd.
Iøvrigt er de almindelige tyske Militærafdelinger i Jylland meget stærkt
reduceret, mange Huller er udfyldt med ganske ungt Mandskab eller Marinesoldater, der skal uddannes til Infanteriet. Ogsaa denne Del af Værnemagten synes at volde Tyskerne Bekymringer, og kun meget smaa Enheder af
det tyske Forsvarsberedskab kan karakteriseres som virkelig gode Solda
ter
naturligvis først og fremmest Befalingsmandsskolerne, som er under
Uddannelse. Det samlede Antal af de tyske Tropper i Jylland, indbefattet
Polititropper, anslaas til Ca. 80.000 Mand.
-

-

-

Frihedskæmpere ødelægger D.S.B.s eneste
rullende Vognkran øst for Storebælt.
D.S.B.s store rullende Kran paa Sjælland-Lolland-Falster
den eneste,
der findes øst for Storebælt
er Natten til i Gaar blevet fuldstændig
ødelagt ved en dristig Aktion udenfor Næstved Station.
Kranen, der har en meget betydelig Løfteevne, og som bl.a. er ganske u
undværlig til Lokomotiver og tungtlæssede Jernbanevogne, der er afsporet
eller væltet, har sin Plads paa Statsbaneværkstedernes Terræn ved Kalvebod Brygge i København. Der har tidligere været forsøgt Sabotage imod
den, men Skaden var ikke større, end at den hurtigt kunde udbedres, og
den har siden til Stadighed været meget omhyggeligt bevogtet.
Imidlertid blev den Onsdag Aften kaldt til Næstved, hvor nogle ødelagte
Jernbanevogne skulde flyttes, og lige udenfor selve Stationen gik Fri—
hedskæmperne til Aktion mod den. Lokomotivføreren opdagede pludselig et
Par røde Lygter, der blev svinget paa Linjen foran Lokomotivet, og i den
Tro, at der var sket en Skinnesprængning, standsede han op. I næste øje
blik blev han og Fyrbøderen holdt op af maskinpistolbevæbnede Folk, og
mens dette skete, havde andre Mænd allerede entret Kranen og anbragt fle
re kraftige Sprængladninger. Kort efter fulgte Eksplosionerne, der øde
lagde Kranen Fuldstændigt.
-

-
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Der er Grund til at beklage dem.
Tyskerne gør, hvad de kan, for at vi skal føle Medlidenhed med deres
“stakkels” Flygtninge.
Forleden kom fem forarmede, fattige, trætte og beklagelsesværdige Flygt
ninge paa Nørrebros Runddel fuldkommen udasede af at slæbe paa store Pak
ker og fyldte Indkøbsnet. De skulde med en Linje 5-Sporvogn ud til Husum,
og som altid var 5’eren stuvende fuld paa dette Sted. Det var umulig for
Flygtningene
det var virkelig Synd for dem
at faa Plads til baade sig
selv og alle Pakkerne, men en civil Gestapomand eller lignende, der var
tilstede, trak sin Pistol og jog saa mange Mennesker ud af Sporvognen,
som der skulde til, for at Flygtningene og deres Plyndringsgods kunde
faa Plads.
Vi bør faktisk have Medlidenhed med denf. De faar det ikke for godt.
-

-

En Række Arrestationer paa Stevns.
En lang Række Personer omkring Hjorslev Gods ved St.Heddinge er i de sid
ste Dage blevet arresteret, efter at to Mænd forleden Nat under alliere
de Overflyvninger skal være blevet overrasket af tysk Politi, mens de var
i Færd med at læsse Vaaben og Ammunition paa en Vogn. Mændene var en
Vognmand, Børge Nielsen, og en Medhjælper fra St.Heddinge, og de blev
arresteret den næste Dag efter i første Omgang at være undsluppet. En
stor Styrke tysk Politi gennemsøgte Skovene, og i Forbindelse med Sagen
er der arresteret i hvert Fald 8 Personer, deriblandt to Skovfogeder un
der Gjorslev og Tandlæge Harry Larsen, St.Heddinge. En Fru Poulsen, St.
Heddinge, blev arresteret, fordi hendes Mand ikke var hjemme. Hun er dog
senere blevet løsladt, fordi hun var syg.
To sydsjællandske Gaarde sat i Brand
Ejerne samarbejdede med Tyskerne.
Natten til Torsdag blev Udlængerne til t5 Gaarde i den lille By Jenstrup,
10 km fra Næstved, sat i Brand med Brandvædske. Begge Gaarde nedbrændte.
Midt under Branden blev der paa alle Telefonmaster i Nærheden af Jenstrup
opslaaet en Plakat med følgende Tekst: “Saaledes gaar det alle Stikkere”.
De to Gaardmænd, Ejler Hansen, og Fr.Hansen, er begge mislibige Personer
paa Egnen og har ved enhver Lejlighed stillet sig til Raadighed for Ty
skerne og de danske Nazister. Bortset fra de talrige Halnibrande er det
første Gang, der er foretaget direkte Aktion mod Tyskernes Venner i Land
distrikterne, og Begivenheden har selvfølgelig vakt Opsigt paa Næstved—
Egnen, hvor man som tidligere oplyst har Besvær med at faa Tyskerne og
deres Pigebørn smidt ud af Gaardene, naar de kommer for at købe Madvarer.
-

Cigaretter og Shag regnede
ned over de russiske Krigsfanger.
Mens de tyske Flygtninge i Aarhus kun møder den kolde Skulder hos Befolk—
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ningen, er Forholdet anderledes med de russiske Krigsfanger. Forleden
passerede en tusind-Mand stor Fangetransport gennem Byens Gader fra Hav
nen, og overalt havde de store Tilskuermasser, som samlede sig langs Ru
ten, et venligt Smil og lidt Mundgodt tilovers for Russerne. Da de rus
siske Fanger passerede Banegaardsplads, regnede pludselig fra de store
Beboelses- og Forretningsejendomme en Byge af Cigaretter og Shagtobak
ned over dem. Russerne var til at begynde med højst forbavsede, men det
varede kun et øjeblik, før de var klar over Situationen, og der var in
gen Grænser for Fangernes Glæde.
En enkelt Pakke Cigaretter faldt ned for Fødderne af en tysk Soldat. Han
samlede den op, betænkte sig lidt, men under Indtrykket af de Danskere,
der iagttog ham, kastede han derefter Cigaretterne videre til Krigsfan
gerne. En enkelt af de bevæbnede Vogtere blev dog saa irriteret over den
Venlighed, som blev vist Russerne, at han gav sig til paa den mest bru
tale Maade at slaa løs paa en Fange med Geværkoiben men da Tilskuerne
raabte efter ham og indtog en truende Holdning, indstillede han uAfstraf_
felsen”. Forøvrigt saa de russiske Fanger gennemgaaende kvikke og fornøj
ede ud. De har sikkert faaet gode Efterretninger fra Fronterne.
Det bureaukratiske Despoti
fejrer Triumfer til det sidste.
Herrefolkets omrejsende Embedsmænd vil til det sidste fortsætte med at
terrorisere den danske Befolkning med Bestemmelser, Forordninger, Para
graffer, Forbud og Paabud paa en Maade, saa man skulde tro, de bildte sig
ind at være fastboende Herrer i Huset.
Der er ingen Tvivl om, at de vil fortsætte med at udstede minutiøs for
mulerede Bestemmelser lige til det øjeblik, da de allierede Tropper be
finder sig ved Gadedøren.
Fornylig har samtlige danske By- og Amtsraad modtaget en Cirkulæreskri
velse fra Schutzbereichamt Dänemark Nord om en Række Indskrænkninger med
Hensyn til Opførelse af Bygninger, Forandringer af Veje og Vandløb, Be
plantninger, Udøvelse af Jagt og Fiskere. Paa alle disse Omraader skal
der i hvert enkelt Tilfælde indsendes Ansøgning om Tilladelse til Ty
skerne i Silkeborg, og det meddeles, at Schutzbereichamtet vil godkende
alle Andragender, forsaavidt det er foreneligt med militære Interesser.
Ansøgningerne skal være overordentlig udførlige med Byggeplaner, Bygge
beskrivelser, Situationsplaner o.s.v.
Det hedder tilsidst i Skrivelsen:
“Amterne
i Købstæderne Kommunalbestyrelsen
bedes foranledige, at Be
grænsningerne indenfor Beskyttelsesomraadet snarest bliver bragt til de
paagældendes Kundskab, saaledes at disse spares for Ubehageligheder~ Of
fentliggørelse i Dagspressen maa ikke fremkomme.”
Paa Baggrund af dette Paabud er der i disse Dage fra Sjællands Stiftamt
blevet udsendt en Skrivelse med Forbud mod høj Bebyggelse i en Række Kom
muner i København, bl.a. Hvidovre, Rødovre, Taarnby og flere andre. I
Skrivelsen meddeles det, at den tyske Værnemagt overfor de danske Myndig
heder har nedlagt Forbud mod Opførelse af Nybygninger, der er mere end
fem Meter høje, i de nævnte Kommuner. Samtidig skal alt Arbejde paa Nybygninger, der endnu ikke er opført til Taghøjde, standses. Begrundelsen
er , at de nævnte Kommuner skal være militær Forsvarszone.
-

-
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Retningslinjer for tyske Flygtninges Indlæggelser
paa danske Sygehuse.
Indenrigsministeriet har udsendt følgende Cirkulære til Amtmændene:
Efter at Spørgsmaalet om Indlæggelse af tyske Flygtninge paa danske
Sygehuse har været drøftet mellem Sundhedsstyrelsen og Lægernes Organisa
tioner, skal Indenrigsministeriet til Underretning for de Herrer Amtmænd
og til videre fornøden Bekendtgørelse for Sygehusbestyrelserne herved
meddele følgende:
Eventuelle Patienter blandt de tyske Flygtninge bør afvises fra de danske
Sygehuse medmindre særlige Forhold, navnlig Sygdommens Karakter, maatte
gøre det nødvendigt, at de paagældende behandles paa dansk Sygehus. De
tyske Myndigheder har erklæret, at Patienter blandt Flygtningene som ab
solut Hovedregel vil blive henvist til Indlæggelse paa de tyske Lazaret—
ter, og at der saaledes kun ganske undtagelsesvis vil blive Spørgsmaal
om Indlæggelse paa dansk Sygehus. Til Vejledning for Sygehusbestyrelser—
ne med Hensyn til i hvilke Tilfælde, det maa anses for nødvendigt at mod
tage Patienter blandt Flygtninge skal fremhæves, at Patienter, der lider
af Tyfus, Paratyfus, Dysenteri og Plettyfus bør modtages paa Sygehusene
for at sikre Sygdommens Bekæmpelse elle~’ i hvert Fald muliggøre, at Ud
bredelsen af Smitte hindres. Patienter lidende af Difteritis og Scarlati
ner bør derimod kun undtagelsesvis modtages, idet de paagældende som Re
gel uden for Fare for Udbredelse af Smitte vil kunne isoleres paa Op
holdsstedet i Overensstemmelse med Epidemilovens Regler. I Tilfælde, hvor
øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet for at afværge overhængende Livsfare
bør Patienten modtages til i hvert Fald foreløbig Behandling. I Tilslut
ning til foranstaaende skal man udtale, at Ministeriet
saafremt Henvis
ningen ikke sker fra en dansk Læge
vil anse det for rigtigt, at der som
Betingelse for Indlæggelse kræves afgivet en skriftlig Erklæring fra ved
kommende tyske Læge om det paagældende Sygdomstilfældes Art (Diagnosen),
og i Tilfælde, hvor øjeblikkelig Lægehjælp er paakrævet, tillige om at
saavel Behandling af Patienten paa Stedet som Transport til nærmeste ty
ske Lazaret vil medføre overhængende Livsfare for Patienten. Saafremt
saadan Erklæring efter Sygehuslægens Skøn maatte vise sig i væsentlig
Grad urigtig, bør der snarest fremsættes Besværing i denne Anledning
overfor de tyske Myndigheder, eventuelt gennem Sundhedsstyr~lsen, eller
for Jyllands Vedkommende gennem Stiftamtmand Herschends Konfor i Silke
borg.
-

—

-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: De allierede Tropper trænger stadig videre ind i Tyskland
over en bred Front. Hovedstødene synes for øjeblikket rettet mod Bremen
og Hannover, som Fortropperne i Dag er fjernet henjoldsvis 35 og 25 km
fra. De er gaaet over Wesers Bred paa et stort Stykke, og Minden er ta
get foran Hannover, hvorefter Mittellandkanalen er overskredet. Ingen
Steder støder de allierede Afdelinger paa nævneværdig Modstand. I Midt
tyskland er Byen Ehrfurt blevet omgaaet. Den store Ruhr-Lomme trykkes
mere og mere sammen. Amerikanerne staar kun 5 km fra Dortmund, mens det
(fortsættes Side ~2~)
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I FAA LINIER (Indland):
For en Uges Tid siden har Tyskerne i Løkkens Ca. 50 Bunkersanlæg anbragt
Hylder til Sprængladninger. Det er Meningen, at disse Ladninger skal an
tændes i Tilfælde af Invasion, hvorved hele Bunkersanlæget springer i
Luften.
“Nordschleswigsche Zeitung” ophører fra og med Onsdag at være Organ for
de tyske Soldater i Danmark. Oplaget maa paa Grund af Papirmangel skæres
ned fra 40,000 til lidt under 10,000.
I Onsdags fandt man Liget af den 46-aarige Dyrepasser ved Seruminstitut
tet i København, Johannes Ludvig Christensen, Njalsgade 59, i et af Bas—
sinerne i Københavns Frihavn. For Christensens Familie kommer dette som
en frygtelig Overraskelse, idet Tyskerne gennem Røde Kors har hævdet, at
han var arresteret og indsat i Frøslevlejren. Selve Stedet, hvor han blev
fundet, er iøvrigt kendt som Tyskernes og Hipo-Folkenes uofficielle Hen
rettel sessted.
Det viser sig nu, at det var danske Frihedsk~pere, der likviderede Se
kretæren i det tyske Handelskammer, Stikkeren Max Clausen, Jensløv Tvær
vej 11. Fem bevæbnede Mænd trængte ind til ham, og efter at de havde fun
det en Mængde kompromiterende Papirer i Clausens Gemmer, maatte han ind
rømme sin omfattende Stikkervirksomhed. Han blev derefter skudt.
Forleden Aften sprængtes en Bombe i Hvalsø Skole, der er belagt med un
garske 55-Landsforrædere. Flere Soldater blev saaret eller dræbt.
Som tidliger omtalt har Værnemagten i flere Tilfælde rekvireret Heste hos
Landmænd. Der foreligger nu nogle nye Eksempler paa den Art Beslaglæggel
ser. Hos Gaardejer Knud Knudsen, Lomborg, afhentedes forleden et Spand
Heste trods Gaardejerens Protest. Hestene blev kørt til Vemb og er sene
re fundet paa en Gaard et Par Kilometer fra Ejerens Ejendom. Fra Gaard
ejer Milter Jeppesen i Fjand er der ogsaa bortført et Par Heste. De er
senere blevet tilbageleveret.
Paa Bregnegaardsvej overfor Forstbotanisk Have i Gentofte fandt en Vagtpatrulje Natten til Torsdag Liget af en yngre Mand. Patruljen havde hørt
Skud og Lyden af en Bil, der startede, og da Mandskabet gik efter Lyden,
fandt de Liget. Alle Papirer var fjernet. Der er samme Nat fundet et Lig
i Charlottenlund Skov paa Gangstien mellem Gyldenlundsvej og Ordrup Jagt
vej. Den dræbte Mand havde heller ingen Papirer paa sig. Meget tyder paa,
at det drejer sig om et Par af Tyskernes uofficielle Henrettelser.
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Stationsbyen Hørning ved Aarhus har i nogen Tid været belemret med 12
Hipomænd, der har haft til Opgave at bevogte den haardt hjemsøgte Bane—
strækning. Det har glædet Byens Beboere at se, at de tyske Soldater ikke
har villet have Omgang med Landsforræderne. De 12 Knægte blev tvangsind—
lagt til Spisning paa nogle af Byens Gaarde, da Tyskerne ikke vilde finde
sig i, at de blev bespist paa Kroen, hvor Værnemagten har til Huse. Lige
ledes har de 12 Landsforrædere maattet sove i Biografen, mens Tyskerne
var indkvarteret i Kommuneskolen.
Udenfor en Strøgforretning i Rønne fandtes Mandag Morgen to tyske Marineuniformer, der var pakket sammen. De stammer antagelig fra et Par tyske
Desertører.
Ved Olsker paa Bornholm har Tyskerne i længere Tid været beskæftiget med
Opførelsen af en stor Pejlestation, der er beregnet til Pejling af Radio
apparaterne i Flyvemaskiner. Arbejdet er nu indstillet, idet Tyskerne ik
ke har kunnet faa de nødvendige Apparater frem, efter at Englænderne har
besat de Fabrikker, hvor Apparaterne blev fremstillet.
Til Rønne Havn er der ankommet en stor~ Flydedok i Staal. Den kom fra Dan
zig.
Ved Bornholm er der forleden Dag udover Havet i nordvestlig Retning hørt
en meget voldsom Kanonade, som man mener stammer fra Flaadesammenstød.
Bornholmske Fiskere har i den sidste Tid i Nærheden af øen set flere rus
siske U-Baade og mindre russiske Flaadeenheder.
Antallet af Flygtninge og saarede tyske Soldater, der er kommet til Kø
benhavn, er nu naaet op paa 191,350. Flygtningene fra “Kap Arcona”, der
ligger i Drogden med Ca. 30,000, er endnu ikke kommet i Land.
I Skanderborg er Kommuneskolen, Haandværkerforeningen og den private
Realskole blevet beslaglagt til Flygtninge og tyske Soldater. Foreløbig
regner man med, at der kommer Ca. 100 Flygtninge, men man venter endnu
flere. Ialt regner man med, at der i Byen er ca. 1500 Soldater.
Tyskerne har beslaglagt det gamle Herresæde Holckenhavn ve~ Nyborg. De
har først gravet Skyttegrave og Kanonstillinger i hele Omegnen, og nu
har de meddelt, atder kan ventes 3000 Mand, som skal indkvarteres paa
Egnen. Foreløbig er der ankommet 350 Mand, som hovedsagelig ligger paa
Halm i Slottets Sale.
I Helsingør er Byens to Folkeskoler blevet beslaglagt med ett Døgns Var
sel til saarede tyske Soldater.

Den store fynske Paaskeudstilling i Kunstudstillingsbygningen i Odense
fik i Lørdags et uventet, men ikke særlig velkomment Besøg. En større
Styrke tysk Politi mødte op bevæbnet med Koben, Brækjern og Maskinpisto
ler. De forbløffede Kunstnere og Publikum saa, at Tyskerne gik i Gang
med at brække Gulvet i det store Udstillingslokale op. Da dette Arbejde
var gjort, lagde de Brædderne paa Plads igen og forsvandt. De troede, der
var gemt Vaaben i Udstillingsbygningen, som ligger overfor det tyske For
lystelses-Etablissement “Deutsches Haus”, det tidligere Odense Folketea
ter.

Ogsaa’til Bornholm kommer der stadig Flygtninge, men de bliver saa hur
tigt som muligt sendt videre. Til Nexø er der ankommet nogle Værnemagts
folk og Civile i en Slæbebaad. Man mener, de har været ude for et Krigs
forlis. Flere af dem var saa alvorligt saaret, at de maatte indlægges
paa Sygehuset i Rønne.
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Den 4. April løslodes Fru Hanne Lefevre, efter at være holdt tre Uger
som Gidsel for sin Mand, Læge Halfdan Lefevre. Vi maa samtidig meddele,
at det var urigtigt, naar vi forleden meddelte, at Dr. Lefevre havde

Side 10. INFORMATION Nr.449. 6.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.414.

Side 11. INFORMATION Nr.449. 6.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.414.

meldt sig selv til det tyske Politi for at faa sin Hustru frigivet. Noget
saadant er overhovedet ikke sket.

(Fortsættelse af: Vestfronten)

Arrestationer: I Rønne Kommis Rønne-Jensen, dennes Principal, Grosserer
Krussell og Frue, I Borris Kommune Lærerne F. Walther og H. J. K. Fred
berg, Gaardejer Cornelius Hansen, Laurits K. Petersen, Hjorttarp, Kr.
Rindom, Vendelbogaard, Kr. Hansen, og Kommis Thorø Sørensen, Debelmose,
og i Tønder Tandlæge Karl Verner Jensen.

Specielt:
Til 317 og 433: M. Kendes ikke, og om Angrebet paa Konsulen har vi ingen
Oplysninger.
Til 315:
Til 359:
Til 267:
andre er

De omspurgte Slagelse—Folk kendes ikke af os.
Ukendt.
Høy likvideret den 31. Januar i Aar. Var farlig Stikker. De to
ukendte.

Til 59: Begge ukendte.
Til 82: Kendes ikke.
Til
Til
til
Til

121: Ja, i almindelig Kuvert.
87: Ja, i almindelig Kuvert.
363: Deres Anmodning imødekommer vi gerne. Opgiv Adressen
489: Besked modtaget.

tyske Mandskab overgiver sig i stigende Tal. Man regner nu med, at der
kun er 45.000 Mand tilbage i Lommen. I de sidste 14 Dage har over 300.000
Tyskere overgivet sig.
østfronten: Lamgsomt trænger de russiske Tropper ind i Wien fra de sydøstlige Forstæder, mens Ringen er ved at sluttes omkring Byen mod Nord
og Vest. Overalt i selveByen raader der en forfærdelig Terror foranstal
tet af SS-Afdelinger, der fyrer løs paa Befolkningen i alle Bydele. Grun
den til disse Skyderier maa søges i de mange Sabotagehandlinger, der i
de sidste Dage er begaaet af den østrigske Modstandsbevægelse. Vejen mel
lem Wien og Linz er afskaaret. Hele Oder- og Neisse-Fronten er i aller
højeste Alarmberedskab, og man venter, at den store russiske Offensiv
vil sætte ind her meget snart.
Japan: I diplomatiske Kredse i den tyske Hovedstad venter man, at Japan
meget snart vil modtage en Krigserklæring fraRusland. Russerne har al
lerede i den sidste Tid trukket meget store Troppestyrker bort fra selve
Rusland, og transporteret dem med den transibiriske Bane til Grænsen mod
Manchucuo og Kina. Yderligere Tropper kan ventes trukket bort fra Europa,
saasnart Krigen mod Tyskland er forbi.
Udlandet i Noter: Den tyske Krydser “Køln”, den sidste af den saakaldte
K-Klasse, er blevet ramt af to Fuldtræffere under et Luftangreb mod Wil
helmshafen.
SIDSTE:
Det meste af Natten har der været stærke Skydninger rundt omkring i Kø
benhavn, saaledes i Dronningens Tværgade, ved Højbanen og Slangerupba
nen paa Nørrebro og navnlig paa Christianshavn. Det drejer sig rimeligvis
om nervøse tyske Patrul jer, der er ængstelige for deres egne Skygger og
som af Angst skyder paa alt, hvad der bevæger sig.
Kl.22.30 i Aftes blev en ukendt Mand skudt ned i Ejendommer~ Rosengaarden
7. To revolverbevæbnede Mænd forlangte den nedskudte kørt til Bispebjerg
Hospital og tog Plads i Ambulancen. Imidlertid døde Manden under Trans
porten, hvorefter hans to Kammerater stod af Bilen.
Jernbanesabotagen: Sprængningen mellem Veggerløse og Fiskebæk paa Fal
ster som omtalt i Gaar viser sig at være ret omfattende. østre Vange i
Broen over Marrebæk Kanalen er nemlig Sprængt, og Reparationsarbejdet
vil formentlig tage længere Tid.
Tidligt Tirsdag Morgen skete der en Sprængning paa Havnebanen i Holbæk
ved Smedelundsgade.
Ved Afgang fra Aarhus ved lO.Tiden om Aftenen i Onsdags skete der en
Sprængning paa den tyske Maskine, der var forspændt et tysk Transporttog.
Maskinen blev ubrugelig. En Eksplosion Torsdag Morgen udenfor Viborg St.
mod Gadesiden frembragte et stort Hul i Gaden og knuste en Del Ruder i
Stationsbygningen, men eller s skete der ingen Skade.
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Sprængningerne paa Banestrækningerne Natten mellem Onsdag og Torsdag
grupperede sig især om Strækninger paa Thybanen, og der fandt Sprængnin
ger Sted bogstavelig talt mellem Stationer paa Strækningen fra Uglev til
Bedsted, hvor der skal udveksles ialt 52 Skinner. Paa Strækningerne Ski
ve-Højslev og Højslev-Stoholm paa Linjen Skive-Viborg skal der udveksles
ialt 40 Skinner.
Ved en Sprængning under Toget mellem Uggelhuse-Allinaabro skete der saa
stor Skade paa Banelegemet, at der maa udveksles over 100 Skinner.
I Nat skete der Sprængninger mellem Stationer paa Strækningen Odense-Ny
borg. Skadernes Omfang kendes endnu ikke.
Mellem Vigerslev og Glostrup havde en Del Sprængninger i de sidste Dage
beskadiget Banelegemet og Skinnerene. Tidligt i Morges Meldtes Stræknin
gen klar, og et Tog med Passagerer blev kørt ud, for at Passagererne kun
de blive udvekslet. Inden dette skete, gennemførtes imidlertid nye
Sprængninger, og Trafikken er nu igen foreløbig afbrudt.

SLUT
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Den store Knibtangsbevægelse, hvis Kæber er Panserfremstødene mod Bremen
og Niirnberg fortsættes. Mellem Kæberne presses den allierede Front stadig
frem, medens de tyske Pindsvinestillinger bag den udrenses. Hollands Be
frielse skrider frem, Canadierne støder frem parallelt med Zuidersøen,
for sammen med Montgomerys Panserstyrker at slaa dobbelt Bom for de tyske
Divisiorier, der er afskaaret i Nord-Holland.
Bremen og Hamburg rykker nu frem i Frontlinjen
Faren for disse to store
tyske Havnebyer understreges af de ustandselige Bombeangreb mod Troppe
koncentrationerne omkring den.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Fire danske Patrioter henrettet i Gaar.
Endnu en Gang har General Lindemanns “haardere Kurs” virket. Tidligt i
Gaar Morges var hans Henrettelsespelotoner i Virksomhed paa Vognmands
marken, hvor man skød fire unge danske Patrioter. Ingen af dem havde faa
et Lejlighed til at indsende Benaadningsansøgning, og det bør her under
streges, at de Beviser, Gestapo var i Stand til at fremlægge for deres
Skyld overfor den saakaldte Krigsret, var pisket ud af dem. Hertil kom
mer, at den ene af dem forlængst var dømt og hensat i Frøslevlejren, men
da Tyskerne ved Anholdelsen af en af de andre henrettede mente, at de
maatte kunne faa mere ud af ham, hentede de ham tilbage og genoptog For
hørene efter deres egne uhyggelige Metoder.
Med de fire sidst henrettede bærer Lindemann alene Ansvaret for den “Of
ficiell&’ Nedskydning af 48 danske Patrioter. Krigsforbryderne Best, Pan
cke og Konsorter inden for Gestapo, Hipo og øvrige Landsforræder-Organi
sationer vil blive draget ti 1 Ansvar paa nøjagtig samme Maade som Linde(fortsættes Side 2)

Situationen
4 Patrioter henrettet
To Minutters Stilhed
Uhygg~1ige Scener paa
Sundby Hospital
Attentat mod Værnemager..

...

....

Købmand fundet dræbt
lidkamp mellem Hipo
og Patrioter
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....

INDHOLDSFORTEGNELSE:
1000 danske Politi
Side 1
mænd i Frøslev
“
1-2
Tyskerne krænker
“
2
Kirkefreden

“

2—3
3-4

“

4

“

4-5

“

Gestapo-Haandl angeres
Henrettelse
Specielt
INF’s Radioaflytning..
Sidste
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ve skudt til Gengæld”.
Professor Sv.Hansen tabte dog ikke Fatningen. Med Hænderne i Kittellom
merne forklarede han de gale Hipoer, at han personlig havde gjort, hvad
han kunde for at helbrede deres Mor, og at han ikke paa noget Tidspunkt
havde haft Kendskab til hendes politiske Anskuelser, Privatliv eller Fa
milieforhold. Han var saaledes først i dette øjeblik
da han stod med
deres Maskinpistoler i Maven
blevet klar over, at Fru Borregaard
hav
de haft to Sønner i Hipokorpset, og saavel han som alle andre paa Hospi
talet havde været ganske uvidende om Grunden til Nedskydningen.
Professoren naaede ikke at sige mere, for i det samme for den ene Søn ind
paa ham og tildelte ham et saa voldsomt Knytnæveslag i Ansigtet, at han
styrtede om paa Gulvet. Professoren blev dog stadig ikke bragt ud af Fat
ning, han rejste sig og bebrejdede den fraadende Hipo-Mand hans usædvan
lig Opførsel. Derefter gik han, idet han bemærkede, at der maatte være Ro
paa Gangene af Hensyn til Afdelingens Patienter.
Hipo-Mændene var imidlertid ikke færdige. De tvang en af Operationssyge
plejerskerne til at telefonere til to af Afdelingens Læger og bede dem
komme op paa Operationsgangen. Lægerne h~vde imidlertid anet Uraad og var
forsvundet, og efter nogen Tids Forløb forsvandt Banditterne under Eder
og Forbandelser og med Trusel om at skyde seks af Hospitalets Læger som
Repressal ier.
De dramatiske Begivenheder var imidlertid ikke til Ende. Om Aftenen kom
de samme seks Hipo—Banditter igen, og paa Operationsgangen tvang de den
vagthavende Sygeplejerske til at tilkalde nogle Læger. Der var imidlertid
ingen Læger tilstede, og Hospitalets Inspektør, som Hipo’erne ogsaa vilde
tale med, var bortrejst.
I Raseri over dette stormede de seks Hipoer Hospitalets Kontor, hvor de
foranstaltede en fuldstændig meningsløs Ødelæggelse. Papirer og Dokumen
ter blev spredt til alle Sider, Skabe og Skuffer blev opbrudt, og alt,
hvad der kunde ødelægges, blev ødelagt. Efter dette Ødelæggelsesorgie
forsvandt de.
Men Begivenheden har naturligvis sat sine Spor ikke alene paa Sundby Hos
pitals Stab af Læger og Sygeplejersker, men overhovedet paa alle Læger
og Sygeplejersker paa andre Hospitaler, og der foreligger i ~en Anledning
en meget alvorlig Henstilling fra Hospitalslægerne om at ophøre med Stik
kerlikvideringerne indenfor Hospitalernes Omraade. Man kan komme ud for
de frygteligste Repressalier, der ikke alene kan komme til at gaa ud over
Læger og Sygeplejersker, men ogsaa over Patienter.

mann og hans Forgænger von Hannecken
vi nævner kun dette for en Fuld
stændigheds Skyld.
De henrettede Patrioter er:
Fuldmægtig i Statsadvokaturen Grev Ludvig Alfred Otto Reventlow.
Fuldmægtig Jørgen Frederik Winther.
Student Peter Fyhn.
Kim Malthe Bruun.
Mærkværdigvis har Tyskerne ret omgaaende fundet Anledning til at under
rette de henrettede Patrioters Familier.
-

-

-

To Minutters Stilhed paa Mandag Kl.12.
Paa Mandag
den 9.Aprii
Klokken 12 skal der over hele Danmark holdes
to Minutters Stilhed. Al gaaende og kørende Trafik skal i Følge Parole
fra Danmarks Frihedsraad lægges stille, naar Tolvslaget lyder og Sirener
ne hyler
og ogsaa hvis det skulde passe Tyskerne at sætte Sirenerne ud
af Funktion.
Paa denne Maade skal Danmarks Befolkning endnu en Gang
den sidste
vi
se, at det udgør een Front, een Hær, parat til Handling, naar Parolen gi
ves. Og paa denne Maade skal mindes de mange, der døde, for at Danmark
kunde leve.
-

-

-

-
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Uhyggelige Scener paa Sundby Hospital
efter Likvidering af Stikkersken.

-

Professor Sv. Hansen slaaet ned af Hipo
Trusel om Nedskydning af seks af Hospitalets Læger.
Som kort omtalt i INF blev den 50-aarige Fru Oda Henriette Borregaard,
Parmagade 32, i Tirsdags ved 14-Tiden skudt ned af nogle pistolbevæbnede
Mænd, der trængte ind paa den Stue paa Sundby Hospital, hvor hun laa som
Patient. Fru Borregaard, der blev dræbt paa Stedet, var en yderst aktiv
Stikker, og hendes to Sønner er begge tilknyttet Hipos Landsforræder
korps. Denne Omstændighed førte til en Række dramatiske Scener paa Hos
pitalet, da disse to Sønner sammen med fire Hipo-Kolleger stormede gen
nem Hospitalet, truede Patienter, Læger og Sygeplejersker med Nedskydning
og sluttede deres første Aktion med at slaa Professor Sv.Hansen i Gulvet
med Næveslag. Senere kom Landsforræderne’ igen og lovede at myrde seks af
Hospitalets Læger som Repressalier.
Kort efter at Fru Borregaard var blevet skudt, kom de seks uniformerede
Hipo-Folk kørende i en af Udrykningsvognene. I sindssvag Fart jog de op
foran Hospitalsporten og med Maskinpistolerne i Anlæg stormede de ind paa
Hospitalets Grund, for raabende og skrigende videre gennem Afdelingerne
og naaede endelig op paa Operationsgangen, hvor de opførte sig som en
Flok Gale. Hele Personalet, oppegaaende Patienter og hvem der ellers var
til Stede, blev sparket og slaaet til Side og kommanderet op ad Væggen
med Hænderne i Vejret, og i Munden paa hinanden skreg Hipo-Folkene der
efter paa Overlægen, Professor Sv. Hansen. Professoren, der netop opholdt
sig paa Operationsstuen for at bistaa ved en eventuel Hjælp til den ned
skudte Kvinde, kom straks ud og præsenterede sig. De to Brødre Borregaard
for løs paa ham, jog Maskinpistolerne i Maven paa ham og raabte: “Det er
dig, der er Skyld i, at vores Mor er blevet skudt
nu skal du selv bli-

Attentat mod den berygtede Værnemager
Direktør~Johnsen fra Allways Radio.
Paa Vejlesøvej i Holte forsøgte tre Frihedskæmpere forleden at likvidere
den berygtede Værnemager Og stikker, Direktør Johnsen fra den nu ødelagte
Allways Radio. De passede Johnsen op i Nærheden af Villaen, hvor han bor,
og da han kom gaaende hen ad Vejen, affyrede den ene af Frihedskæmperne
en Række Pistolskud imod ham. Flere af dem traf Johnsen i Brystet, men
tilsyneladende blev han ikke alvorligere saaret, og den Mulighed er nær
liggende, at han gaar med skudsikker Vest.
Ved Skydningen var imidlertid flere Mænd kommet løbende til. Det viste
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sig at være Johnsens “Livvagt”. De optog Kampen med Frihedskæmperne, som
maatte trække sig tilbage. De naaede alle i Sikkerhed.
\,Købmand fundet skudt i Utterslev Mose
‘~‘efter Udplyndring i Forretningen.
Forleden fandt man Liget af den 48-aarige Købmand Knud Valdemar Hansen,
Rungsted Plads 7. Det viser sig nu, at han er blevet bragt ud til Utters
1ev Mose og skudt der af tre Mænd, som i Forvejen havde “ransaget” hans
Forretning og røvet omkring 3000 Kr. Der er næppe Tvivl om, at Røveriet
og Mordet er begaaet af en af de organiserede Bander, som enten bestaar
af Hipofolk eller afskedigede Schalburg- eller Sommer-Banditter.
Købmand Hansen har aldrig været særlig politisk interesseret, og en Un
dersøgelse tidligere har godtgjort, at han vel fra Tid til anden har ud
talt sig med en vis Sympati for Tyskland, men at han i det store og hele
maatte anses for ganske indifferent og absolut uskadelig i Forholdet til
Frihedsbevægelsen. Muligt er denne Undersøgelse kommet til de organise
rede Røverbanders Kundskab, idet de erfaringsmæssigt med Forkærlighed ud
vælger deres Ofre blandt de “blakkede”. I hvert Fald kom tre Mænd Onsdag
Formiddag ind i Hansens Forretning paa Rungsted Plads, holdt ham op med
Pistoler og gennemsøgte Lejligheden og Forretningen. Herunder fandt de
ca.3000 Kr., som de stak til sig sammen med to Sparekassebøger. Derefter
erklærede de Hansen for “anholdt” og førte ham ud til en Bil. Ud paa Ef
termiddagen fandt tilfældige forbipasserende hans Lig ved Utterslev Mose.
Han var dræbt ved flere Nakkeskud.
Røverne havde forøvrigt gjort Forsøg paa at hæve Sparekassebøgernes Paa
lydende, men mens de ventede i Banken, blev de aabenbart grebet af Nervø
sitet og tog Flugten
Det kan i denne Forbindelse nævnes, at man Dagen efter paa omtrent samme
Sted fandt endnu et Lig i Utterslev Mose, og i dette Tilfælde er der ikke
ringeste Tvivl om, at det er en god dansk Mand, der er blevet myrdet. Det
er den 25-aarige Fængseisbetjent Finn Benny Kaffmann Brandrup, der var
tjenstgørende ved Statsfængslet i Vridsløse. Han forlod sit Hjem i Glo
strup i Onsdags for at tage til København, og siden hørte Familien intet
fra ham.
Det kan være et Tilfælde, at de to myrdede blev fundet paa omtrent samme
Sted, men der kan ogsaa være en Forbindelse mellem disse to Mord
i
hvert Fald hvad Gerningsmænd angaar.
-

Hipo-Udrykning angrebet af Frihedskæmpere.
i Hipo dødeligt, 4 haardt og 1 lettere saaret.
To Hipo-Vogne, hver bemandet med seks maskinpistolbevæbnede Landsforræ
dere, jog igaar i sædvanlig sindssvag Fart ud ad Ellebjergvej og videre
ud ad G1.Køgevej. Da den første Vogn var naaet Ca. 150 , fra Rundkørslen
ved Ellebjergvej-Køgevej, lød der pludselig en voldsom Serieskydning fra
begge Vejsider. Samtidig blev en Haandgranat kastet, og Vognen standsede
op et Stykke længere fremme ad Vejen. Den var gennemhullet som en Si.
Det viste sig, at det var Frihedskæmpere, der havde taget dem under Ild,
og Resultatet var, at en af Hipofolkene var døende, da han bleb bragt
til Feitlazarettet. De fire andre var saa haardt medtaget, at man maa
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gaa ud fra, at i hvert Fald de to næppe overlever deres Kvæstelser. Kun
den ene af Vognens Besætning var sluppet med nogle Strejfskud.
Imidlertid var den efterfølgende Hipovogn naaet frem til Stedet. Det kom
til en voldsom Ildkamp, under hvilken en af Frihedskæmperne blev saaret.
I-lam kastede Hipoerne ind i deres Vogn, og da han blev indbragt til Poli
tigaarden, var han afgaaet ved Døden. Det var dog ikke af Sa3rene, den
unge Mand var død. De var kun lettere. Han var simpelthen sparket ihjel
paa Turen. Hans Ansigt var en ukendelig Masse, og hans Krop bar tydelige
Spor af Hipo-Folkenes sømbeslaaede Støvler.
Efter at de øvrige Frihedskæmpere havde trukket sig tilbage, fortsatte
Hipo-Folkene Skydningen i længere Tid, og herunder blev den 75—aarige Fru
Ludovika Otto, Brostykkevej 18, dræbt ved et Skud i Hovedet. Desuden blev
en Mand saareti Foden af et Projektil.
Dramatisk Begivenhed
paa Københavns Folkeregister.
Fire unge Mænd kom i Gaar ind paa Folkeregistret i Gyldenløvesgade, hvor
de forlangte nogle Rationeringskort udleveret. Imidlertid var der to ci
vile Hipo-Mænd tilstede, og den ene fik Lejlighed til at alarmere sine
Hipo-Kolleger fra Politigaarden. Umiddelbart efter kom disse tilstede i
to Udrykningsvogne. De fire Mænd havde imidlertid anet Uraad. Men da de
vilde løbe ud af Lokalet, trak den ene af de civile Hipo-Mænd sin Pistol
og affyrede den efter Mændene. Den ene af dem blev ramt i Underlivet, og
da Hipo-Udrykningen umiddelbart efter kom tilstede, begyndte de straks
en indgaaende Afhøring af Manden, skønt han var haardt saaret. Samtidig
foretog andre Hipo-Folk en Tur gennem Kvarteret. I Nansensgade traf de
en Stikker, som kunde fortælle dem, at en af Flygtningene var søgt ind i
en Gaard der. Han blev fundet af Hipo-Mændene, som skød ham ned. Han var
dødeligt saaret, da han blev bragt til Feltiazarettet, hvor ogsaa den
anden saarede Mand blev bragt hen.
1000 danske Politibetjenestemænd
er nu i Frøslev.
De sidste af de 1000 danske Polititjenestemænd, som fra Neue~pgamme skulde
føres videre med danske Konvojer, er nu ankommet til Frøslev. Seks af dem
var syge, saaledes Politiinspektør Mellerup, der har paadraget sig en
dobbeltsidet Lungebetændelse. Som bekendt blev Politiinspektøren for en
Maaned siden sammen med syv andre ført fra Frøslev til Tyskland.
Tyskerne krænker Kirkefreden.
Paaskedag vilde de tyske Soldater under Ledelse af de res Feltpræster
holde Gudstjeneste i den katolske Kirke i Bredgade. Soldaterne var imid
lertid bevæbnede bl.a. med Maskinpistoler, og da den danske Præst saa
dette, protesterede han højt udenfor Kirken under Overværelse af Tysker
ne og en Del af Menighedens Medlemmer. Soldaterne insisterede imidlertid
paa at komme ind i Kirken med deres Vaaben og skubbede Sognepræsten til
Side og trængte ind. Sognepræsten protesterede overfor de tyske Feltpræs
ter, der svarede med et Skuldertræk og en Bemærkning om, at det var en
Ordre.
Gudstjenesten gennemførtes under Protest fra dansk Side.
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Gestapo-Haandlangernes Henrettelse.

Den 24.Marts blev der paa Baneskraaningen udfor KFUM’s Stadion i Odense
fundet et Lig af en l7-l8-aarig Mand. Alle Eftersøgninger af Paarørende
siden har været forgæved.

En af Gestapos modbydeligst Haandlangere i Aarhus, fhv. Tjener Johnny
Bisp, ligger nu paa sine Gerninger. Johnny Bisp var den ene af det Tre
kløver af Sadister,der gennem lang Tid har udført det grove Arbejde i det
jyske Gestapo-Hovedkvarter, og hvis uhyggelige Torturmetoder INF omtalte
forleden. Onsdag Aften før Paaske blev han dræbt med Maskinpistolkugler
under dentidligere omtalte lidkamp udenfor Hotel Skandinavien. Det skyl
dtes tildels et Tilfælde, at man fik Ram paa Johnny Bisp. En Gruppe Fri
hedskæmpere havde planlagt at likvidere en anden berygtet Stikker, der
boede paa Hotellet. Denne Mand havde man lokket ud til et “Møde”, og han
var netop paa Vej ned ad Trappen mod Porten, hvor en af Jyllands bedste
Revolverskytter stod og ventede paa ham. I det samme kom Johnny Bisp ind
i Porten fra Gaden, ledsaget af et Pigebarn. Han var straks klar over,
at der var noget galt paa Færde og trak sin Pistol. Frihedskæniperen var
dog hurtigere i Vendingen. Han havde allerede rettet sit Vaaben mod Stik
keren, men hans Pistol klikkede. Dette Uheld vilde sandsynligvis have
kostet ham Livet, hvis ikke ogsaa Johnny Bisps Pistol
hvor mærkeligt
det end lyder
havde klikket! I næste Sekund knitrede en Maskinpistol
fra Portaabningen, og Johnny Bisp sank død om med adskillige Projektiler
i Kroppen. Under den paafølgende lidkamp var det, at Stikkeren, Byvagt
ørskov, der havde opholdt sig paa Hotellet, optraadte. Han løb ned ad en
Sidegade, og man hørte ham raabe: “Her er de!” (underforstaaet Friheds
kæniperne). ørskov blev indfanget og ført bort. Da Frihedskæmperne trak
af med ham, fulgte en Cyklist efter dem, og da en af Frihedskæmperrie
(fortsættes Side 9. )
—

-

I FAA LINIER (Indland):
Burmeister & Wains Flydekran
den største Kran i Københavns Havn
er
sunket. Kranen var forleden af Tyskerne blevet beordret fra Værftet paa
Refshaleøen ind til nogle Skibe for at assistere ved Indladningen af for
skelligt Vognmateriel. Kæmpekranen naaede imidlertid ikke sit Bestemmel
sessted
den sank paa Vejen, og det medførte store Ulemper ved de paa
gældende Indladninger.
-

-

-

Politibetjentene Ernst Peder Madsen, Chr. IX’s Gade i Odense, og A.P.E.
Sørensen, Aarhus, er død i Koncentrationslejr i Tyskland.
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Den 35-aarige Grosserer Frode Nørbech, Hornbæk ved Randers, blev Torsdag
Eftermiddag skudt ned og dræbt af en Cyklist paa Banegaardspladsen i Aar
hus. En tysk Officer forsøgte at standse Cyklisten, men blev saaret af
et Skud i Benet. Grosserer Nørbech er tidligere Løjtnant og menes at have
haft Forbindelse med det tyske Politi.
PaaPalermovej Nr.27, St. ty., i København morede en af det tyske Politis
Haandlangere sig i Forgaars med at skyde paa langs af Gaden, fordi han
mente, der var blevet skudt efter ham. Hipo kom til og foranstaltede i
Forbindelse med deres gode Ven en Eftersøgning af Kvarteret.
Gaarden “Søholm” under Gjorslev paa Stevns er Natten til Torsdag blevet
afbrændt af Tyskerne. Man maa formode, at Afbrændingen staar i Forbindel
se med de Arrestationer, der er gjort paa Stevns for et Par Dage siden,
da der blev nedkastet Vaaben.
Forleden Aften blev Værnemageren og Nazisten Filip Petersens Autoværksted
paa Jernevej i Esbjerg ødelagt ved Bomber. Straks efter eksplosionerne
kom der en Del Soldater, og der fulgte en Del Skydning efter. Blandt Fri
hedskæmperne var der ingen Tab.
Forleden eksploderede flere smaa Bomber om Aftenen i Kølevogne paa Fiske
rihavnen i Esbjerg. Vognene var ladet med Fisk til Tyskland. Nu bliver
Vognene læsset paa Trafikhavnens Terræn, der efter Mørklægningen er tæt
besat med tyske Soldater.
Befæstningsarbejderne omkring Haderslev er nu i det væsentlige fuldført.
Der er ved at blive lagt Drænrør i den store tre Meter dybe og lige saa
brede Tankgrav, der omgiver hele Byen. Ved Bredden af Haderslev Dam er
der blevet sat Pigtraad op, og der er støbt kegleformede Betonforhindrin
ger paa alle Udfaldsveje., hvor disse krydser Tankgraven, idet der kun
lades en smal Passage aaben, saa Biler lige kan knibe sig igennem. Jern
banen ind til Byen er undermineret. Der holdes mange Øvelse~ for Tiden,
og i øvelserne deltager blandt andet ogsaa Tanke, der er forsynet med
Generator. Generatoren rager et godt Stykke op over selve Tanken og er
yderst saarbar.

Aarhus-Bladene har bragt følgende Meddelelse fra tysk militær Side: “Al
Sejlads og Roning med Yacht eller Baad i Aarhus Havn indtil 5 Sømil til
Søs er forbudt for Civilbefolkningen. Under samme Forbud falder tillige
motordrevne Yachts og Baade samt lignende Luksusfartøjer. I Tilfælde af
Overtrædelse af dette Forbud foretages Beslaglæggelse og Afstraffelse.

En af Aabenraas LB,ere, Tømrersvend Carl Rasmussen, blev forleden Nat,
da han ved 1-Tiden kom fra sin Vagtposten i Kirketaarnet og laasede sig
ud af Kirken beskudt af en tyske Vagtpost, der saarede ham i Hoften og
den ene Haand.

I Lejren ved Frederiksværk ligger der 60 store tyske Enkeltmandstorpedoer
med tilhørende Amfibievogne m.m.
lige parat til at stikke i Søen.

Politimester Hebo, Esbjerg, er blevet frigivet fra Frøslev og er kommet
til Esbjerg.

Paa Søndre Boulevard i Odense fandt man i Torsdags paa Fortovet ud for
Ejendommen Nr.164 to Mænd, en civil Dansker, der var dræbt, og en haardt
saaret tysk Soldat.

For nogle Dage siden styrtede en V-Bombe ned i Nærheden af Them ved Sil
keborg. Den landede i Glideflugt og skar ved Landingen et 200 Meter lang
og 4 Meter bredt Bælte i en Plantage, men eksploderede ikke. LB fra Sil
keborg blev tilkaldt, men lod Tyskerne tage sig af det videre.

-
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Forleden beslaglagde Tyskerne et stort Lager af Tørv, der tilhørte Sil
keborg Papirfabrik. Fabrikken protesterede mod Beslaglæggelsen, idet fle
re Flygtninge, der bor paa Drewsens Slot, netop havde stjaalet af Tørve
ne.
Den højere Panckes rejsende Morderbander har nu afsluttet sit Besøg i
Aarhus. Som omtalt havde man foruden Redaktør Børge Schmidt ogsaa plan
lagt at myrde Telefondirektør Wallmann, og Grunden til, at Forehavendet
mislykkedes var
viser det sig nu
at en tysk Vagtpost skød paa Lyst
morderne. Hipo-Folkene kom kørende til Direktør Wallmanns Villa i Skov
brynet i en lille graa Vogn. Vagtposten ved Etablissementet “Friheden”
troede, at det var Sabotører, der var paa Spil, og affyrede flere Skud
mod dem. Ydermere nægtede han bagefter at tilkalde Lægehjælp til en Hipo
mand, der var blevet saaret ved Skyderiet.
-

-

Torsdag Eftermiddag blev en tysk Løjtnant skudt ned, da han kom gaaende
ved Stadsgraven paa Amager, og i Gaar blev en tysk Underofficer skudt ned
i Blaagaardsgade. I det første Tilfælde tog Attentatmanden Lojtnantens
Pistol, men trods dette “Roy” er der ikke Tvivl om, at der i begge Til
fælde foreligger Provokation. Frihedsbevægelsen har forlængst taget Af
stand fra den Form for Vaabenrøverier.
Som meddelt blev den tyskfødte Bygmester Robert v. Wagenheim forleden
saaret af nogle Mænd, der opsøgte ham i hans Lejlighed. Wagenheim, der
var Stikker, er nu død.
Ifølge en Opgørelse pr. 4. April var der til Københavns Havn ankommet
80,900 saarede tyske Soldater og 120,450 Flygtninge eller ialt 201,350.
Fra Provinsens Byer foreligger der ikke noget endeligt Tal, men med et
rundt Tal regnes der med, at der over Landegrænsen er kommet over 50.000
Flygtninge og saarede Soldater. Det vilsige, at den første kvarte Million
er passeret.
Der er alligevel blevet givet Ordre tilat rømme Oringe Sindssygehospitel.
Det skal være sket inden 10 Dage. Alle Patienter, der kan udskrives, sendes hjem. Der er ialt 800 Patienter paa Hospitalet, og de mandlige, der
ikke udskrives, overføres tilSakskøbing og Stege og de kvindelige til
Sct. Hans.
Paa Gillelejeegnen har Tyskerne beslaglagt en hel Række af de ubeboede
Sommerhuse, dels til Flygtninge, dels tilungarske Soldater og enkelte
Steder tilrussiske Fanger.
Adskillige Steder i Landet fraterniseres der ret livligt med de tyske
Flygtninge. Det gælder saaledes øresundsvejens Skole i København, hvor
en Del af Kvarterets Beboere er meget ivrige efter at komme i Forbindelse
med Tyskerne. Der er saaledes flere Eksempler paa, at nogle Mennesker
kommer med en Madpakke til Tyskerne, og ved Skolens Port føres der liv
lige Samtaler mellem Flygtningene og de Danskere, der endnu ikke har for
staaet et Ord af det hele. Forhaabentlig er der andre af Kvarterets Bebo
ere, der vil belære dem om, hvorledes de skal forholde sig.
Marmeladefabriken “Sunda” paa Gi. Køgevej i København blev i Gaar øde
lagt ved Bomber.
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I Grenaa arresterede Gestapo forleden en Vognmand, der var mistænkt for
illegal Virksomhed. At Mistanken var ganske grundløs, blev man hurtigt
klar over, men Gestapo benyttede Lejligheden tilat søge at hverve en
Haandlanger. Man tilbød Vognmanden Friheden og kontante Penge, hvis han
vilde hjælpe til med at finde nogle af de Vaabendepoter, som man formoder
findes paa Egnen. Derefter blev Vognmanden ført til sit Hjem, og her blev
der foretaget en “Husundersøgelse”, hvorpaa Vognmanden fik Lejlighed til
at “flygte”, medens Gestapofolkene paa Skrømt skød efter ham. Ved at op
føre denne Komedie vilde man bidrage til at skaffe Vognmanden Indpas i
illegale Kredse. Der er ingen som helst Grund til at tro, at Vognmanden
vil lade sig frist af Gestapos Tilbud, men Tilfældet viser, hvor udspe
kulerede Metoder Tyskerne benytter sig af.
En Jernbanemand ved Navn Feidberg er blevet arresteret af Gestapo.

(fortsat fra Side 6)
raabte til en Kammerat: “Vi skal til Sdr.Ringgade”, forsvandt Cyklisten
som det senere viste sig for at kalde ørskovs Gestapo-Venner til Sdr.
Ringgade.
Stikkeren blev imidelrtid ført til Stadion Alle ved Zoologisk Have, hvor
man en halv Time senere fandt hans Lig.
-

Specielt:
Til 144: Mange Tak. Vil De have Ulejlighed med at gemme dem lidt endnu,
saa skal vi faa dem efterlyst paa passende Maade.
43
250
Lis.
Til 367: Tak for Brevet. Opgiv os den omtalte Københavns-Adresse.
—

—

Til 525: Der bliver foretaget en Undersøgelse.
Til 359: De vil faa Besøg Mandag eller Tirsdag 17—18.
Til 159: Tak for Posten.
Til 558: Svaret, der er positivt, er undervejs.
Til 82: Vi er meget glade for Deres Arbejde. Tak. Er gaaet videre.
Til Victoria: Passer det i den kommende Uge? Det haster sikkert. Nu løber
de fra Hamburg.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Tusinder af Panservogne strømmer nu gennem det store flade
Landskab mellem Floderne Weser og Elben mod Nord og mod Vest. Maalene er
Bremen, Hannover og Hamburg. De forreste Kolonner staar kun 20 km fra
Hamburg, hvor Modstand af Folkestormen og enkelte sprængte Værnemagtsaf
delinger er blevet fejet til Side. De amerikanske Tanke bliver i Hanno
ver modtaget af hvide Faner, der allerede vajer fra talrige Huse. En Kile
er svinget mere direkte mod Nord, hvor Maalet er Hamburg. Den møder in
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gen Modstand paa sin Vej og vil først i Nærheden af Harburg kunne forven
te at møde Modstand fra Folkestormsafdelinger. Heller ikke foran Bremen
er der nogen Tropper. De allierede staar med to Kiler 15 og 17 km Syd
for Byen. Med dette store Fremstød har man udelukket Tropperne i Holland
enhver Mulighed for at undslippe og forene sig med Forsvarerne i det In
dre af Riget. Samtidig fortsættes Rensningsoperationerne. Det samme er
Tilfældet i Ruhr, hvor Hamn er blevet taget. Paa den sydlige Front har
Amerikanerne nu passeret ThUringer Waid og er ved at samle sig til det
store Fremstød mod Sachsen og Leipzig. De vigtige Jernhaneknudepunkter
Leipzig- Dera og Haile er blevet meget haardt angrebet fra Luften.

Sporskifter blev ødelagt, mellem Marslev og Langeskov to Sprængninger og
endelig blev paa Humlum Station en Del af Signaitjenesten ødelagt.
Fire Frihedskæmpere trængte i Aftes ved 22.Tiden ind paa Nordhavns Sta
tion, hvor de lagde to Bomber, den ene i Kystbanesporet, den anden i Spo
ret nærmest Stationen. Der skete ingen særlig Skade ved Eksplosionerne,
men Tyskerne arrangerede bagefter en fuldstændig vanvittig Skydning og
kastede med Haandgranater. De holdt ikke op før langt ud paa Natten, men
det lykkedes dem dog ikke at lave Ulykker denne Gang.

østfronten: Der raser Gadekampe i Wiens Forstæder, hvor Russerne trænger
frem fra den ene Husbiok til den anden. Fabrikkerne bliver skudt i Grus
af de svære russiske Artilleri. I Arbejderkvarterene hænges de hvide Fa
ner ud. SA og Hitlerjugend stabler et Forsvar paa Benene, men bliver an
grebet af Befolkningen, saa der er ved at udvikle sig en mindre Borger
krig. Russerne fortsætter mod Vest paa den anden Side Wien.
Søger Japan Fred? I Wilhelmstrasse nægter man kategorisk at udtale sig
om Japans fremtidige Stilling. Denne Tilbageholdenhed skyldes uden Tvivl
den Kendsgerning, at den nye Premierminister, Generalløjtnant Suzuki er
ved at danne et Fredskabinet. Suzuki er konservativ og har hele Tiden væ
ret en skarp Modstander af Generalstabens Angrebspolitik. Han er tidli
gere offentligt blevet brændemærket som Landsforræder af denne Grund.
Der er ingen Tvivl om,, at det er den sidste Tids Udvikling i Tyskland i
Forbindelse med de stadige Luftangreb mod det japanske Rige, der har
gjort Japanerene møre, og de har haft særlige Iagttagere i Tyskland for
at faa Anskuelsesundervisning i, hvad et Luftangreb virkelig betyder.
Deres Rapporter har været bestemmende for Udviklingen.
Hvad nu med Hitler? Udviklingen i Japan skal være kommet den tyske Fø
rer meget stærkt paa Tværs, idet det var hans Hensigt netop at søge til
Japan, naar Krigen maatte opgives. Tidligere havde han ogsaa en teoretisk
Mulighed for at komme til Sydamerika, men ogsaa her er der nu lukket. De
store Junkers 290 Rejsemaskiner har staaet parat til Afrejse Dag og Nat
med fyldte Tanke. Man mener nu i Tyskland, at Hitler ikke vil søge bort,
men at Forsvaret af Bjerget omkring Ober Salzberg vil blive trukket endnu
længere ud.

Ved 21.30-Tiden i Aftes blev en fredelig spadserende, en Vinduespudser,
uden nogen som helst foranledning slaaet ned af to Tyskere udfor Friheds
støtten i København. Herrefolkets Repræsentanter klarer sig selvfølgelig
ogsaa efterhaanden bedst, naar de nøjes med at angribe ubevæbnede og in
tetanende Mennesker.
Paa et Apotek paa Nørrebro kom en tysk kvindelig Flygtning i Gaar ind og
gjorde forskellige Smaaindkøb, som hun betalte med en Femkroneseddel. Da
hun skulde have Penge igen, hævdede hun, at hun havde betalt med en Ti
kroneseddel og lod sig ikke overbevise, selv om Ekspedienten viste hende,
at den Seddel, hun havde betalt med, laå øverst i Skuffen. Den stakkels
Flygtning gik ud og hentede en tysk Soldat, der med sin Revolver truede
Ekspedienten til at give hende de Penge, hun forlangte.
Onsdag Aften blev den 23-aarige Kemigraf Lenne, Ægirsgade 13, afhentet af
Hipo-Folk, der erklærede, at det drejede sig om en Afhøring. Torsdag Mor
gen blev Lenne fundet myrdet paa Gaden, skudt gennem Hovedet.

SLUT

Befæstninger mod Schweiz. Der anlægges i øjeblikket meget svære Befæst
ninger i Syd-Tyskland mod den schweiziske Grænse, hvor SS haaber at kunne
holde ud, saa Vejen til Schweiz bliver dem sikret. Der er blevet oprettet
en større Spærrezone, hvor bl.a. de udenlandske Arbejdere er blevet flyt
tet fra.

S I D S I E:
I Nat har der været en Række mindre Jernbanesabotager forskellige Steder
i Landet. Mellem Aalborg og Skalborg skete der 14 Sprængninger og 17 Spor
maa udskiftes, mellem Hammerum og Oddesund to Sprængninger, 6 Spor skal
udskiftes, paa Ullerslev Station paa Fyn en Sprængning i Post I og fire
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.

I Dag paa Danmarks Skæbnedag staar allierede og russiske Hære midt i
Tyskland, alle tyske Forsøg paa at skabe en blot nogenlunde sammenhæn
gende Forsvarslinje er mislykkedes, utallige tyske Divisioner er afskaa
ret fra den tyske Kerne og fra Forbindelse med Overkommandoen, den tyske
Myte og den tyske Drøm om et underkuet Europa er slaaet i Sønder.
Hollands Befrielse skrider frem. Allierede Stødkiler støder mod Zuider
søens sydøstlige Hjørne og direkte mod Nord for at afskære alle de tyske
Divisioner, der i Panik søger at naa tilbage over Grænsen og for at forene sig med de luftlandsatte engelske Tropper. Samtidig fortsætter andre
allierede Panserstyrker i Ilmarch Fremrykningen mod Flaadehavnen Emden
og Bremen, hvortil “ørkenrotterne”, der i sin Tid jagede Rommel tværs
over Nordafrika, kan naa naar som helst.
Tysklands geografiske Midtpunkt Kassel er passeret, Hannover
Centralog Nordtysklands vigtigste Trafikknudepunkt
trues, Braunschweig er
snart naaet.
General Pattons flyvende Panserkolonner fortsætter Fremrykningen efter
Forgodtbefindende og staar ca.lOO km fra Leipzig og ca.200 km fra Berlin,
altsaa i Centrum af det tyske Riges Kommunikationer og kan føre dødelige
Slag til hvilken Side det passer den allierede Hærledelse. Fremstødet mod
Leipzig har totalt kuldkastet den tyske Overkommandos Planer for Forsva
ret i øst, idet Hovedstyrkerne mod Russerne er placeret mellem Leipzig
og Dresden, og disse Styrker nu pludselig ser sig truet i Ryggen. Paa
denne Maade fejrer Koordineringen af Vest- og østfront, Samarbejdet mel
lemden allierede og den russiske Hærledelse, Triumfer.
-

-,

Ved øvre Rhin spreder de franske og amerikanske Styrker sig vifteformet
ud fra Karlsruhe-Heilbron
hvilke Byer der er taget, kan daarligt note
res, før nye Navne dukker op. Kun eet kan konstateres med Sikkerhed: den
tyske Forvirring og de sprængte tyske Positioner.
(fortsættes Side 2)
-
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Russiske Tropper kæmper ved Wiens Centrum og er ved at fuldende Byens
Omringning. Banen til Prag er afskaaret. Mod Nord afventer Marskal Shu
kov Signalet til Fremrykning, den Fremrykning, der skal forene hans og
Montgomerys Hære i Nordtyskland.
Hvad Danmark haabede og saa hen til gennem fem Aar, er ved at gaa i Op
fylde] se.

Størstedelen af den danske Befolkning indtager en korrekt, d.v.s fuld
stændig afvisende Holdning overfor de tyske Flygtninge, der stik imod
Folkeretten har væltet sig ind paa vort Land
som brovtende, raabende og
krævende tror, at de ogsaa efter det 3.Riges Sammenbrud kan spille Her
rer. Desværre er der imidlertid ogsaa Danske, der ikke forstaar, hvordan
man optræder overfor den sygdomsbefængte, bacille- og snavsspredende Hob,
der har fortrængt danske Skolebørn fra deres Undervisning og som tilsvi
ner danske Skoler i en Grad, ingen menneskelig Fantasi forstaar at udma
le
For blot at give et Par Eksempler:
En Bager paa Vesterbro har i de sidste Dage maattet opleve, at mange af
hans Kunder
efter at han havde nægtet at sælge Wienerbrød til tyske
Flygtninge fra en nærliggende Skole
solgte deres Mærker for tyske Ciga
retter eller stjaalne Vinbeholdninger fra andre besatte Lande. Bageren
har som Modaktion bestemt Resten af Maaneden kun at sælge Mærkebrød
saaledes at hans “danske” Kunder, der var begyndt at slaa sig paa Kager
og Roulader, maa søge andre Steder hen.
Forleden Dag kom tre af de tyske Sygeplejersker, der ledsager Flygtnin
gene, ind paa Apoteket i Borups Alle og begyndte at kræve ind af Medici
nalvarerne. De ønskede en Mængde forskellige Varer, hvorpaa der allerede
hersker Knaphed og hvortil der kræves Lægerecepter. Apotekets Personale
nægtede korrekt at udlevere Varerne, men Apotekets Indehaver, Apoteker
Rørvig, kom styrtende til og udleverede det hele med den naive Bemærk
ning, at “Staten jo senere faar det hele betalt”. Som om det drejede sig
om Pengene~
Der findes saaledes stadig Folk, der intet forstaar af Udviklingen,
der ikke kan indse, at de Titusinder af Flygtninge betyder den største
Fare for Danmark, der ikke væmmes over deres paa~aaende og brovtende An
masselse.
Eller som en af de kvindelige Flygtninge forleden sagde, da en dansk Til
skuer til hendes Indtog spurgte, hvornaar hun skulde videre: “Videre?
Jeg har tænkt at blive her. Naar først det hele er forbi affinder Dans
kerne sig sikkert med os.”
En ny Invasion er begyndt. Invasionen af de tidligere Slavepiskere fra
Polen, Bødlerne fra Maidaneks Dødsfabrikker, Gestapomændenes Koner og
Børn med de myrdede polske Kvinders og Børns Sko paa Fødderne, deres
Ringe paa Fingrene, deres Skrig rungende i ørerne.
-

-

-

-

—

-
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Hipo-Folkene begaar overlagt Mord
paa to unge Kemigrafer
en Hævnaktion.
Seks af Hipo-Bandens Medlemmer fra Politigaarden har Torsdag Nat begaaet
et Dobbeltmord i Charlottenlund Skov. To ganske uskyldige Mennesker er
blevet afhentet i deres Hjem, kørt ud i Skoven og skudt ned, og efter de
foreliggende Oplysninger lægger Hipo-Banditterne ikke Skjul paa, at det
er Hævn for Nedskydningen af StikkerenFlemming Larsen, der i Torsdags
blev likvideret paa Vagtværnsstationen i Brønshøj. Det mest modbydelige
i denne Affære er dog maaske den Omstændighed, at de myrdede er blevet
udpeget af to 16-aarige Pigebørn.
Foreløbig foreligger følgende Opklaring om den uhyggelige Affære. Lørdag
den 31. Marts sad den 23-aarige Kemigraf Jørgen Ejler Storck Lemme, lE
girsgade 13, paa Restaurant “Giraffen” i Palladium-Bygningen, hvor han
kom i Snak med et Par l6-Aars Pigebørn. I Samtalens Løb spurgte den ene
af Pigerne Lemme, om han ikke kunde tænke sig at købe en Pistol, men den
unge Mand, der aldrig har beskæftiget sig med illegal Virksomhed eller
blot haft Tilknytning til illegale Kredse, afslog leende Tilbudet. Da Pi
gebørnene stadig forsøgte paa at faa hahi interesseret i Køb af en Pistol,
sagde Lemme: “Hvad i Alverden skulde jeg dog købe en Pistol for?”, og i
det samme førte han Haanden ned i Lommen, greb om en Gadedørsnøgle, han
havde der, og pressede den frem mod Tøjet, saa det saa ud, som om han hav
de en Pistol. Det hele var et Udslag af ungdommelig Kaadhed.
Senere fulgtes Lemme og de to Pigebørn hjem, og paa Vejen blev det af
talt, at de skulde mødes igen en anden Dag. Inden de skiltes, havde Pige
børnene faaet Lemmes Adresse.
Den følgende Dag ved 13.Tiden indfandt seks Hipo-Mænd sig i Lemmes Hjem
o IEgirsgade. Den unge Mand havde paa det Tidspunkt Besøg af en Arbejds—
kammerat, den 22-aarige Kemigraf Finn Lorentzen, Spøttrupvej 4. De blev
begge arresteret og under Slag og Spark blev de ført ned til Hipo-Bilen
og ført ned til Politigaarden. Her kom de i et Mishandlings-Forhør, der
trodser enhver Beskrivelse. De blev slaaet med Gumiknipler, sparket,
torteret, og først efter fire Timers Forløb blev de to unge Mænd sluppet
løs. Afhøringen havde drejet sig om den Pistol, som Lemme h?vde pralet
med overfor Pigerne. At han ikke kunde fortælle, hvor den var, skyldtes
den Kendsgerning, at han aldrig havde ejet en Pistol, og det stod aaben
bart ogsaa efterhaanden Bødlerne klart. Derfor slap de de to unge Mænd.
Men nu var de til Gengæld opnoteret i Hipos Protokoller, og efter Likvi
deringen af Stikkeren Svend Larsen har Hipo aabenbart besluttet, at det
skulde Lemme og Lorentzen undgælde for. Torsdag den 5.April ved l.Tiden
om Natten indfandt Hipo-Banditterne sig atter i Lemmes Hjem, og da der
ikke blev lukket op, sprængte de Døren. Derefter tvang de Lemme til at
staa op, nægtede ham at tage mere end det mest nødvendige Tøj paa og
slog en Cigaret, som han vilde ryge under Paaklædningen, ud af Munden paa
ham. Paa hans forfærdede Families Spørgsmaal om, hvad der skulde ske,
svarede den ene af Banditterne: “Er de ikke klar over, at der er Krig?”
Derefter blev Lemme kørt hen til Lorentzens Bopæl, denne unge Mand blev
ogsaa hentet ned i Bilen, og saa blev de begge kørt ud i Charlottenlund
Skov, hvor Hipo-Mændene først plyndrede dem for deres faa Værdigenstande,
fjernede alle Identitetsmærker og myrdede dem med Nakkeskud, derefter
-
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blev de kastet ud paa Kørebanen ved Gyldenlundsvej med et halvt Hundrede
Meters Mellemrum.
Det kan tilføjes, at der fra Frihedsbevægelsens Side er sat et stort Ar
bejde ind paa at finde saavel de to Pigebørn som de seks Mordere.
388 Danske døde
i tyske Koncentrationslejre og Fængsler.
I Følge en Opgørelse, der den 6.April er tilstillet danske Myndigheder,
er ialt 388 internerede Danske afgaaet ved Døden i tyske Koncentrations
lejre og Fængsler, siden de første Deportationer fandt Sted. Dødsfaldene
fordeler sig saaledes: Hamburg Neuengamme 260, Buchenwalde 59, Miihlberg
10, Stutthof 5, Sachenhausen 2, Ravensbrück 1, Auschwitz 1, Theresien—
stadt 45 (dette Tal er uændret fra Juni 1944), Dreibergen-Bützow 3,
Statsfængslet i Dortmund 1 og Waldheim 1. Tallene fra Buchenwalde og
MUhlberg omfatter udelukkende Politifolk, altsaa ialt 69.
150.000 Liter Mælk om Ugen
til Flygtningene.

—

Tysk Krav om Benyttelse af Beauvais’
og Steffensens Fabrikker.
Det er, som omtalt, vældige Mængder Levnedsmidler, Tyskerne tilegner sig
for at forsyne de store Flygtningeskarer, de sender herop. Der vises ik
ke Sparsommelighed paa noget Oniraade. Den pludselige Mælkemangel i Køben
havn har Dagbladene omtalt udførligt, men Censuren har ikke tilladt, at
Læserne faar Besked om, at det aldeles ikke er Transport og Emballagevan
skeligheder, der alene er Skyld i Knapheden. Den Væsentligste Grund er
naturligvis de tyske Beslaglæggelser, og det kan oplyses, at omkring
150.000 Liter Mælk hver Uge dirigeres til de tyske Flygtninge.
Da Tyskerne samtidig tilvender sig kolossale Mængder Kød, Brød, Smør og
Grøntsager, vil ekstraordinære Foranstaltninger til Regulering af For
bruget paa disse Omraader snart blive nødvendige.
Det har tidligere været nævnt, at Tyskerne har været ude efter Folkekøk
kenerne, men hidtil er det dog lykkedes de danske Myndigheder at forhin
dre en Beslaglæggelse. Køkkenerne er jo er~ af Grundpillerne i den store
Folkebespisningsplan, som skal træde i Kraft, naar Gassen svigter. I For
vejen er en Del af denne for Hovedstaden saa livs vigtige Plan blevet
slaaet i Stykker gennem Beslaglæggelse af Skolerne, Idrætshuset og de øv
rige store Lokaler, hvorfra Fordelingen af Maden skulde foregaa. Tyskerne
har ogsaa tiltvunget sig Brugsret over de fire k’ers Grøntkonservesfabrik
paa Amager, ligesom de har stillet Krav om at maatte benytte Beauvais’
og Steffensens Fabrikker ved Bespisningen af deres Flygtninge.
Fra Berlin gives der stadig Ordre til at sende saa mange Flygtninge som
muligt til Danmark, og det kan derfor ventes, at Plyndringen efterhaanden
vil blive af hidtil uhendt Omfang. Som tidligere fremhævet i INF er det
derfor et Spørgsmaal, om Myndighederne ikke hurtigst muligt bør udvide
flere af de bestaaende Rabat-Ordninger, saa den mindre bemidlede Del af
Befolkningen faar lettere Adgang til at købe.
I denne Forbindelse kan det oplyses, at de tyske Krav om Levnedsmidler

30

Side 5. INFORMATION Nr.451.

9.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.416.

i April Kvartal sammenlignet med Januar har været:
Ekstra 6000 Tons Kartofler, svarende til Københavns Forbrug i 1
neder.
Rugmel
ekstra 3000 Tons, nemlig fra 9.900 til 12.900 Tons.
Smør ekstra 700 Tons, nemlig fra 2.000 til 2.700 Tons.

-

2 Maa

-

Sukkerrationen var i Forvejen for Januar sat op med 400 Tons til 1300
Tons. Nu kræves den forhøjet til 1600 Tons.
Hidtil er der krævet 600 kg Krydderier pr.Kvartal. Dette kræves sat op
til 8.000 kg. i April Kvartal.
Iøvrigt følgende: Spiseolie fra 6000 kg. til 9000 kg., Spiritus af alle
Slags fra 30.000 Liter til 38.000 Liter (det er udelukkende Drikkespiri
tus).
Rationerne tyder paa, at Tyskerne régner med at skulle underholde 500.000
Flygtninge og Soldater. Hvor meget den tyske Intendantur sælger videre
til den sorte Børs,kan desværre ikke opklares.
Det kan endelig nævnes, at Manglen paa Spande skyldes, at Tyskerne benyt
ter Spandene til W.C og Flaskemanglen, at Flaskerne benyttes som Natpot
ter.
Udplyndringssystemets sidste Fase.
En tysk Militærkommision har i de sidste Dage foretaget ulovlige Heste
opkøb paa Lemvig—Egnen. De Landmænd, som Kommisionen har henvendt sig til,
har nægtet at sælge, og Tyskerne har derefter i flere Tilfælde foretaget
Beslaglæggelse og fjernet adskillige Heste fra Ejendommene.
Med større Held har Tyskerne henvendt sig til Hestehandler Carl Kjeldager
i Lemvig hos hvem de købte en halv Snes Heste.
De Opkøb, der paa denne Maade søges foretaget af Værnemagten, er i Strid
med de gældende Aftaler mellem danske og tyske Myndigheder, og de Land
mænd, som har nægtet at sælge, har derfor optraadt, som de burde, hvad
derimod ikke kan siges om den paagældende Hestehandler. Tilfældet viser,
at Tyskerne i øjeblikket tilsidesætter altfor at skaffe sigL~de Varer, som
de ønsker. Man har ogsaa Eksempler paa, at tyske Soldater hår forlangt
Æg udleveret hos Ægeksportører. Her er Tyskerne gaaet til Værks paa den
Maade, at hvis Æggene ikke udleveres, gaar Soldaterne selv om bag Disken
og tager simpelthen Kasserne. Det er i denne Forbindelse ikke uinteres
sant, at ved en tysk Flyveplads i Danmark bruges der nu 10 Gange saa man
ge Æg som tidligere. Det er Udplyndringssystemets sidste Fase.
Tyske Gadeskilte i København?
Skal de københavnske Gadeskilte forsyned med tyske Betegnelser? Dette er
i hvert Fald et ønske, som man har hørt fremsat af tyske Flygtninge, der
følte sig irriteret over ikke at kunne finde rundt i Byen under deres Ud
plyndri ngsture.
Hver Dag bringer iøvrigt nye Eksempler paa denne anmassende Holdning,
mange af disse Flygtninge tillader sig at indtage. Da en Sporvogn forle
den kørte forbi et af de bomberamte Huse i København, pegede et Par af
Flygtningene skadefro paa Ruinerne og bemærkede højt: “Det er paa Tide,
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Danskerne faar deres Huse ødelagt. Saa kan de maaske lære at vise mere
Imødekommenhed.”
Det er disse Mennesker, Danmark skal have Medlidenhed med~
Tvangsforordning, der giver Bagsiag.
Det var unægtelig i rette øjeblik, den tyske Censur fik dekreteret, at
Værnemagtsberetningen skulde anbringes paa Forsiden af alle danske Dag
blade. Her pranger den nu med de nye Kampomraader, og Beretningen har for
første Gang faaet Læsere herhjemme. Man vil se, hvorledes den tyske Overkommando klarer den Opgave at give Meddelelse om de daglige Kæmpeneder
lag. Det kan dog sikkert nu ventes, at Censuren meget snart giver Besked
om at gemme Værnemagtsberetningen længst omme i Bladet
hvis den da ikke
helt bliver fjernet fra Spalterne.
-

Ny tysk Fredsføler
over Stockholm.
Den tyske Gesandt Schnurre, der fortsat opholder sig i Stockholm
efter
hvad der paa tysk Side meddeles: “paa Hospitalet”
viser sig at være
endnu en af de mange “Fredsgesandter”, der i den sidste Tid er udsendt
fra Berlin. Hr. Schnurre, der tidligere rejste til de europæiske Hoved
stæder med de formulerede tyske Krav og var Ekspert i europæisk Nyord
ning, har henvendt sig til det engelske Gesandtskab, men er som sine For
gængere blevet afvist. Dette har Reuters Korrespondent i Stockholm med
delt, og han er ikke blevet dementeret fra engelsk Side.
Hr.Schnurre ledsages paa sin mislykkede Mission af Rigsbankdirektør Hr.
Ludwig, kendt fra mange Handelsforhandlinger i Danmark. Spørgsmaalet er
nu, om de to Herrer efter Fiaskoen vender hjem til Tyskland eller fort
sat vil opholde sig “paa Hospital” i Sverige.
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hed Kl.12.
Holstebros tyske Bykommandant, en 66-aarig Kommunelærer Worm, der ankom
til Byen den 27.Marts, skød sig Natten til Skærtorsdag paa Knudsens Ho
tel. Han var kommet fra østfronten og havde nu faaet nok af Hitlers Krig.
Natten til Fredag besatte godt en Snes bevæbnede Mænd alle Vejene, der
fører til den lille Landsby Søllested paa Lolland. Nogle af dem trængte
ind i Telefoncentralenog holdt Centralbestyreren op i halvanden Time. I
Mellemtiden fjernedes fra J.B. Jensens Værksted 1000 Liter Benzin og 30
Liter Olie, der blev læsset paa en Lastbil, hvorpaa Mændene forsvandt.
Tysk Politi har fra et Hospital i Aarhus fjernet den haardt saarede Re
servebetjent Victor Rasmussen fra Horsens.
Ejendomsmægler Hamburger, Admiralgade. 15 i København, der har tyske og
nazistiske Interesser udsattes Natten til Fredag for et Attentat udenfor
sin Gadedør. Flere Skud affyredes imod ham, men han saaredes ikke.

-

-

Nogle Frihedskæmpere forsøgte i Lørdags et Attentat mod Stornazisten og
Syssellederen, Købmand Jørgensen i Glostrup. Attentatet mislykkedes, og
en Frihedskæmper blev dræbt, da Jørgensen trak sin Revolver frem og be
gyndte at skyde. De øvrige tog derefter Flugten.
En Oberfeltwebel med det danske Navn Alfred Sommer blev i Gaar Formiddags
dræbt af pistolbevæbnede Mænd i Jægersborg Alle. Mændene
fem ialt
havde fulgt Sommer fra Jægersborg Kaserne, da han pludselig anede Uraad
og løb ind i Jægersborg Mejeris Gaard. Herfra gik han gennem Baglokalet
ind gennem Mejeriudsalget, men her ventede et Par af Mændene paa ham og
skød ham ned, før han kunde faa Lejlighed til at trække sin egen Pistol.
Der blev senere foretaget en omfattende Razzia paa Mejeriet
uden Resul
ta t.
-

-

-

De tilfældige Nedskydninger
har den højeste Velsignelse.
Himmler har for kort Tid siden udsendt en saakaldt Dagsbefaling til
Landsforræderkorpsene og de tyske SS-Folk. Her til Landet naaede denne
Dagsbefaling forleden, og bl.a. blev den oplæst og indskærpet Hipo—Fol
kene ved en Parole i Fredags paa Politigaarden. I Hovedtrækkene gaar Hr.
Himmiers Befaling ud paa, at Medlemmer af hans væbnede Styrker har Ret
og uomgængelig Pligt til øjeblikkelig at gøre Brug af deres Skydevaaben,
saafremt de bliver truet, eller blot føler sig truet.
Hvorledes det er andre Steder, ved vi ikke, men her i Landet, synes Him
miers Dagsbefaling ganske overflødig.

Frihedskæmpere har fjernet et stort Lager af Sengetøj, Tæpper og lignende
fra Hareskov Kuranstalt, som Tyskerne har bebudet at ville beslaglægge
til Saarede.
Hipo har faaet indrettet eget Lazaret i ~ælderen under Politi~gaarden. De
gaar aabenbart i den Tro, at de kan risikere en længere Belejring.
For nogle Dage siden blev et Medlem af Waffen SS skudt paa Gaden i Køben
havn. I den dræbte SS-Mands Lomme gjorde man et opsigtsvækkende Fund
fire Dum-dum-Kugler, der viste sig at være fremstillet i Tyskland til
tyske Karabiner.
-

I FAA LINIER (Indland):
Al Orlod for de tyske Soldater i København og den nærmeste Omegn er ind
draget fra Søndag Kl.12 til Tirsdag K1.12. Baggrunden er naturligvis den
9.April. Tyskerne venter, at denne Dag skal give Anledning til Urolighe
der, ja, ønsker maaske dette, for at faa den sidste Lejlighed til at faa
Frihedsk~iperne ud paa Gaden. Den danske Befolknings Svar er naturligvis
Overholdelsen af al Disciplin, ikke lade sig provokere, men afholde sig
fra alt, der giver Tyskerne Undskyldning for at skyde. Den 9.April høj
tideligholdes fra dansk Side kun paa een Maade: Gennem to Minutters Stil-

Translatør Rottbøll, der Søndag den 25.Marts blev dræbt af Pistolskud i
sin Villahave paa Lunderskovvej 35, var identisk med Stikkeren og Schal—
burgmanden Olaf Theodor Albert Rottbøll. Rottbøll var født den 2. Septem
ber 1918. Han havde i Tidens Løb bragt mange gode danske Patrioter i U
lykke.
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Forleden foretog Gestapo en Razzia i Ejendommen Kronprinsesse Sofiesvej
10 i København, hvor man paa Loftet beslaglagde en meget kraftig Radio—
sneder med tilhørende Radiomast.
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Under Skydning sent Lørdag Aften i Kvarteret omkring Lyngby Hovedgade
blev en Mand ved Navn Poul Flensborg, Hjortøgade 3, ramt af et Projektil
i Armen.
Alt tyder paa, at det var Sort Børs-Folk, der forleden forsøgte at faa
udleveret 400 Sæt Rationeringskort paa Folkeregistrets Kontor i Gylden
løvesgade i København. To af dem blev som omtalt skudt ned af Hipo-Folk
og bragt til Feltiazarettet.
Paa Efterslægtsselskabets Gymnasium i København foretog en Gruppe Hipo
Folk i Fredags en Razzia for at faa fat paa et Par Gymnasiaster fra III
G. Hipo—Folkene ankom i et af Frikvarterene og stillede samtlige Elever
op i en lang Række i Skolegaarden. Derefter satte de en Revolver i Siden
paa en af Drengene og beordrede ham til at udpege de to Gymnasiaster.
Mens Drengen med Revolveren i Siden gik ned langs Rækken, kom de to ef
tersøgte Gymnasiaster til Stede. De var straks klar over Situationen og
forsvandt derefter omgaaende. De tog Flugten gennem nogle Haver, der stø
der op til Skolen.
Maskinfabriken ‘~Campa” i København, der forleden blev fuldstændig ødelagt
ved Sabotage, fremstillede Reservedele til Kraner. Maskinsnedkeriet paa
Gladsaksevej i København, der samtidig blev ødelagt, fremstillede Barak
dele til Tyskerne.
Tidligt i Gaar Morges fandt man Liget af en ukendt Mand i Grønnemose Alle
i Søborg. Han var blevet dræbt ved flere Skud. Kvarterets Beboere havde
samme Nat ved 1—Tiden hørt en Del Skydning, men ingen turde vove sig ud
for at se, hvad der skete. Der fandtes ingen Identificationspapirer paa
den dræbte Mand.
I den underjordiske Garderobe paa Raadhuspladsen i København blev en tysk
Oberløjtnant ved Navn Hörth i Lørdags saaret af et Skud i Underlivet. Han
blev ført til Feltlazarettet, og under den efterfølgende Skydning, som
blev iværksat af tyske Politisoldater, blev en tilfældig forbipasserende
saaret i Benet. Tyskerne anholdt en ung Mand, der dog næppe har haft no
get med Nedskydningen at gøre.
Vægter Alfred Holm fra Vaabenarsenalet paa Amager Boulevard i København
blev Lørdag Eftermiddag dræbt, mens han foretog nogle Indkøb paa Hvidov
revej. En ung Mand aabnede pludselig Døren til Forretningen, affyrede
flere Skud mod Holm og forsvandt.
Efter Sabotagen mod Industrisyndikatet i Københavns Frihavn i sin Tid
gik Tyskerne straks i Gang med at bjerge, hvad bjerges kunde. Det var ik
ke meget, der blev til Rest, men senere har man dog kunnet rekonstruere
et Par mindre Afdelinger, og her er der i den sidste Tid foregaaet en
minimal Produktion. Tyskerne er nu blevet bange for, at ogsaa denne Pro
duktion skal blive knust af Sabotørerne, og de har derftor ladet den lil
le Virksomhed i Frihavnen besætte af svært bevæbnede Soldater. De mange
civile Sabotagevagter blev jaget bort, og en Sværm af Soldater rykkede
ind.
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certhuset. Talere er Minister Esmarck, Redaktør Ebbe Munck og Stadfull
mägtigens Ordförare Carl Albert Andersson. Der indledes med en dansknorsk Flagparade, og desuden medvirker Kunstnerne Randi Steen, Franz Ra
binowitz, Teaterchef Halfdan Christensen og Samuel Besekow. Ogsaa i Mal
mø og mange andre svenske Byer højtideligholdes 9.April af Danske og Nord
mænd.
Fredag Eftermiddag hørtes en stor Eksplosion i Næstved. Det var en Bombe,
der eksploderede i den store Kaserne i Grønnegade. Der stge Røg op fra
Kasernen, men Brandvæsnet blev ikke tilkaldt.
Under Paaskud af, at Værnemagtens Samtaler med Berlin aflyttes, er der
paa flere Telefoncentraler etableret Lytteposter. Der bør iagttages den
største Forsigtighed ved Brugen af Telefonen.
En ung Frihedsk~iiper, stud. theol. Hans Engberg, Aarhus, Søn af Civilin
geniør C. F. Engberg, Thorsvang ved Horsens, er faldet i Kampen for sit
Fædreland. Han blev skudt under Jernbanesabotage i Nærheden af Aarhus.
Da Sabotører forleden Nat var i Færd med at klippe Telefonledninger over
til Tyskernes Kvarter i Nørrebrogades Skole i Aarhus, blev de opdaget af
Vagterne, som straks aabnede Ild. Det kom til en voldsom Ildkamp, som
trak hen over Kommunehospitalets Terræn. Flere Kugler gik gennem Kommunehospitalets Vinduer, og flere Patienter fikChok. Under Kampen blev en Sa
botør saaret og taget med af Tyskerne, som ogsaa menes at have lidt Tab.
Ved 4-Tiden Fredag Morgen kom 8 Gestapofolk for at arrestere Fuldmægtig
Henry Rasmussen, Aarhus Folkeregister. Rasmussen var ikke hjemme, hvor
for Gestapofolkene arresterede hans Kone og Svigerinde, der sov i Lejlig—
heden.
Den saakaldte “Groserer” Frode Nørbech, N. Hornbæk ved Randers, blev for
leden Eftermiddag skudt ned paa Bruunsbro i Aarhus. Han var en meget ak
tiv Stikker. I sin Tid var han Livvagt for den for nogen Tid siden henrettede Leder af Schalburg-Korpset i Aarhus, Ingeniør Schmidt, og havde
nu overtaget en Del af dennes Funktioner. Frode Nørbech menes at have en
ikke ringe Andel i de store Schalburgtager i Guldsmedgade i~Äarhus, som
kostede flere Menneskeliv, samt i de omfattende ødelæggelser i Randers.
Fredag Eftermiddag ved 17-Tiden blev paa Vestervej i Skanderborg Stikke
ren, Reservefyrbøder paa Sølund Erik Buch Nielsen, likvideret med tre Re
volverskud. To Cyklister havde passet ham op, da han kom fra Anstalten,
og skød ham ned, da han drejede ud fra Stien til Sølund. Han var død paa
Stedet. Buch Nielsen havde lige stukket tre Patrioter
De tyske Arbejdspladser ved Aarhus affolkes mere og mere. Arbejderne for
lader Arbejdspladserne i Grupper. Særlig ved Befæstningsarbejderne i Ves
terengen, hvor man bygger Udenværker, er Mandskabet nu saa langt nede i
Antal, at Arbejdet praktisk talt ligger stille. Det samme er Tilfældet
i Militærlejren i Tøndergade, hvor der kun er 3
4 danske Arbejdere til
bage. De tyske Soldater er beordret til at udføre Bygnings- og Gravear
bejdet.
-

9. April fejres i Stockholm ved en dansk-norsk Mindehøjtidelighed i Kon
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Fem Frihedskæmpere befriede for nogen Tid siden iHjørring en Kammerat,
Kriminalbetjent ørum, Brønderslev, der Dagen i Forvejen var blevet ind
sat i den tyske Afdeling paa Politistationen. De ringede ved 16-Tiden paa
Døren tuden danske Arrestforvarers Lejlighed og tvang ham til at vise
Vej op til den tyske Afdeling. Her blev to Vagtposter holdt op, mens den
indespærrede Frihedskæmper blev befriet. Vagtposterne blev derefter inde
spærret i Cellen. Da den danske Arrestforvarer havde faaet befriet de to
tyske Vagter, alarmerede disse det tyske Sikkerhedspoliti, der kom til
Stede og visiterede alle Trafikanter, som passerede Politistationen. En
enkelt, der ikke havde Legitimationskort, blev indsat i Arresten, men
senere frigivet.

granater ind foran Døren til Kommandantens Værelse. Kommandanten kbm in
tet særligt til, men to Feltwebler blev saa haardt saaret, at de nu er
døde.
Den tyske Garnison i Holstebro blev i Januar stærkt udtyndet, men i Slut
ningen af Marts er den nu igen blevet forøget og er oppe paa Ca. 1050
Mand. Senere er kommet et Kontingent paa 600 Mand, men samtidig er 4QO
Mand blevet fordelt til Landkommunerne. Man regner med, at der er ca.l25O
tyske Soldater i øjeblikket. Den tyske Regimentsstab har slaaet sig ned
paa Byens førende Hotel, Hotel Schaumburg. Tyskerne har belagt alle Ho
tellets Værelser.

Stikkeren Købmand K. K. Knudsen, Dalumvej 21 i Odense, er blevet likvide
ret. Da Patrioterne kom for at hante ham, forskansede han sig i sin Kæl
der, og først efter at der var blevet kastet Haandgranater ind ad Vindu
erne til ham, gav han Køb. Knudsen har angivet adskillige gode danske
Mænd i Odense og Dalum, og hans Eksistens var en stadig Trusel for Fri—
hedsbevægelsen.

Dødeligheden blandt de tyske Flygtninge i Aarhus er ualmindelig stor.
Midt i sidste Uge blev der begravet 27 Flygtninge og i Lørdags 40. Der
skal være død Ca. 150 Flygtninge i Løbet af den korte Tid, de har været
i Aarhus. Det kniber stærkt med at levere Kister til alle de døde, lige
som de mange Dødsfald bevirker, at der gøres betænkeligt Indhug i Kirke
gaardenes ledige Arealer.

Forleden Nat blev der forøvet Sabotage mod den tyske Værnemagts Telefonanlæg i Aarhus. Det strækker sig fra Artillerikasernen, forbi Universi
tetet tilde saakaldte Udenværker paa Vorre Vang, hvor der findes Artil
leristillinger. Anlæget er sat ud af Funktion for længere Tid.

Der er kommet nye store Transporter af Flygtninge til Sønderjylland. I
Sønderborg er saa at sige alle offentlige Bygninger blevet beslaglagt.
Hele Skolevæsnet er saa at sige ophørt at fungere. Ved Kjelstrup Strand
er Badehotellerne Sølyst og Viktoria Bad blevet beslaglagt.

Byvagten i Aarhus har anholdt en Sortbørs-Handler, Ib Holmer Hansen, Ro
lighedsvej, der drev Handel med Silkestoffer. I Hans Kuffert fandt man
en skarpladt Revolver. Da han skulde fremstilles i Retten, kom Tyskerne
og krævede Manden udleveret.

I Holstebro er der nu godt 1000 tyske Flygtninge. Holstebro har 12.000
Indbyggere, og i Forvejen ligger der i Byen ca. 1200 tyske Soldater.
Blandt Flygtningen i Holstebro er Dødeligheden
navnlig blandt Børnene
meget stor. Særlig en ondartet Difteritis gør Indhug. Paa en Dag i sidste
Uge begravedes paa Holstebro Kirkegaard 14 tyske Flygtninge, heraf 10
Børn. I den korte Tid Flygtningene har opholdt sig i Byen, er indtruffet
32 Dødsfald.

Et Værnemagerfirma, der kalder sig Dyckerhoff og Widmann, søger i denne
Tid Arbejdskraft i Horsens. Man averterer efter 300 Arbejdere til velløn
net Jord- og Akkordarbejde. Det drejer sig om en Tankgrav, der skal gra
ves sydøst for Sdr. Bjerre i Retning mod Hornsyld. Arbejdet er kommet i
Gang, men det gaar meget smaat med Tilstrømning af Arbejdskraft.
Tre bevæbnede Sabotører trængte forleden Aften ind paa Landlyst Teglværk
i Thy. Teglværket ejes af A. E. Brix. Sabotørerne fjernede de tre Menne
sker, som opholdt sig paa Teglværket, hvorefter Teglværksovnen blev
sprængt. Der blev ikke fabrikeret Teglsten, men tørret Generatorbrænde
for 0. T. Baade Ejeren og hans Chauffører har gentagne Gange faaet Advar
sler.
Hjørring er nu praktisk talt omringet af dybe Løbegrave og Pigtraads
spærringer. Navnlig mod Nord og Vest gennemkrydses Egnen afLøbegrave og
andre Spærringer i meget stor Udstrækning.
Nord for Hjørring er der ved den store Marinestation paa Muldbjerggaard
indrettet en Pejlestation for den tyske Marine og Flyvevaabenet.
Forleden Nat eksploderede en Bombe i Kommuneskolen i Aabyhøj ved Aarhus.
Paa Skolen var indkvarteret tyske Soldater, og en Del af dem skulde den
des til Fronten. De havde besluttet at give deres Kommandant, der var y
derst forhadt, en Afskedshilsen. Den bestod i, at de kastede fem Haand
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Tre af Hjørrings fire Skoler, Teknisk Skole, 2
3 Hoteller, flere Ung
domshjem, Tennishallen, Halvorsminde Efterskole, Jydske Arsenal og andre
Bygninger er blevet belagt med Soldater eller Flygtninge. 14 gamle Men
nesker blev jaget ud af Haandværkerforeningens Stiftelse for at skaffe
Plads til Soldater.
-

I Lørdags var det kommet til Scener foran Stevnsgades Skole i København,
hvor tyske Flygtningebørn huserer. Et Par tyske Musikanter gik rundt i
Gaardene omkring Skolerne, men de fik ikke noget stort Udbytte, for de
tyske Børn stjal de Penge, der blev kastet ned til Musikanterne. Den ger
manske Yngel protesterede vildt og slog rasende om sig, da en af Gaard
sangerne forsøgte at bemægtige sig sin retmæssige Ejendom, og for at und
gaa Optøjer foretrak Musikanterne tilsidst at forsvinde.
Arrestationer: Arbejder paa Aarhus Maskinfabrik Henrik Brogreen, Fre
densgade 31, Snedker Willy E. J. Borresen, Frederiks Alle 128, Maskin
snedker Aage Bruun Jespersen, Janus la Cours Vej 9, Forretningefører Poul
Poulsen, Firmaet Jason, alle Aarhus, og Arbejdsmand Magnus Madsen, Hav—
nevej 52, Grenaa.
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Specielt:

foretaget paa. Som bekendt skulde 13 Skibe, som laa Syd for Broen, være
afgaaet til tyske østersøhavne for at hente Flygtninge herop. Det var
Meningen, at de fleste af dem skulde være dirigeret til Kiel, men efter
de kraftige Bombardementer af denne By er Flaaden, som skulde afhente
Flygtningene, dirigeret bort fra Havnen igen, og nu ser det nærmest ud
til, at Tyskerne er ved at opgive at flytte flere Flygtninge ad Søvejen.
Risikoen er for stor. Saa foreløbig vil Skibene faa Lov at blive liggen
de, selvom Langebro kan hæves igen Men Tidspunktet for Aktionen viste
sig altsaa at være ualmindelig heldigt valgt.

I Forbindelse med Sabotagen forleden af K. K. K.-Baaden “Godtfred Hansen”
i Aarhus nævnede vi, at Baaden førtes af Kaptajn H. Johansen. For ikke
at Læserne skal faa forkert Indtryk af Kaptajnen, anmodes de illegale
Blade, som bringer Meddelelsen, om at stryge Kaptajnens Navn. Han er ali
right, men Notitsen kan misforstaas.
Specielt fra Karstensen: Kl. 15 pr (~)
“Frit Forum” bedes opgive ny Adresse til Eriksen, Aalborg.
Til 267: Vi kan ikke se den direkte Forbindelse mellem Frihedsbevægelsens
Arbejde og Bibiioteksvæsnets 25 Aars Jubilæum. Det er Grunden til, at vi
ikke har bragt Døssings Opraab.
Til 250: Det omtalte kommer meget uregelmæssigt og kun i enkelte Eksem
plarer Det andet medførte for stor Risiko.
Til 79: Hun maa skilles først.
Til 673: Tak.

Det skamløse Hykleri
Den 9. April 1945 angler “Fædrelandet” efter Medlidenhed, Forstaaelse og
dansk Statsborgerskab. Det sidste har Bladet reelt givet Afkald paa for
5 Aar siden, og det formelle skal vi snart faa bragt i Orden. Forstaaelse
af “Fædrelandet”s særlige udanske Mentalitet har vi aldrig savnet. Medli
denhed vil de ikke finde nogen Steder i Landet.De skriver i Dag: “Hvis
vore Modstandere tror, at vi har gnedet os i Hænderne, hver Gang vi hør
te, at nu var denne eller hin danske “Patriot” blevet skudt, eller nu
var Politiet sendt til Tyskland, ja saa viser det kun, at den djævelske
Propaganda fra London og Sverige har fordrejet Hovedet paa mange Danske
re
vi har lidt med enhver, der har mistet en af sine Kære, uanset
Grunden til Tabet
.naar i Dag unge patriotiske Mænd sætter Livet paa
Spil, saa sænker ogsaa vi danske Nationalsocialister vor Kaarde i Ærbø
dighed for dem, der døde for deres Overbevisning.”
...

.

.

Ingen danske Fanger
til Tyskland mere.
Officiel Ordre fra Berlin
for besværligt under de kaotiske Forhold.
Der er sket det glædelige, at man fra den tyske Overkommandos Side har
tilstillet Tyskerne i Danmark en officiel Ordre om, at ingen danske Fan
ger mere maa sendes Syd paa. Ordren er ikke givet, fordi Tyskerne nu paa
det sidste er ved at blive bedre Mennesker, eller fordi de herigennem vil
tiltuske sig Fordele for deres Flygtninge, men ganske simpelt, fordi For
holdene i Tyskland efterhaanden er blevet saa kaotiske, at man ikke øn
sker ogsaa at have Besvær med udenlandske Fangetransporter. Noget andet
er, at Gestapo og det tyske Gesandtskab herhjemme sikkert vil søge at
udnyttet Ordren mest muligt i Medlidenhedskampagnen.
Det var iøvrigt et meget heldigt Tidspunkt, Aktionen mod Langebro blev
-
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Tyskernes Hjælpere i Rampelyset.
Lørdag After skød det tyske Feltgendarmeri den 22—aarige Arbejdsmand,
Viktor Madsen, da han var ved at forøve et Hold-op paa Søndergade i Aar—
hus. De tyske Gendarmer var tilfældigt kommet tilstede, og da Madsen hav
de sin Pistol fremme, blev han uden videre Parlamentering skudt ned og
var dræbt paa Stedet. Først bagefter blev man klar over, at han havde
faaet Revolveren af Tyskerne paa Ry Flyveplads., hvor han arbejdede.-En
anden af Tyskernes Lejesvende, der for ganske nylig har begaaet et Roy
mord, gaar endnu frit omkring. Det er en yngre OT-Mand, der er deserte
ret, efter at han har myrdet og udplynd~ret Arbejdsmand Egon Sørensen fra
Vejle. Liget blev senere fundet i Grejsdalen. OT—Manden tog efter Mordet
Egon Sørensens Tøj og brændte sin egen Uniform paa et Baal i Nærheden af
Mordstedet. Sagen er overgivet Tyskerne til videre Undersøgelse.
Endelig blev udfor Frihedsstøtten i København en Mand forleden After
holdt op af tre unge Mennesker og kørt til Vestre Boulevard, hvor hans
Penge, Ca. 65 Kr. blev frarøvet ham. Det lykkedes Vagtværnet, der var
blevet tilkaldt, at paagribe Røverne, nemlig Poul Erik Feddersen, Un
garnsgade 35, Arbejdsmand Harry Viggo Nielsen, Adelgade 98 og Vagtmand
Leif Andersen, der alle er ansat under det tyske Sikkerhedspoliti. Ar
bejdsmand Nielsen, der ikke som de to andre, havde sit tyske Ausweis paa
sig, blev ført til Vestre Fængsel. Feddersen og Andersen maatte afleve
res til de tyske Myndigheder.
Store Afbrydelser i Telefonforbindelsen
med Aarhus efter Sabotage mod Værnemagtskabler.
Tidligt i Gaar Morges er Frihedskæmpere gaaet til Angreb paå en af Værne
magtens Kabelbrønde paa Aarhus Telegrafstation. Der var anbragt et Par
Bomber i Brønden, og der opstod en voldsom Brand, som ødelagde Anlægget
totalt. Personalet paa Telegraf stationen var i Forvejen blevet alarme
ret, men en 33-aarig Rengøringskone, som gik ind i Gaarden, netop som
Eksplosionen skete, blev dræbt.
Straks efter ødelæggelsen beslaglagde Tyskerne en Del af de danske Kab
ler, og det medførte en større Afbrydelse. Blandt andet har Aarhus ikke
Rigstelefon-Forbindelse med Fyn og Sønderjylland, og til Forbindelsen
med København har man kun et meget lille Kabel til Raadighed. Af den
Grund kan kun livsvigtige Samtaler ekspederes. Ogsaa Kablerne til Statens
Fjernskriveranlæg blev delvis ødelagt. De var beliggende i samme Brønd
som Tyskernes.
Herrefol ksmanerer.
I Torsdags kom en tysk Kvinde ind i en Lingeriforretning i København og
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forlangte et komplet Babyudstyr. Ekspeditricen gjorde opmærksom paa, at
det var rationerede Varer, men den tyske Kvinde truede rasende med Ge
stapo og Værnemagt, og hentede to tyske Soldater fra Gaden. De tvang Eks
peditricen til at udlevere Babyudstyret. Kvinden tog pakken under Armen
og vilde gaa, men Ekspeditricen forlangte Penge, og det gjorde “den stak
kels udbombede Folkefælle” endnu mere rasende. Skældende sejlede hun ud
af Forretningen, fulgt af sine to grinende Landsmænd.

Udveksling af ialt 25 Skinner.
Søndagen var forholdsvis rolig, men Natten mellem Søndag og Mandag skete
der Sprængning under et tysk Orlovstog mellem Holstebro og Naur. 5 fireakslede Vogne, der udgjorde hele Togstammen, blev ramt saaledes at to
Vogne væltede og tre blev afsporet.
Strækningen Middelfart-Kauslunde er spærret, og mellem Kauslunde og Nr.
Aaby er der foretaget Sprængning under et tomt Lazarettog, hvorved fire
Vogne blev afsporet, og begge Sporene er i øjeblikket blokeret. Et ud
sendt Hjælpetog, vistnok fra Nyborg, holder foran Ejby St., fordi man
formoder, at der er Bomber paa Strækningen.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Hannover er nu omringet paa tre Sider, og de engelske Styr
ker har fortsat fremefter over Braunschweig. Ingen Steder stødtes paa
større Modstand, og det er som om Tempoet er blevet forstærket betydeligt
mellem Floderne Elben og Weser. Bremen ligger under engelsk Artilleriild
og flere Steder kæmpes der allerede i Gaderne. Ogsaa her er de gaaet over
Weser og fortsætter med Hamburg som Maal.
Fremstødet mod Holland fore
gaar i lidt langsommere Tempo, men der er nedsat Luftlandingsstyrker i
Holland, der hjælper med til at rense Landet. I Bayern er Fremmarchen
blevet forstærket, og de amerikanske Tropper staar efter at have tilbage
lagt 40 km paa en Dag, umiddelbart foran NUrnberg.

Moderne Fysiologi:
Et varmt Hjerte og et holdt Hoved gør Skulderen kold.
Et koldt Hjerte og et varmt Hoved giver kolde Fødder.

-

østfronten: I Wien fortsætter Gadekampene, og Russerne har foreløbig be
sat tre af Byens Banegaarde.
Hitler og Mussolini: Mussolini har anmodet den svejtsiske Regering om
at faa Asylret i Svejts, men har faaet Afslag. Paa Grund af Udviklingen
med Japan har dette fremkaldt meget stærk Misstemning hos Hitler og hans
nærmeste Omgivelser i Førerhovedkvarteret, idet Hitler vilde have frem
sat en lignende Anmodning til Svejts, hvis Mussolinis Anmodning var ble
vet efterkommet.

At vi ved det....
Forlængelsen af denne Krig skyldes kun den Omstændighed, at de engelske
Bankerotpolitikere ondsindet nægter at opgive deres fuldstændig haabløse
Kamp.
(Völlkischer Beobachter 7-7-40)

SLUT.

Udlandet i Noter: Resterne af Tyskiands Guldbeholdning er blevet fundet
af de amerikanske Tropper i Bayern under deres Fremmarch. Den skulde have
været ført til Svejts for at henlægges til Brug for det nazistiske Par
tis illegale Fortsættelse efter Krigen.
Paa faa Dage er der til Sverige ankommet ikke mindre end 7 tyske Flyve
maskiner, hvis Piloter alle vilde gøre Slut paa Krigen.
Japanerne indrømmer selv, at de har mistet et Slagskib paa 48.000 Tons.

S I D 5 T E:
Jernbanesabotagen: Lørdag Morgen tidligt sprængtes en Vejunderføring
mellem Brørup og Vejen.
Efter en Sprængning paa Lerbjerg St. maatte to Sporskifter og 12 Skinner
udskiftes. Aarhus Rangerbanegaard var spærret i lang Tid paa Grund af om
fattende Sprængninger af Sporskifter.
Mellem Varde og Sig fandt der 19 Sprængninger Sted, mellem Tønder og Vis
by 5 Sprængninger, og ved Oksbøl mod Janderup 17 Sprængninger, der kræver
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Med rolig Beslutsomhed afventer den danske Modstandsbevægelse Udviklingen
paa Fronterne i disse skelsættende Dage i Europas Historie. Kalder den
allierede Overkommando det kæmpende Danmark, er vi parat til at gribe ak
tivt ind i Slutkampen. Hele det danske Folk er med i disse Forberedelser.
der er ingen Vaklen og ingen Tvivl. Fem Aars Undertrykkelse har svejset
det danske Folk sammen til en ubrydelig Enhedsfront. Det gustne Overlægs
Periode i dansk Politik er forbi.
Det er et andet Danmark, der i Dag gaar Foraaret i Møde, end det, der for
fem Aar siden var Vidne til de tyske Undertrykkeres sejrsbevidste Indmarch. Det er et alvorligere, men et mere enigt Danmark, der nu ser den
slagne tyske Hær drage den modsatte Vej. Det blev lange og bitre Aar. Vo
re Modstandere var stærke. De havde til Hjælp i deres Undertrykkelsarbej
de alle de Midler og Metoder, et Diktatur raader over aandeligt, fysisk
og teknisk. Og de forstod at bruge dem.
Mangeaf vore Landsmænd gav deres Liv i Kampen for Danmarks Frihed og
Fremtid. I mange danske Hjem er der i Dag en tom Plads. Endnu sidder
5000 danske Statsborgere indespærret i tyske Koncentrationslejre og Fæng
sler. Endnu befinder l5000Danske sig i Landflygtighed. Med alle Midler
prøvede Tyskerne at kue det danske Folk. Det var Dagenes og Nætternes
Angst, at det skulde lykkes for dem. Enkelte lod sig forblinde af Tysker
nes gyldne Løfter og troede, at Danmarks Fremtid skulde afgøres i Berlin.
Andre følte sig tiltrukket af Nazisternes Maade at skabe Ro og Orden paa,
og atter andre bød sig til Tjeneste hos Tyskerne af lutter Vindesyge.
Endelig var der nogle, der var halvdøde af Skræk med det samme. Det er
et Skæbnens Paradoks, at en Del af disse i en Aarrække havde været mest
højrøstede i Dagens Debat og mest overbevist om deres egne straalende
Ideers evige Gyldighed. De holdt ikke til Presset, men gav efter for de
res Angst, som det altid har været Kujoners Skik.
Det blev ikke Kollaboratørerne, Lakajerne eller Kapitulanterne, der skrev
Danmarks Historie i de fem Besættelsesaar. Det blev heller ikke dem, der
om sig selv troede, at de var Fremskridtets eneste Vaabendragere i dansk
Politik. Det var de Soldater, der den 9.April kæmpede den ulige Kamp paa
sønderjysk Jord, det var de intellektuelle, som Dagen efter Besættelsen
gik igang med at forberede et Arbejde, som skulde oplyse det danske Folk
om den nazistiske Svindel, det var de danske Faldskærmsfol14~, som paa et
meget tidligt Tidspunkt kom ned fra britiske Flyvemaskiner, det var den
Politiker, som med Livet som Indsats drog ud for at fortælle Verden,
hvordan den jævne Dansker saa paa Tyskerne, det var de Mænd og Kvinder,
som ved Valget i Foraaret 1943 stemte paa de demokratiske Partier, de Po
litikere, som i Sommeren 1943 tog Ansvaret for at afbryde Samarbejdet
med Undertrykkerne, alle dem, der var med i Folkestrejken Sommeren 1944,
Medlemmerne af Frihedsraadet, som satte Arbejdet i System, de Sabotører,
som Dag efter Dag angreb den tyske Krigsindustris Værksteder, de Embeds
mænd, som under vanskelige Vilkaar stadig forsøgte at gavne deres Land,
og derfor i det Stille udførte deres Del af Opgaven, og de Mænd og Kvin
der, der gik ind i det aktive Gruppearbejde.
Det var alle disse Danske
det kæmpende Danmarks usynlige Hjemmefront
som skrev Danmarks Historie i de fem Besættelsesaar.
Trods Bødlernes raffinerede Torturinstrumenter, trods aandelig Mørklæg
ning, trods de løgnagtige og fordrejede Meddelelser i Presse og Radio,
-

-
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trods hele Opbudet af Tvang, Terror, Provokationer, Mord og Henrettelser,
Razziaer og Nedskydning af tilfældige Civilpersoner, trods Stikkersyste
mets Modbydelighed, fortsattes Arbejdet i den usynlige Front sejgt og u
fortrødent.
Angsten for at det danske Folk ikke skulde bestaa Prøven, er borte, og
vi har i Dag Fred i vore Hjerter, fodi vi ved med os selv, at det aldrig
vil lykkes for Tyskerne at lægge Danmark i Lænker.

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

1940

-

9.April

-

1945. 5 /E R N U M M E R. Side 3.

Rusland er stort, naar dets Hære staar i Wien, men Sandheden og Storheden
i dets Kamp skal søges hos de Arbejdere, der i Moskvas Forstæder standse
de den tyske Hær og i Stalingrad drejede Historiens Hjul nogle Omgange.
U.S.A. er stort, naar dets Fabrikker udspyer 15 Kampvogne i Timen, men
det egentlige i det amerikanske Folks Kamp udtryktes af McArthur, der ved
Flugten fra Manilla raabte: “Jeg kommer tilbage”
og kom tilbage.
det er denne ukuelige Frihedsaand, denne Kamp trods Overmagt og Barbari,
der har kostet Hitler Sejren og Herredømmet. Han troede, at Vaabnenes
Magt var alt, Menneskeaanden kun Forsøgsobjekt for Herrefolk og Gestapo
bødler. Han opdagede, at Menneskeaanden er den stærkeste
selv i en Lynkrig og selv i et besat Land. Bag Voldene i den “Fæstning Europa”, han
opbyggede, brød Frihedens Stikflamme frem og forenede sig snart til et
kæmpemæssigt Baal. Dunkerque-Aanden voksede ogsaa i de besatte Omraader
og de underkuede Folk. Hitler erobrede Europa, men besejredes af dets
Aand. Nazismen underkuede Folkeslag, men besejredes af den enkelte, der
kun ønskede at være Menneske
helt og fuldt. Ude af Stand til at forstaa
andres Psyke
og uden Lyst til at forsøge derpaa
marcherede de brune
Batailloner frem over nedtrampede og besejrede Lande mod deres eget Ne
derlag.
-

-

9.April 1940 stod udenrigspolitisk i den tyske Dynamismes og militærpoli
tisk i den tyske Lynkrigs Tegn. Et halvt Aar i Forvejen var Polen blevet
tromlet ned paa 18 Dage, et Par Maaneder senere skulde Frankrig, Holland
og Belgien erobres paa faa Uger.
9.April staar udenrigspolitisk i De frie Nationers og militærpolitisk i
det tyske Nederlags Tegn. Over en Trediedel af Tysklands Førkrigs-Terri
torium er besat af allierede og russiske Hære. Snart er det nazistiske
Tyskland fuldstændig nedkæmpet og hele Europa befriet.
Mellem disse to Datoer ligger Aar af Lidelse og Død, Menneskeofre i Mii
lionvis, tabte Generationer, uendelige Beretninger om Undertrykkelse og
Vold, om udsiettede Byer, om myrdede Gidsler, om rygende Skorstene i tys
ke Dødsfabrikker, om menneskelig ødelæggelseslyst sat i System. Der lig
ger Aar af Fortvivlelse, Haab og endelig Befrielse
forskellige Afsnit
af Storkrigen, der kendetegnes ved Navnene Dunkerque, el Aiamein, Stalin
grad, Paris, Manilla og Rhinen. Alle disse Navne betyder Stadier paa Ve
jen frem fra Middelalders Mørke til Nutids Lys.
Baggrunden for den militære Udvikling har været U.S.A.s Krigspotentiel,
den forbløffende russiske Kraft, Englands sammenbidte Kampmod
det har
været den Kendsgerning, at Tyskland fik den Krig paa to Fronter, der al
tid har været den tyske Generalstabs Mareridt, og at Krigen trak ud,
hvilket før eller senere maatte blive katastrofalt for en Krigsmaskine,
der var opbygget med Overraskelse for Øje og Lynkrig som Maal. Først og
sidst har dog Krigsudviklingen en psykologisk Baggrund, der kendetegnes
ved Dunkerque, der, alle andre militærgeografiske Stedbetegnelser og alle
andre Afsnit af Verdenskrigen taget i Betragtning, er den bedste Nøgle
til Forstaaelse af, hvorfor Krigen er gaaet, som den er, hvorfor ~e frie
Nationer sejrede trods alt, og hvorfor Nazi-tyskiand maatte bukke under
til sidst.
Dunkerque var en militær Katastrofe for England. Isoleret, begravet un
der Luftwaffes Bomber, ventende paa det endelige Angreb tøvede England
imidlertid ikke eet Øjeblik, men bed Tænderne sammen og kæmpede videre.
Blod, Sved og Taarer var det eneste, Churchill
Symbolet paa Dunkerque
Aanden
kunde love sine Landsmænd, men ingen tvivlede, ingen tøvede.

-

-

-

Det var dette Dunkerque fortalte. Det var dette Mene Tekel, der lyste o
ver Kanalstranden, men uden at Hitler kunde eller vilde se det. Dette er
Sandheden om den anden Verdenskrig og Tysklands endelige Nederlag.

-

-

-

-

Dunkerque blev ikke Symbolet paa et skæbnesvangert engelsk Nederlag, men
Symbolet paa frie Folks Kamp
selv mod Overmagt og Fortvivlelse. Her
mødte Hitler for første Gang det Vaaben, der skulde tilintetgøre alle
hans Verdenserobrer-Planer og hele den kæmpemæssige Wehrmacht: den aan
delige Kraft i et Folk, der er frit, og som vil forblive frit. England
er stort, naar dets Armeer marcherer gennem Tyskland paa Kryds og Tværs,
men det var størst, da det valgte Blod, Sved og Taarer som Kampmotto.
-
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Et Budskab fra Udenrigsminister Eden til det danske Folk.
Det britiske Imperiums Udenrigsminis
ter, Anthony Eden, sender i Anledning
af 9.April det danske Folk følgende
Budskab:
“Der er gaaet fem Aar, siden Tyskerne uden Skygge af Undskyldning over
faldt og besatte det fredselskende Danmark. I disse Aar har det danske
Folk klynget sig haardnakket til sine frie demokratiske Idealer. Dets
Kamp, passiv til at begynde med, er blevet skærpet, efterhØnden som Mu
lighederne for Modstand voksede, indtil den nu er blevet en aktiv, under
jordisk Krig, som er et værdifuldt Bidrag til de Allieredes Sag.
Jeg har liggende foran mig et Eksemplar af det første Nummer af “Frit
Danmark”, dateret den 16.December 1940. I Bladets første Linje opfordres
alle Danske til at gaa ind i Kampen for Danmarks Frihed og Uafhængighed.
De efterkom Opfordringen alle som een. Handelsflaadens Søfolk, der gen
nemlevede Ubaadskrigens Værste Rædsler uden at lade sig kue, og alle de
andre, der kæmpede Side om Side med vore egne Sønner i Flaaden, Hæren og
Luftstyrken. Jeg husker saa godt, hvor opmuntrende det var for os i den
ne mørke Time, da endelig Sejr ikke var andet end et lille Lysglimt paa
en fjern Horisont, at se at de Danskere, der ikke var kneblet og bundet,
uden Forbehold stillede sig ved vor Side i Kampen. Vi delte deres Tro
paa, at de talte for alt det bedste i deres Land. Og denne Tros Beretti
gelse er bleve bekræftet paa den stolteste Maade.
Eftrehaanden som Besættelsen skred frem, viste det danske Folk, at det
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afgjort gik ind for Modstand og foretrak den tyske Belejringstilstands
hensynsløse Vold frem for at bevare det falske Skin af en fri Regering.
I lang Tid har det danske Folk nu i Virkeligheden været i Krig med den
tyske Indtrænger. En Krig, der ikke er mindre virkelig, fordi den savner
en formel Erklærings Sanktion. Denne Krig har udkrævet en sjælden Karak
terstyrke og en rundhaandet Offervilje. I Dag staar Danmarks største Ti
me nær for Haanden. Vi rykker hastigt frem for at undsætte Jeres belej
rede Garnison. Snart vil vore to Styrker slutte sig sammen. Og sammen
vil vi gaa fremad mod det endelige Maal for vores fælles Bestræbelser:
Genoprettelsen af Sandhed, Retfærdighed og Frihed for alle Verdens Folkeslag.
Jeg kan trygt udtale mig paa hele det britiske Folks Vegne, naar jeg erklærer, at vi i den kommende store Kamp for at opbygge en varig Fred, ik
ke kunde ønske os en mere trofast allieret end det danske Folk.”
Fem Aars tysk Udplyndring af Dabmark.
De samlede Tab løber op til 10 Milliarder Kroner.
I de fem Aar, Besættelsen nu har varet, har den officielle tyske Udplynd
ring af Danmark udgjort over 7 1/2 Milliarder Kroner. Nøjagtig 7639 Mill.
Kr. pr.3l.Marts 1945, da Nationalbankens Balance for første Gang over
steg de 8 Milliarder Kr. I de fem Finansaar fra l.April 1940 til 3l.Marts
1945 har Stigningen paa Clearing Kontoen og Værnemagtskontoen udgjort
følgende Beløb i Millioner Kroner:
1940/41
1941 /42
1942/43
1943/44
1944/45
Tilsammen

Cl eari ngkonto
499
472
342
973
716
3002

Værnemagts konto
515
417
592
1336
1777
4637

Ialt
1014
889
934
2309
2493
7639

Bortset fra det første Aar er Udplyndringen blevet stadig større og stør
re. I det sidste halve Aar har det været vanskeligt for Tyskerne at føre
saa mange Varer til Tyskland, hvorfor Stigningen paa Clearingkontoen er
stagneret; til Gengæld er de begyndt at overfylde Landet med Flygtninge
og Saarede, der fortærer Varerne paa Stedet. Ialt er over Clearingkon
toen leveret Varer og Tjenesteydelser for 7500 Mill. Kr., hvoraf 4500
Mill, er betalt gennem Indførsel her til Landet. Denne er dog nu næsten
helt standset. Værdien af Indførslen af Brændselsstoffer i de første to
Maaneder af 1945 er saaledes faldet til en Trediedel i Forhold til de to
tilsvarende Maaneder sidste Aar, 15 Mill. Kr. mod 45 Mill. Kr. Følgende
Oversigt viser iøvrigt, hvorledes Overskudet paa Clearingskontoen for he
le Besættelsesperioden er fremkommet:
3550 Mill .Kr.
Udførsel af Landbrugsvarer
Fisk
525
II
Industrivarer, herunder særlige Leverancer 600
‘I
Omkostninger ved Vareomsætning, Fragt m.v
600
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Hjemsendt Løn af danske Arbejdere
og Ingeniører m.v. i Tyskland
Leje af Automobiler, Redningsfartøjer m.v
Køb af Levnedsmidler her i Landet
Gesandtskab, tyske Skoler, Gestapo og Understøttelse
til Paarørende til SS—Frivillige o.l
Diverse, herunder Renter
Til sammen
Fragaar Værdi
af indførte Varer
Rest paa Clearingkontoen

300 Mill .Kr.
I’
1 50
II
II
200
250
325

II
II

II

7500 Mill.Kr.
4500

“

3000 Mill.Kr.

Værriemagtskontoen gaar hovedsagelig til kontante Udbetalinger til Værne—
magten, særlig til Soldatersold, dels til Entreprenør- og Befæstningsar
bejder i det hele taget. Desuden er dog ret betydelige Beløb anvendt til
Transport paa Baner, Erstatninger for Overtagelse af dansk Ejendom m.v.
Opgørelsen ser saaledes ud:
Kontante Udbetalinger til Soldatersold m.v
Entreprenør- og Befæstningsarbejder
Offentl ige Myndigheder
for Banetransport, Elektricitet og Gas
Erstatninger for Overtagelse af fast Ejendom
Køb af forskellige Varer, Barakker m.v
Forskellige andre Udgifter,
herunder Leje af Hoteller, Bespisninger rn.v

1950 Mill.Kr.
1900
“

Værnemagtskonto ialt

4650 Mill.Kr.

250
150
150

II

II

I,
I’

250

Til det samlede opgjorte Beløb paa over 7 1/2 Milliarder Kroner maa læg
ges alle de uopgjorte Tab ved ødelæggelse af Landskaber og Beplantninger
og ved Sliddet paa Veje og andre Anlæg, særlig i den sidste Tid gennem
Beslaglæggesle af næsten alle vore Skoler, samt Skaderne ved Schalburg
tage, der nu overstiger 100 Mill.Kr. Selv om der endnu resl~rer kun kort
Tid, hvori Plyndringerne kan fortsættes, er det derfor ikké meget for
højt at anslaa, at de samlede Tab vil løbe op til en halv Snes Milliarder
Kroner for hele Besættelsestiden. Dette svarer til, at Tyskerne har lagt
Beslag paa Værdier, der er noget større end hele Nationalindkomsten i det
sidste af de fem Besættelsesaar, hvori hele Befolkningen har været i Ar
bejde.
Vi husker det altid.
Den første 9.April og den sidste
I Dag er Tyskland et Hus uden Vinduer, et Hus uden Døre, uden Lofter og
Gulve. Det stortyske Rige er en sammenstyrtet Kælder, og nede fra Dybet
kommer den ariske Races ypperste Medlemmer frem i Dagslyset, pjaltede og
tilintetgjorte, ser sig om i det øde Landskab af Murbrokker og sætter
Kursen mod Nord. De har gjort det før. De husker godt, da deres prægtige
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Soldater i nye Uniformer og med den fineste militære Udrustning drog
nordpaa til Danmark. Overalt blev de modtaget med aabne Arme af en jub
lende Befolkning.
De har set det selv.
i Ufa-Revyen.
Vi husker det ogsaa meget godt. En Dag saa klar og blaa
den Sol vi vented paa var kommet, men den lyste som i Blinde, skrev Otto Gelsted. Vi
husker dem allesammen. Renthe—Fink og Kaupisch, Best og Hanneken, Pancke
og Lindemann. Andre besatte Folk behandlede de efter udsøgte og gennem
prøvede Himmler-Metoder. Mod os var de høfligt nedladende. Vi husker ty
deligt det venskabelige Forhold.
“Danmarks Interesser i Forhold til Udlandet”.
Vi hørte den fanatiske Jubel, der skyllede op om den hæse Hitler, naar
han skreg sine sidste Sejre ud over Verden. Den tyske Soldat i Danmark
betragtede Landet som en Ferieby. Han var selvbevidst og sejrsbevidst.
Han skrev til sin Kone, til sine gamle Forældre og til sine smaa Børn.
Han sendte Gavepakker med lEg og Smør og Kød. Konen sendte ham Strømper
og Handsker og Sæbe. Børnene fik Legetøj.
Nu er Børnene blevet store. De er indkaldt til Krigstjeneste. Vi ser som
me Tider nogen af dem paa Hovedbanegaarden. Der staar de saa generte som
Konfirmander paa Kirkegulvet. De gamle derhjemme i Braunschweig har faaet
Armbind paa og øver sig i at kaste med Pansernæver. De, der ikke er ved
Fronten, k~iper i Miinsters og Frankfurts Gader. Konen sniger sig frem
mellem nedbrændte Huse. Det svier i Øjnene, og Tøjet hænger i Laser. Hun
kommer i Tanker om Mandens Breve fra Danmark. Selv døde han “im Namen
Adolf Hitlers und im festen Glauben an die deutsche Zukunft” ved Østfron
ten.
Im Namen Adolf Hitlers samler hun sig en Bylt og begiver sig paa Vej. Ude
paa Landevejen møder hun mange andre. De er udbombede, udhungrede og ud
slukte. De slutter sig sammen. Naar en af dem segner om, er der altid en
anden, der kan bruge den dødes Klæder. Undervejs bliver de til en Hær.
Hæren drager mod Nord. For anden Gang kommer en tysk Hær over Grænsen
til Danmark. Ufas Filmfotografer holder sig hjemme. Det er en mærkelig
Hær, der besætter Danmark i Foraaret 1945. De mærker, de kommer til Ven
ner. Store Bygninger, Skoler og Hoteller er til deres Raadighed. Tyske
Embedsmænd hjælper dem til rette. De sørger for Føde til dem. Tysk Politi
opretholder Ro og Orden. Det er ligesom hjemme. Hver Dag henrettes Saba
tører og der skydes i Gaderne. I Danmark regerer gode tyske Navne.Pancke
og Hoffmann og General zu Fuss Lindemann.
De saarede Soldater og Flygtningene ankommer barbenede og med ømme Fød
der.Generaler zum nackten Fuss. Vi ser dem uden for vore Vinduer paa Ga
der og Stræde. De gaar ind i vore Forretninge. De kører med vore Spor
vogne. Deres Øjne tigger om Hjælp og Barmhjertighed. Det var disse Øjne,
der med deres fanatiske Begejstring gjorde Hitler stærk. Det var disse
øjne, der fyldtes med staalhaard Beslutsomhed mod Rigets Fjender i Polen
og Czekoslovakiet. Det var de samme øjne, der ufravendt fulgte Hitler paa
hans March gennem Europa og i Nordafrika. Det var disse Øjne, der blev
fjerne og fraværende i Blikket i de mørke Nætter, hvor Jøderne deporte
redes i Kreaturvogne til Dødsfabrikkerne. Det var disse Øjne, der ikke
saa Uretten og Barbariet, og nu tigger de os om Hjælp. Det er disse pjal
tede, lasede, lusede Tyskere, ligesaa meget som de fornemme Herrer i Dag
marhus og Borgergade, der myrder danske Frihedskæmpere uden Lov og Dom,

som afbrænder vore Huse og gaarde, plyndrer og røver i Landet, det er
dem, der nu for anden Gang besætter Danmark og gør Ulykkerne større, Sor
gen større
og Kampviljen hos alle Danske større.
To Gange har de besat os. En Gang i pæne grønne Uniformer, med høflige
Lader og Løgn og Falskhed. Denne Gang i Laser og Pjalter, men Løgnen og
Falskheden er endnu det eneste, der lyser ud af de magre øjenhuler.
Vi husker det altid. Den første 9.April og den sidste
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Tyskernes kriminelle Forbrydelser i Danmark.
Det var engang i Midten af 1940. Det danske Folk var langsomt ved at kom
me sig efter det Chok, som 9.April havde været. Det kriblede og krablede
med Værnemagere paa Dagmarhus, den nu detroniserede Frits Clausen stod
paa sin Højde, Krenckel, Høyer, Kurt Eggert og Gestapo i al sin forbry
deriske Vælde, var endnu ukendte Begreber. De øvrige Tyskervenner samlede
sig i den berygtede tysk-danske Forening og paa’ “Fædrelandet” huserede
en Flok Landsforræder-Journalister i Ly af de tyske Bajonetter.
Netop paa det Tidspunkt, da Parolen var Ro og Orden, eksploderede de før
ste danske Sabotagebomber. Den materielle Skade var ringe, men saa meget
større var den moralske Virkning. Værnemagerne blev grebet af Frygt, nog
le faldt fra, andre søgte at nedskære Leverancerne
men Danmarks Befolk
ning lyttede til Bragene, som med kortere og kortere Mellemrum og med
større og større materiel Virkning rullede over hele Landet.
-

Og Modstandsbevægelsen voksede. Fra den lille tapre Skare af danske Mænd
og Kvinder, som i Besættelsens første svære Aar gav Signalet gennem den
danske underjordiske Presse eller ved aktiv Indsats, udviklede Danmarks
Frihedskamp sig. Og den voksede sig stærkere og stærkere for hver Dag,
der gik. Vel naaede ikke alle fra de første Dage frelst igennem, og vel
er Vilkaarene for Danskernes Kamp mod Fjenden blevet skærpet Dag for Dag
indtil denne 9.April
den 6. siden Besættelsen
er kulmineret i Henret
telser, i Mord, Deportationer, Nedskydninger, Tortur og alle andre Gesta
pometoder. For hver en Patriot, de skyder, for hver en de arresterer, vil
der staa ti nye klar til at gaa ind i hans Plads, parat til at tage Risi
koen. Organisationen er nu saa fasttømret, at ikke hele Tysk~ands Krigs
beredskab og alle dets Gestapomænd kan splitte den.
I de allerførste Dage gav Tyskerne allernaadigst Tilladelse til, at dan
ske Patrioter blev dømt ved danske Domstole og afsone deres Straffe i
danske Fængsler, men det varede ikke længe, før deres sande Sindelag kom
frem. Ideen med Danmark som et “Mønster-Protektorat” var en Utopi. Og
siden er Fængslerne blevet fyldt. Patrioter er blevet sendt til de be
rygtede tyske Koncentrationslejre, og nye Lejre er anlagt i vort eget
Land. Hvor mange Mænd og Kvinder har Tyskerne i Tidens Løb behandlet paa
denne Maade? Det er svært at besvare helt nøjagtigt, men vi skal lige
nævne nogle tilnærmelsesvise Tal paa Baggrund af de sidste Opgørelser.
I Frøslev sidder i Øjeblikket omkring 4000, I Fængsler i Tyskland ligger
Tallet paa omkring 500, og i tyske Koncentrationslejre var der indtil
Overflytningerne fornylig omkring 3000 Danske. Af disse er en Del dog
vendt tilbage til Frøslev. i Theresienstadt er der knap 300 Danskere, og
i Fængslerne ude over Landet sidder skønsmæssigt 500, mens andre 400 sid
der i Vestre Fængsel. Alt i alt maa man regne med, at 6000 danske Patri—
-

-
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oter i øjeblikket opholder sig under ty sk Bevogtning i tysk Fangenskab..
I dette Tal er naturligvis indbefattet den danske Politistyrke, som ved
det berygtede Kup under den fingerede Luftalarm den 19.September 1944,
blev indfanget og deporteret til Tyskland. Deres eneste “Forbrydelse” be
stod i, at de var Politimænd, og at de var Danske. At det var rent til
fældigt, hvad Tyskerne den Dag fik fat paa og sendte til Sygdom og Død i
de berygtede Lejre, understreger blot det helt meningsløse i Aktionen.
Kun eet eneste var man sikker paa: Deres egne Stikkere, som ogsaa fand
tes blandt Politiets Folk, klarede sig. Til Gengæld er der efterhaanden
af Frihedsbevægelsen gjort saa lyst i disse Landsforræderes Rækker, at
de næsten med mindre Risiko kunde være taget med til den berygtede Buch
enwalde-Lejr.
Det er her, Dødeligehden har været størst. Indtil i Dag foreligger den
Oplysning om, at i hvert Fald 70 danske Politimænd og Grændegendarmer
har sat Livet til i denne Lejr, og mange flere er vendt tilbage med uhyg
gelige Sygdomme. Ogsaa i Theresienstadt har Dødsfaldene været mange. Af
de Ca. 350 Jøder, som efter Menneskejagten blev sendt derned, er henved
et halve Hundrede døde. Iøvrigt kan man skønsmæssigt anslaa Antallet af
danske Patrioter, der er døde i tyske Fængsler og Koncentrationslejre til
op imod 400, men ogsaa overfor dette Tal maa der tages nogen Reservation,
idet Tyskerne ikke forhaster sig med at sende Meddelelser til de Paarø
rende
hvis de overhovedet meddeler noget.
-

Vi nævnte ovenfor Stikkerne. Det er et mørkt Kapitel i disse Dages Histo
rie. Det stod hurtigt klart, at skulde Patrioterne fortsætte Arbejdet,
maatte disse Stikkere behandles som de Marodører, de er,
ved øjeblik
kelig Henrettelse. Tyskerne havde selv givet Tonen an ved deres Snigmord
paa gode danske Mænd, som faldt for de tyske eller tysk-betalte Snigmor
deres Kugler. Lad os her nævene Redaktør Clemmensen, Kaj Munk, Havnedi
rektør Laub, en Række danske Læger, Forretningsmænd, Politikere og kendte
Haandværkere. Lad os videre nævne Tyskernes modbydelige uofficielle Hen
rettelsen af danske Patrioter, som uden Lovmaal og Dom en Nat trækkes ud
af Fængslerne, køres ud paa Gader eller Veje og skydes ned af de tyske
Mordere, Clearing kalder Tyskerne denne Form for “Retfærdighed”. Verden
har en anden Betegnelse for disse meningsløse og rystende Terrorhandlin
ger, der i disse fem Aar har kostet flere Hundrede gode Danskere Livet.
Hvor mange Stikkere, der samtidig har maattet bøde, kan i Dag ikke gøres
op, men der kommer stadig nye til, og i Modsætning til Ofrene for de tys
ke Clearingmord ved Stikkerne fuldt vel, hvilken Risiko, de løber.
Og i Lighed med Clearingmordene har Tyskerne opfundet Schalburgtagen,
disse meningsløse ødelæggelser af danske Værdier, der skal modvirke Fri
hedskæmpernes Indsats ved Sabotagen. Men Danskerne har i Tidens Løb ikke
ladet sig skuffe. Man var ikke i Tvivl om, at Rekylriffelsyndikatet,
Langebro og Hundreder andre Sabotager, rettet mod Besættelsesmagten, vaç.
udført af danske Frihedskæmpere, mens Terrorbølgen gennem en lang Række~
danske Provinsbyer, den aabenlyse Foragt for Civilbefoikningens Liv og
Førlighed, var gennemført af de tyske Terrorgrupper. Lad os lige nævne
ø.K. og Tivoli, Teatre og Bladhuse, hele Gader i Svendborg, Odense, Vej
le, Esbjerg, Aarhus, Randers og endnu en lang Række danske Byer.
Men Frihedskampen lod sig heller ikke standse af dette. Tværtimod har
Sabotagehandlingerne i Aarenes Løb vist et stadig stigende Tal, der kul
minerede i 1944 med omkring 2500-3000 Angreb paa Værnemagervirksomheder,
-
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den tyske Værnemagts vitale Dele og tyske Troppe— og Materiel transporter.
Fra de første famlende Forsøg med de meget virkningsfulde Bomber er Or
ganisationen og Tekniken ogsaa paa dette Omraade blevet udviklet til en
Fuldkommenhed, som ingen militær Sprængningskommando behøver at skamme
sig over. Danske Frihedskæmpere viger i Dag ikke tilbage for et Angreb
paa Virksomheder, der er bevogtet af Tyskernes egne Folk. Paa Grund af
det danske Mandskabs overlegne Kvalitet, deres Tro paa den Sag, de kæm
per for, deres Mod og Uforfærdethed, opnaar de altid Resultater med for
bavsende smaa Tab.
Vi kan ikke slutte denne Gennemgang af Begivenhederne uden at mindes de
mange, der i Aarenes Løb hargivet deres Liv for Frihedskampen foran de
tyske Henrettelsespelotoners Geværpiber. Den første Henrettelse fandt
Sted den 8.September 1943 i Aarhus, hvor Konstruktør Kjær Sørensen var
blevet dømt til Døden for Vaabenafhentning i Rold Skov. Siden kom Henret
telsene Slag i Slag og er i de sidste Maaneder kulmineret med ligefremme
Serieskydninger. Vi vil huske dem alle, Studenter og Haandværkere, For
retningsmænd og Søens Folk, Videnskabsmænd og Kontorister. Vi vil aldrig
glemme Familien Fiil eller Matematiklærer Svend Otto Nielsen, Sparekasseassistent Helmer Wøldicke, Arbejdsmand Svend Eduard Rasmussen, Dyrlæge
Albert Carlo Iversen, Skovfoged Leif Dines Petersen, Forstelev Paul Ma
ckeprang Nielsen, Svend Glendau, Skibskaptajn Poul Gjessing, Landmand
Axel Jensen eller alle de andre, der gav deres Liv for Danmark.
Indtil i Dag er Tallet netop 100- et Hundrede gode danske Patrioter er
faldet i Kampen
stillet op paa en Mark og skudt. De har betalt med deres Liv for den Kamp, som andre skal føre videre til Sejren.
-
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De danske Frihedskæmperes dristige Jernbanesabotage.
Der har været gennemført ialt Ca. 1500 Aktioner.
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Vestjydske Piger smykker de
allierede Soldaters Grave.
Skildring af et Besøg paa Fourfeld Gravlund i Jylland.
Kirkegaarden, hvor 278 allierede Flyvere ligger begravet.
—

Jernbanesabotagen blev først sat ind paa et senere Tidspunkt i Friheds
kampen, men da Tidspunktet var inde til ogsaa at tage denne Opgave op,
blev den gennemført til yderste Effektivitet.
I dristige Fremstød, der i mangfoldige Tilfælde har krævet Indsats af
Mod og Kampkraft, har de danske Frihed,skæmperes Bomber bragt Skinner,
Sporskifter, Hjertestykker og Sveller/foruden alt det andet Jernbanema
teriel til at hvirvle om ørene paaJg’skerne, der tydeligt har faaet at
mærke, at taktiske Operationer ikke er fremmede for danske Sabotører.
I fuld Bevidsthed om den afgørende Betydning, et intakt Transportbered
skab har for militære Dispositioner og Operationer, har Frihedskæmperne
foretaget deres Aktioner paa de for Tyskerne mest uheldige Tider og Ste
der. Vel informerede og vel udrustede har Patrioterne ladet Bomberne
knalde i et forrygende Tempo, som ganske har taget Vejret fra Herrefol
ket, der magtesløse har maattet finde sig i Forsinkelser paa op til flere
Døgn paa deres vigtige Transporter og undertiden fuldstændig ødelæggelse
af dem.
Betydningen af Jernbanesabotagen har Tyskerne selv demonstreret ved en
større Indsats af forebyggende Dispositioner, men de har hidtil vist sig
temmelig matte i Praksis.
Nedenstaaende Oversigt giver et godt Begreb om, hvor intensivt dette for
Danmarks Frihedskamps saa vigtige Omraade er blevet “plejet”. Siden den
første Bombe eksploderede paa Kystbanen mellem København og Helsingør den
l.September 1942, har der indtil den 5.April 1945 været gennemført ialt
ca. 1500 Sabotagehandlinger paa danske Baner.
Der er foretaget en Inddeling i Grupper, som giver et ganske interessant
Billede af Omfanget af Sabotagen
det bemærkes dog, at de enkelte Tal
kun giver Udtryk for en Aktion af paagældende Art indenfor den enkelte
Gruppe, men den enkelte Aktion har naturligvis medført flere forskellige
Skader, som ikke kan kendes i alle Enkeltheder. F.Eks. kan for Skinne
sprængningernes Vedkommende en Sprængning meget ofte give Anledning til
udskiftning af mange Skinner, i enkelte Tilfælde helt op til 70-100 Skin
ner.
Af Skinnesprængninger har der været ca.450, Sprængninger paa Banelegemer,
i Sporskifter eller Signaler og under Tog beløber sig til Ca. 500, øde
læggelser af Lokomotiver og andet Trækmateriel, af Vogne, Kabler, Led
ninger, Kraner, Kommandoposter og lignende ialt Ca. 150, Sprængninger af
Broer og Viadukter, Togafsporinger, Sprængning i Færger, af Broklapper og
lignende ialt Ca. 350.
Det er saadanne solide Kendsgerninger, der danner Basis for Formodningen
om, at de mange Tilfælde af langvarige Enkeltsporkørsel paa visse Stræk
ninger skyldes, at Banernes Reparationsarbejder umuligt kan følge med i
dette voldsomme Tempo, ligesom der er Grund til at antage, at Banerne
forlængst har taget Hul paa de sidste Reservelagre af Skinner og Spor
skiftedele. For de sidstnævnte Deles Vedkommende maa det vel komme til at
betyde, at der ikke er Mulighed for at tilrettelægge og gennemføre Togkrydsninger og Rangeringer, naar Sporskifter og Skinnekryds efterhaanden
erstattes af lige Spor.
-
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Godt to Kilometer udenfor Esbjerg, mellem tyske Befæstningsværker og Bun
kers, ligger Fourfeld Gravlund
Kirkegaarden, hvor 278 allierede Solda
ter ligger begravet. For største Delens Vedkommende er det Flyvere, der
i Løbet af denne Krig er blevetdræbt over jydsk Territorium
enten Styr
tet ned med deres Flyvemaskiner eller drevet ind paa Vestkysten fra for
ulykkede Skibe. Rettere sagt: Her ligger de allierede Soldater, som det
har passet Tyskerne at begrave eller paabyde de danske Myndigheder at be
grave.
Mange af dem er ukendte, fordi Tyskerne ikke har villet gøre sig den U—
lejlighed at identificere dem, hvis det kostede den mindste Smule Besvær,
men paa mange af Gravstederne er der dog Navne, og her støder man paa al
le Nationaliteter, Australiere, Englændere, Canadiere, Amerikanere, New
Zealændere. Side omSide ligger de, og lange Rækker af smaa brunkalede
Trækors fortæller, at her er de allierede Krigergrave.
I øjeblikket er der ikke mindre end 278, men ogsaa tyske Soldater er be
gravet paa denne Kirkegaard, og deres Graves Antal udgør mere end det
dobbel te.
Forskellen paa de allierede og de tyske Soldaters Grave er iøjnefaldende.
Paa de første er der nemlig altid Blomster
det er der ikke paa de sid
ste. Esbjergensere af alle Samfundslag besøger de allierede Soldaters
Grave og sørger for, at de bliver holdt i Orden, og de gør det med en Om
hu og Kærlighed, som kunde det være Familiegravsteder.
I en Nøddeskal har man her Danskerens Indstill ing overfor Kampen mellem
Danmark og Tyskland. De allierede Krigergrave i Fourfeld Gravlund er ble
vet en Helligdom for Vestjyllands Befolkning, en Helligdom, som den hæger
om med samme Kærlighed som en Mor, der plejer sit lille Barn
I Sommer, da Esbjergs Piger cyklede tilHjertinge Strand, der ligger i
Nærheden, for at bade, kunde man om Søndagen se shortsklædte~Piger plukke
Blomster paa Markerne omkring Gravlund for derefter at srnykk~ de allie
rede Soldaters Grave med den danske Floras skønneste Blomster.
En ung Pige fortalte mig en Dag, at hun og otte af hendes Veninder hver
havde sin ganske bestemte Grav at passe. Et Par Gange om Ugen tager dd
ud til Gravlund for at gøre hver sin Grav i Orden, og allerede nu har de
været i Stand til at bringe Aarets første Blomster ud til Gravene. Den
unge Pige fortalte, at “hendes Soldat” var en ukendt engelsk Underoffi
cer, og hun var kommet til at holde saa meget af ham, at hun flere Gange
i Vinter havde trodset Sne og Slud og havde gjort den lange Tur til Gravlund.
-

-

-

Det lyder maaske sært
sagde hun
men jeg er virkelig kommet til at
holde af ham, og jeg tænker tit paa, om han mon hjemme i England har en
Kone og smaa Børn eller maaske en Kæreste, som sidder og venter og ikke
aner, at han er død. For deres Skyld pynter jeg hans Grav. Men der var
ogsaa andre end mig, der var derude i Vinter. Hele Sommeren igennem saa
jeg en ældre Dame, som hver Dag kom ud til en Australiers Grav. Hver Gang
—

-

—
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havde hun en rød Rose med, som hun lagde foran Korset paa Graven, samti
dig med, at hun fjernede Rosen fra den foregaaende Dag. Ogsaa i Vinter
var hun derude. Jeg saa hende en Dag sidde paa Knæ ved Graven, der var
fuldkommen dækket af Sne, og paa Graven laa der som altid en rød Rose.
Saavidt den unge vestjydske Pige. Men der er ogsaa andre Ting, som bør
drages frem i Forbindelse med denne Kirkegaard. I det store oq hele er
Herrefolket ret hensynsløst i Behandlingen af de døde allierede Soldater.
Hvis det kan falde saa heldigt, at den tyske Præst alligevel er paa Kir—
kegaarden ved tyske Soldaters Begravelse, kan det ske, at Præsten ogsaa
taler over den faldne Englænder, men mange Gange er det Graveren, der
maa optræde som Præst. Dog er det det mindste af det. I højere Grad kan
det harme Danskerne at se den Tilstand, i hvilken de allierede Soldater
som Regel ankommer til Kirkegaarden
plyndret for alle Værdigenstande.
Selv Ting som Armbaandsuhre og Fingerringe undser Tyskerne sig ikke for
at stjæle fra Ligene. Som Rovfugle kaster Tyskerne sig over de allierede
Flyvere, der styrter ned
ogsaa deres Distinktioner bliver pillet af
dem.
En Esbjergenser, der en Dag havde været en Tur ude paa Kirkegaarden, saa,
hvorleden en tysk Soldat plyndrede en dræbt engelsk Officer, som laa i
Kapellet. En Signetring var det ham umuligt at faa af Englænderens Fin
ger, men Tyskeren gav ikke op, Med sin Bajonet skar han Fingeren af,
hvorefter hankunde fjerne Ringen.
Saadan er den tyske Soldats Mentalitet. Resultatet af Hitlers Opdragelse
af den tyske Ungdom er blevet en Flok afskyelige Ligskændere.
Resultatet af disse Ligplyndringer bliver naturligvis, at det er meget
vanskeligt for de danske Myndigheder at identificere Ligene, idet de tys
ke Soldater har stjaalet de allierede Soldaters Papirer.
Fourfeld Gravlund fortæller En meget, baade godt og ondt, men naar man
vandrer rundt blandt Krigergravene og betragter de blomstersmykkede alli
erede Soldaters Grave, føler man alligevel stærkere end nogensinde Dan
skernes Beundring og Respekt for den allierede Soldat, der satte Livet
til i Kampen for Europas Befrielse for de germanske Aag. Generationer
frem i Tiden vil de vëstjydske Piger smykke hans Grav med Markernes vilde
Blomster.
-

-

Tyskerne forbereder Spionage efter Krigen.
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ning, at den danske blaaøjethed er betydelig mindre i Dag end for fem
Aar siden. Vi er blevet vant til at regne med de Kræfter, der arbejder
under Overfladen, og det tyske Efterretningsvæsens Agenter i Danmark vil
blive ubehageligt overrasket, naar Lovens Arm en skønne Dag slaar ned paa
dem, og det viser sig, at den Landsforrædervirksomhed, som de troede at
have camoufleret saa godt, er kendt.
Som Eksempel paa det tyske Efterretningsvæsens Aktivitet skal nævnes et
Tilfælde fra Skagen, hvor en af Byens Forretningsfolk,Manufakturhandler
Poul Kruse Nielsen, er blevet afsløret som tysk Spion. Kruse Nielsen kan
ganske vist ikke siges at have undgaaet Offentlighedens Opmærksomhed i
disse Aar. Tværtimod er han almindelig forhadt af sine Bysbørn, fordi han
i Begyndelsen af Besættelsen lagde nazistiske Sympatier for Dagen, lige
som han har haft en meget stor Handel med Tyskere og flere Gange er
straffet for Prisaager o. 1. Fornylig blev Kruse Nielsen idømt 20 Dages
Hæfte for forskellige Krigsforbrydelser. Næste Morgen “fandt11 han uden
for sin Gadedør en ueksploderet Bombe (det er senere opklaret, at han
selv havde anbragt den der). Den tyske Sprængkommando blev tilkaldt og
konstaterede, at Bomben var af tysk Fabrikat, hvorpaa Kruse Nielsen søgte
at faa udspredt det rygte, at Tyskerne vilde gøre Attentat paa hans Liv,
fordi han i sin Forretning havde taget hogle tyske Soldater ved Næsen.
Derefter gik han og hans Kone “under Jorden”
idet han forlod Byen i en
O.T.-Bil. Et Par Dage efter fik den Kommis, som skulde føre Forretningen
videre, Besøg af en nazistisk Entreprenør, Nathanael Andersen, som for
langte at faa Nøglen til Kruse Nielsens Lejlighed. Da Kommis’en ikke vil
de udlevere nogen Nøgle, blev Entreprenøren aldeles rasende, og det vak
te Kommis’ens Mistanke, hvorfor han foretog en Ransagning af Lejligheden.
Her fandt han en Radiosender, en Modtager samt en tysk Kode og en komplet
Fortegnelse over den engelske og amerikanske Hærs Vaaben og Udrustning,
altsammen paa Tysk. Derefter gjorde ogsaa Kommis’en sig usynlig, men den
næste Dag skaffede den nævnte Entreprenør Andersen sig Adgang til Lejlig
heden og fjernede de kompromitterende Ting. Senderen skulde uden Tvivl
have været anvendt i Tilfælde af en allieret Invasion her i Landet, men
det menes iøvrigt, at Kruse Nielsen og hans Kone længe har været benyttet
af Tyskerne til Spionagetjeneste. De rejste ustandseligt enten til Køben
havn eller til Struer, og de var i Besiddelse af flere Penge end en Ma
nufakturhandler i Skagen kan tjene, selv naar han driver siØ Forretning
ved Hjælp af ublu Prisaager.
-

“Triumph in disaster”

De har intet lært.
Det er en kendt Sag, at Tyskland
selv om det er nok saa fladtraadt
altid har sit Spionagenet i Orden, og det vides med Sikkerhed, at det
tyske Efterretningsvæsen i det sidste Aars Tid har arbejdet febrilsk paa
•at organisere Spionagen i Danmark til efter det Nederlag, som man længe
har vidst maatte komme. Da der nåturligvis til den Tid vil blive holdt
et vaagent øje med de Tyskere, der faar Lov til at opholde sig her i Lan
det, maa den tyske Spionage næsten udelukkende betjene sig af danske
Statsborgere, og det kan næppe undre, at der er Folk, som mod en klække
lig Betaling er villige til at yde deres Assistance. Det er dog ikke In
divider af Hipo-Typen
saa naive er man ikke, at man regner med at kun
ne gøre brug af dem i Fremtiden
men tilsyneladende agtværdige Borgere,
som lever et pænt og stilfærdigt Liv og ikke umiddelbart kan mistænkes
for at have lyssky Bierhverv. Imidlertid har man ikke taget i Betragt-

Redaktør Holger Hørsholt Hansen har skrevet en Pjece om den danske Mod
stand under Besættelsen. Bogen er udkommet paa den engelske Regerings
Forlag under Titlen: Triumph in disaster.
En Englænder har givet nedenstaaende Skildring af Bogen, der allerede er
solgt i 80.000 Eksemplarer:
Den er nøgtern og opfylder fuldt ud sit Formaal. Hvad der appellerer
stærkest til mig som Englænder var det Indtryk, jeg fik af det danske
Folks Enighed og Solidaritet og ogsaa af den Værdighed og Klogskab, hvor
med Kampen er blevet ført under Undergrundsbevægelsens anonyme Førerskab.
Det er en opløftende Beretning at læse, og den er skrevet af en Mand,
der ikke blot ved, hvad der skete, men ogsaa hvorfor det skete. Han gi
ver os et Rids af Modstandsbevægelsens Udvikling i Danmark.
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For engelske Læsere vil det være en fængslende Bog at læse, netop fordi
de gennem disse Sider faar et Indtryk af, at Danskerne i en mærkværdig
Grad ligner dem selv.
Det tog nogen Tid, før de begyndte, men lige som vi selv, da de først
kom i Gang, benyttede de Metoder, som vi selv vilde have brugt, hvis Eng
land var blevet besat. Den kolde Skulder overfor Fjenden, Foragt for Kol
laboratører, en naadeløs Likvidering af Forrædere og en omhyggeligt plan
lagt Sabotage og endelig Brugen af det uovervindelige Vaaben, Generalstrejken.
Jeg husker, hvor overraskende og glade, vi var her i England, da vi be
gyndte at modtage Efterretninger om Generalstrejkens Forløb. Hvor glad
overraskede vi var over Tyskernes øjensynlige Bestyrtelse.
Der er ogsaa uhyggelige Episoder i Bogen. Rædselsvækkende Optrin, Tortu
rering af Patrioter, Mennesker, der lider uskyldigt. Men mod denne mørke
Baggrund fremtræder der ogsaa Skildringer af hensynsløst Mod. Et lille
karakteristisk Billede viser med plastisk Tydelighed en af de væsentlig
ste Forskelle mellem Tyskere og Danskere.
Paa et Tidspunkt havde Tyskerne ikke selv nok af Køretøjer, derfor konfi
skerede de alle de private danske Lastbiler, private Vogne og Omnibiler,
de kunde faa fat i. Blandt de konfiskerede Vogne var ogsaa en Bus, der
var paa Vej til “Ebberødgaard”. Danskerne brølede af Latter, da de tyske
Soldater bevæbnede til Tænderne kørte midt igennem København i denne Bil
mærket “Ebberødgaard”.
Et Folk, der kan le under Terror’en, er et Folk, der ikke lader sig slaa
ned. Man kan godt trykke en god Svømmer ned under Vandet, som vi siger
her i England, men man kan ikke faa ham til at blive dernede.
Alle, der læser denne Bog, vil være enige om, at Danmark ved sin glimren
de Modstand fuldt ud har gjort sig fortjent til at være anerkendt som
k~pende Nation mellem de Allierede. Selvom denne Anerkendelse ikke var
blevet fremsat i Underhuset og i forskellige Budskaber til Danskerne fra
Churchill, Eden, Attlee og andre, saa vilde i al Fald Udgivelsen paa den
engelske Regerings Forlag af Hørsholt Hansens levende Bog have slaaet
Stillingen fast.
Herrefol kets Mental itet.
Hvis man ikke har en Tysker ved sine Fødder,
har man ham i Struben.
I en større Forretning i Provinsen indfandt sig forleden Dag en ældre
tysk Herre for at gøre Indkøb til de tyske Flygtninge. Han forklarede
Forretningens Bestyrer, hvilken mageløs Forstaaelse han havde været ude
for hos andre Firmaer, som ogsaa skulde delagtiggøres i den Ære og Glæde,
det maatte være for enhver Forretning at hjælpe de arme Flygtninge. Man
forstaar, at Bestyreren skulde varmes op. Nu begav det sig saa, at Besty
reren ikke saa helt nærede de samme Følelser for tyske Flygtninge, som
dem de omtalte Firmaer havde visr, vel at mærke efter den sandhedskærlige
Tyskers Udsagn~
Naa, sagde Tyskeren, lad os se, hvad De har at byde os. Tja, lød Svaret,
det er jo ikke meget, og desuden skal vi have Tilladelse fra Udenrigs
ministeriet for at kunne levere til Værnemagten, om det saa blot gælder
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for 1 Krone. Og saa begyndte Tyskeren sit Skuespil: Ach, de forsto ikke,
kære doch, det er ikke Værnemagten, aber de stakkels dyske Flygtninge,
denne medmenneskelige Hjælp gælder. Værnemagten, ja
den har hjulpet dem
herop, ganske vist, aber Flygtninge er ikke Soldater, mo De doch huske.
Det er stakkels arme Mennesker, som har maattet forlade Hus og Hjem kun
i de nødvendigste Klæder og manglende alt andet, og
vi er doch Menne
sker alle sammen.
Ja, ja, svarede Bestyreren, men vi Danskere kan ikke glemme den skæbne,
vore Landsmænd lider i Tyskland. Hvad mener De, hvad sigter De til, sner
rede Dyskeren. Ja, jeg tænker f.Eks. paa vore Politifolk, som dør i Hobe
tal i tyske Koncentrationslejre, svarede Bestyreren. Politifolk, snerrede
Dyskeren, aber deres Politifolk, kære, det er Forbrydere, Forbrydere, si
ger jeg. Der har været mindst en Betjent i hver Sabotagegruppe, och For
brydere skal straffes. Desuden, kære, kan vi doch ikke gøre for, at Epi
demier bryder ud. Ja, men hvad saa med vore Læger, som Tyskerne vil have
skal hjælpe Flygtningene, hvorfor slaar Tyskerne saa dem ihjel? lød det
næste Spørgsmaal. Da himlede Dyskeren, (som i Parantes bemærket havde op
givet at komme fra et Sted, hvor talrige danske Frihedskænipere har lidt
de frygteligste Pinsler for deres Frihedskamps Skyld): Ach du milde, er
de da ganske idiotisk dum? hvæsede han. ~Tror de, at vi Dyskere slaar dan
ske Læger ihjel? Ja, hvem skulde det da ellers være? spurgte Bestyreren
spagfærdigt. Hvem? De spørger so dumt, aber ach, De er jo Kvinde. Kære
det er Kommunisterne~ Det ved De doch~ Aber, de danske Aviser skriver in
tet herom, de skriver kun, hvad der passer dem. Saah? lød Svaret, jamen
de danske Aviser er jo under tysk Censur~ Hvad siger De doch? Aber hvad
sige De doch
ja, ja, De er jo Kvinde. Nej, min kære Ven, ja
undskyld,
jeg siger Ven og bliver fortrolig, man kan jo oprøres over sodan Uviden
hed. Ser De, kære Ven, vi sarnmenkalder den danske Presse den ene Gang
efter den anden og siger til dem: Skriv doch kun Sandheden, den fulde
usminkede Sandhed, so alt kan komme frem. Aber nej
den danske Presse
vil ikke det gøre. Men De er jo Kvinde, og forsto ikke. Nej, Politiet er
Forbrydere ligesom Sabotørerne er det og alle, som arbejder mod os. Saah,
svarede Bestyreren, er Sabotørerne ogsaa Forbrydere. Det synes vi nu ik
ke Hvad siger De? Hvad vover De at sige, hylede Dyskeren. Aldrig har
jeg £ioch hørt Magen. Jeg kommer i de højeste danske Kredse, hos Amtman
den og hos Amtslægen her i Byen, och de synes som jeg, og a]~le dannede
Danskere synes, at Sabotører er grove, meget grove Forbrydei~e, men De
forsto ikke, for De er Kvinde. De skulde tænke po, hvad vi har købt her
i Danmark gennem den hele Krig, og hvad kunde det nytte, om man havde
Køer og Grisser her i Landet under Krigen, naar man det ikke kunde fo
solgt til andre? Naa hvad, lød Svaret, saa havde vi vel faaet det solgt
til andre Lande, og desuden mener jeg at vide, at der er vor Nationalbank, som maa betale det hele af vor egen Lomme~ Nej, nej
NAJ, ved De
nu hvad, er De virkelig so idiotisk dum, at De tror po det? Aber De er
jo kun Kvinde og forsto intet. MEN, Deres Land skal faa Krigen at føle,
kan De tro, og jeg vil haabe, ja, jeg vil ønske, at Landet skal komme til
at lide, so det aldrig glemmer, hvad Krig er. Det har De og alle fortjent
som tænker so dumt, som De gør. Saa forsvandt Dyskeren og tog ud paa An
stalten for de fangne Frihedskæmpere for at praktisere sine Begreber om
Medmenneskelighed. Kort efter gik Bestyreren under Jorden.
-

-

-
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Kvinder paa den danske Hjemmefront.
Forfatterinden og Journalisten Karen
Aabye, der nu opholder sig i Sverige
paa Flugt for Gestapo
der sprængte
hendes Hus i Luften
har skrevet ne—
denstaaende om de danske Kvinders mo
dige og stilfærdige Indsats paa Hjem
mefronten.
Nu, hvor jeg sidder udenfor Danmarks Grænser, ser jeg deres Ansigter de
filere forbi mig. Gamle Kvinder og Unge, Kvinder af alle Samfundslag, af
alle Beskæftigelser, Kvinder der ikke stod i nogen fasttøniret Organisa
tion, de havde ikke officielt Brev paa den Opgave, de skulde udføre, men
de gjorde og gør deres Pligt uden at bøje Nakken og ofte under saa van
skelige Kaar, at man ikke begriber, at Nerver og Konstitution kunde holde
til det.
Kvinderne paa den danske Hjemmefront kan inddeles i Grupper. Der er alle
de, der aktivt gaar ind i Kampen og ved, hvad det koster. Jeg husker El
se paa tyve Aar, en bleg kantet Pige, hvis Bror meningsløst blev skudt
ned under en Gaderazzia i København af det tyske Politi. Det gjorde, at
hun meldte sig til illegalt Arbejde, først i det smaa, semere tog det
hende helt. En Tid sad hun arresteret, men det lykkedes hende at komme
ud. Den Dag, Tyskerne tog hende, stod hun med et vigtigt Papir i Haanden,
som det lykkedes hende at faa skubbet ned i Jakkelommen. Paa Vejen ind
til Shell—Huset arbejdede. hendes Hjerne roligt med Tanken om at faa Papi
ret med Optegnelserne fjernet. Med den ene Haand stukket ned i Jakkelom
men krøllede hun Papiret sammen uset af Tyskerne fik hun der presset ind
mellem Tænderne og slugte det. Det var haardt Papir, sagde hun bagefter,
og det gjorde djævelsk ondt gennem Halsen, men der er aldrig nogetm synes
jeg, der i mit Liv har smagt saa godt som netop det.
Jeg ser for mig den kvindelige Læge, som blev hentet af Tyskerne paa sin
Klinik i København. En vaagen Klinikdame gik ind til Patienternes Tele
fon og fik ringet Advarsel til Lægens Hjem, hvortil Tyskerne forlangte
at blivekørt i Lægens Bil med hende ved Rattet. Hun kørte en eventyrlig
Omvej, for at de derhjemme kund vinde Tid og faa fjernet, hvad der var
nødvendigt at fjerne. “Er det den nærmest~ Vej, De kører”, spurgte Ty
skerne. “Ja”, lød Svaret. “Det er den, jeg kører hver eneste Dag”. Hun
vandt ti Minutter, og disse ti Minutter reddede adskillige andre
men
ikke hende selv.
-

—

-

Jeg kunde fortælle om Jenny, der var flink til at haandtere en Pistol og
gjorde det med Virkning, skønt det bagefter af fornuftige Grunde hed sig,
at Kuglen var blevet affyret af en Mand. Jeg har set Kvinder, der ikke
ligefrem var i Besiddelse af Hestekræfter, slæbe af Sted med Ammunition
jeg kan tale derom og jeg ved, at den Slags Bagage er tungere end nogen
anden Bagage i Verden.
Men Kvinder paa den danske Hjemmefront er ogsaa andre end dem, der tager
direkte Del i Arbejdet. Jeg ved ikke, hvilken Del, der gør det vigtigste
Arbejde, men jeg ved, at de Tusinder af Kvinder som giver den forfulgte
Dansker Tag over Hovedet, en Seng at sove i og Mad paa Bordet, ikke gør
den ringeste Indsats.
Der er i øjeblikkets Danmark en Offervilje fra de danske Hjem og dermed

-
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fra den danske Kvinde someraf den allerstørste Værdi for Gennemførelsen
af illegalt Arbejde i Danmark.
Der er ikke mange danske Hjem, der ikke paa en eller anden Maade er ramt
af Besættelsen. Sønner og Døtre eller begge Dele sidder i Fængsler og
Koncentrationslejre. Død, Smerte og ufattelige Lidelser har trukket sine
dybe Spor, hvor Tyskerne har slaaet sig ned. Men Lunet og det milde smuk
ke Smil hos den danske Kvinde og Mor kan selv ikke tysk Besættelseshæl
faa Bugt med.
Jeg mindes en Episode, der indtraf for adskillig Tid tilbage. En Ven af
mig forfuigtes af Gestapo, ramtes af et Strejfskud, flygtede gennem en
Butik, satte over Disken, fortsatte ud gennem en Gaard, naaede til en
Passage, hvor han valgte en Trappegang og ringede paa en tilfældig Dør.
To gamle Damer beboede Lejligheden. De tog imod ham, forbandt hans Saar,
og da det blev Aften, gav de ham en af deres gamle Regnfrakker paa, hvor
efter den ene bød ham Armen, og sammen gik de stilfærdigt, hun ved Hjælp
af en Stok, ned til en nærliggende Hovedgade. Jeg husker endnu, at min
Ven, der nu sidder i tysk Fangenskab, og som àbsolut ikke led af senti
mentale Stemninger, sluttede sin Fortælling til mig med Ordene: Det sid
ste Stykke, vi gik der sammen Arm i Arm, snakkede hun om Priserne paa
Smør og Æg, som om der ikke fandtes Dramatik i Verden. Og du ved, føjede
han lidt genert til, at jeg ikke kan lide at vise, hvad jeg føler. Men
da jeg sagde hende farvel, bøjede jeg mig efter en pludselig Indskydelse
ned imod hende og kyssede hende paa Kinden. Nu ler du af mig, sagde han
i et slags Selvforsvar
og det gør heller ikke noget...
Men nej. Man ler ikke. Og det er netop det, der gør Livet i øjeblikkets
Danmark saa smukt og rigt, at man hjælper hinanden som man aldrig tidli
gere har ydet Hjælp. Og i denne enorme Hjælpeaktion er det Kvinden, der
gør sin store og vistrækkende Indsats. Den, der har levet
og lever
under Jorden, ved hvor rigtigt og hvor langt denne Hjælp rækker
og
engang, naar Beretningen om de danske Patrioters Kamp skal skrives, saa
burde de smaa Hverdagsmenneskers Indsats tælles med
jeg tænker i
særlig Grad paa de Tusinder af danske Kvinder, som vidste, hvor dyrt det
kunde blive at lege med, men som tog Opgaven op, stor eller lille, hvor
de mødte den.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De flygtende Hunners Indtog i Danmark.
Fuldkommen folkeretsstridigt kom i Begyndelsen af Marts de første tyske
Flygtninge til Danmark. Siden er det gaaet med Stormskridt, og i Dag lig
ger Antallet af tyske Flygtni~nge og saarede tyske Soldater, der er gaaet
over den danske Grænse, i Nærheden af 300,000. Skønsmæssigt er der gaaet
ca.5O,000 over Grænsen ved Padborg, og til København er der ankommet
201,350, heraf er de 80,900 saarede tyske Soldater og 120,450 Flygtninge.
Hertil kommer saa yderligere de ca.25.000 Flygtninge, der er om Bord i
“Deutschland” og “Kap Arcona” i Drogden.
De første Flygtningegrupper kom til Danmark uden nogen Forhandling med
de danske Myndigheder. Selvfølgelig, fristes man til at sige. Selv om An
bringelsen er i absolut Strid med Folkeretten, kunde det ikke falde Ty
skerne ind at forhandle, inden man anbragte sine Flygtninge i et besat
Land. Først da de første Tusinder var kommetover Grænsen, underrettede
man de danske Myndigheder. Om nogen Forhandling kunde der naturligvis ik
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ke være Tale. Man konstaterede Fakta og erklærede, at de tyske Myndigheder
i Danmark kun havde at rette sig efter, hvad der blev dikteret fra tysk
Side. Derimod kunde man oplyse, at det ikke drejede sig om særlig mange
i første Omgang. I Begyndelsen var der Tale om lO,000,senere blev det til
20,000, og kort efter gav Tyskerne Besked om, at det godt kunde være, at
dette Tal blev overskredet. Det kan jo heller ikke nægtes, at i al Fald
paa dette Punkt har de talt Sandhed.
300,000 Flygtninge og saarede tyske Soldater til Danmark paa en Maaned.
Det havde aabnet uhyggelige Fremtidsperspektiver, hvis Krigen havde varet
blot et Par Maaneder endnu. Nu er det dog begrænset, hvor mange Flygtnin~
ge, det slagne Tyskland kan naa at sende herop, inden de Allierede lukker
de sidste Tilførselsveje til Danmark. Allerede nu kan man begynde at mær
ke, at Transportmulighederne bliver mere og mere indskrænkede, og faktisk
maa man kunde regne med, at Flygtningestrømmen er i Aftagende.
Af de godt 200,000, der er kommet til København, er er stor Del sendt vi
dere og fordelt paa Sjælland eller sendt til Jylland. Fyn og Lolland-Fal
ster har om ikke undgaaet Flygtningestrømmen, saa dog i Sammenligning med
det øvrige Land faaet relativt faa. Til Gengæld har Sjælland, baade i og
udenfor København, og Jylland faaet deres rigelige Part. Der er næsten
ikke en sjællandsk eller jydsk By, hvor Skoler og andre offentlige Byg
ninger ikke er beslaglagt
alene i København 58 58 64 Kommuneskoler
og
visse Steder er det saaledes, atal Undervisning har maattet suspenderes,
fordi simpelthen alle Skoler er taget i Brug af Flygtninge. Enkelte Ste
der har man ogsaa forsøgt at faa Flygtningene indkvarteret privat. Det er
saavidt vides kun lykkedes ganske enkelte Steder i Nordjylland,hvorBe
folkningen har ladet sig skræmme af de stedlige tyske Myndigheders Trus
ler om Beslaglæggelse af privat Ejendom, hvis man ikke godvilligt tog
Flygtningene ind. Andre Steder, hvor man har sagt Nej og indanket Spørgs
maalet for højere Instanser, har det vist sig, at Tyskerne har maattet
frafalde deres Krav om privat Indkvartering.
Dette er et af de faa
om ikke det eneste
Lyspunkt i hele Flygtningeproblemet, at man hidtil harundgaaet af faa Herrefolks-Repræsentanter in
denfor de private Hjems Mure. Naar man ser, hvorledes de opfører sig de
Steder, hvor de er blevet indkvarteret, saa har man Grund til at prise
sig lykkelig over, at det endnu er undgaaedes at faa disse saa sørgelige
Repræsentanter for det tabende Tyskland ind i danske Hjem.
Men tiltrods for den Forfatning, disse Flygtninge er i, naar de kommer
her til Landet, tiltrods for, at de har maattet forlade Hus og Hjem, saa
har de intet lært og intet forstaaet. Man ser det i Forretningerne, hvor
de optræder, som om de stadig er Herrefolket og alle andre Slavemenne
sker. Man ser det paa de Hoteller, hvor flere er rykket ind og har be
slaglagt Værelser. Og man hører det paa Gaderne, naar de taler sammen.
De tror
forstaa det, hvem der kan
stadig paa, at Tyskland vinder Kri
gen, og at de skal vende hjem og blive det Herrefolk, som Hitler lovede
det i de Velmagts dage, da den tyske Hær stod ved Europas yderste Græn
ser.
Gentagne Gange har Tyskerne forsøgt at faa de danske Myndigheder til at
overtage Bespisningen af de tyske Flygtninge. Svaret har hver Gang været
et Afslag. Det er stadig den tyske Værnemagt, der skal sørge for at op
retholde Livet hos deres Landsmænd. Helt uden Midler er de dog ikke. De
faar Penge hver Dag. Taksterne er fastsat saaledes, at hver Familieover
-

-

-

-

-

-
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hoved faar 1 Kr. om Dagen, hver øvrigt voksent Medlem af Familien 50 øre
og hvert Barn 25 øre om Dagen. Der er jo ingen Tvivl om, atde for disse
Midler er i Stand til at købe rigeligt ind. Men tilbage bliver Spørgsmaa—
let, hvorfra de faar de øvrige Penge, der er nødvendige til de til Tider
fantastiske Indkøb, de præsterer i danske Forretninger.
Flygtningene bruger 4 1/2 Million Kroner om Dagen
Den tyske Udplyndring af Danmark har aldrig været saa voldsom som i øje
blikket. Aldrig har Tyskerne taget saa mange Fødevarer, saa mange Klæder,
Sko og andre Fornødenheder som i denne Tid
og aldrig har Tyskernes Indhug i de sparsomme danske Beholdninger ramt Befolkningen i saa høj Grad
som netop nu. Ikke alene raserer Soldaterne de danske Forretninger.
Flygtningene er kommet til, og de er mange Gange værre. De hundrede Tu
sinder tyske Kvinder køber ind som afsindige, for Penge de har faaet i
Nationalbanken. De plyndrer de danske Butikker, de køber Varer, den end
ikke har Brug for, og de truer de Handlende til at sælge.
I finansielle Kredse regner man med, at de tyske Flygtninge alene bruger
omkring 4 1/2 Mill. Kroner om Dagen. Hver Dag bruger de tyske Flygtninge
altsaa flere Penge end over tusinde danske Familier anvender paa et helt
Aar. Nationalbanken betaler
og de tyske Kvinder køber ind.
De danske Husmødre har allerede mærket Følgerne af den nye Invasion. Va
reknapheden er blevet betydelig større i den senere Tid, og i Købmands
butikkerne, Ismejerierne og Viktualieforretningerne omkring Skolerne med
de tyske Flygtninge raseres Lagrene fuldstændigt. De danske Husmødre kan
ikke faa Mælk, for Tyskerne har købt det hele. Der kan ikke købes Æg. Ty
skerne har taget dem.
Den nye Invasion betyder ogsaa en yderligere Belastning paa Danmarks Pen
gevæsen. Pengerigeligheden vokse som ingen. Sinde før, og da Tyskerne sam
tidig anvender betydelige Summer til andre Formaal, regner man med, at
Nationalbankens Balance vil sætte en sørgelig Rekord i April Maaned.
Alt i alt regner man med, at Tyskerne udplyndrer Danmark for henved 500
Millioner Kroner i denne Maaned. Nationalbankens Balance skulde altsaa
stige med ca. en halv Milliard, og noget lignende har man endnu ikke set.
Paa denne Baggrund er det forstaaeligt, at Nationalbankens ~ytrer Betænke
lighed ved Situationen, hvis denne Udvikling skal fortsætte ret meget
længere, men det kommerden maaske heller ikke til. Den tredie Invasion
nærmer sig for hver Dag
—

-

Maatte vi da være rede
Søndag den 5.December 1943 prædikede
Kaj Munk i Københavns Domkirke. Det
blev hans sidste Prædiken udenfor Ve
dersø. En Maaned senere faldt han for
Mordernes Kugler. Nedenstaaende bringer
vi Prædikenens Afslutningsord:
Og lad os ikke tro paa dem, der prædiker ene Selvopgivelse og For
dømmelse over os. Der er mange gode Tegn paa, at det danske Folk er ved
at vaagne af sin aandelige Søvn. Om Folk med betændte Æresbegreber holder
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Foredrag og sender Pjecer ud, saa har det danske Folk dog holdt Hovedet
klart. Og naar det store Publikum i Det kgl.Teater hylder Ewalds Fiskervise, er det ikke blot et Bravoraab til den saltfriske Maade, den unge
Skuespiller synger den paa, er det ikke blot en Hilsen til den døde Fi
sker for hans vældige Gave til Folket, er det ikke blot en Tanke af Ærbø
dighed og Tak til den Kong Christian, der er vor Kong Christian
det er
alt det, men det er ogsaa mere. Det er en Tak til den danske Marine, der
altid har vist sig værdig til Nationalsangens Ord, og det er en Bøn om,
at vi alle maa vinde den Aand, der fyldte den gigtkrummede Digter i hans
Livs to højeste øjeblikke, da han med “Kong Christian stod ved højen
Mast” hastede mod den ærefulde Grav, og da han med Frelserens Hjælp has
tede frem til noget Derudover:
-

Udrust dig Helt fra Golgatha
løft højt dit røde Skjold,
thi Synd og Død, du ser det, ja,
angribe mig med Vold~
Der tales mange haarde Ord om de Unge i vor Tid, og nogle af dem med ret
te. Men naar det er sagt, saa skal det ogsaa huskes, at det er en Ungdom,
der er frisk og sund og handlekraftig og paa sin egen smukke Maade har de
højeste Idelaler i Behold
en Ungdom, der er rede til at sætte Liv og
Lemmer og Ære paa Spil for sit Land og det, den tror paa.
-

Kirken vil vække Danmark til at vaagne nationalt, men den vil ikke for
nogen Pris nøjes med den Opvaagnen. En Nationalisme uden Kristendom fordømmer vi som et Onde. Der blomstrer et Had over Alverden, vildt, fortæ
rende ondt. Kristus har lært os det store i med alle Evner og Kræfter at
gaa imod det Onde uden at hade, uden at lade sig svække af Had. Kristus
har lært os den dybe Forskel paa retfærdig Straf og saa Hævn.
Naar den
ne Krig har naaet sit blodige Slut, vil Mørkets Fyrste skrige paa Hævn
fra Gravene. Ogsaa vi kender Folk, der skal gøres op med, men det skal
ske i Gùds Navn og ikke i Djævlens. Maatte vi da være rede til hver især,
som vi nu kan det fra den Post, vi staar paa, og med de Evner, vi har,
uden et øjeblik at skelne efter, hvad det kan kost os
at tage vor Tørn
for at hjælpe Jorden fremad mod hans Riges Komme og hans Viljes Herredøm
me her som i hans evige Himmel.
-

-
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Krigsudviklingen paa den nordtyske Front har taget en sensationel Ven
ding. De allierede Panserkolonner, der anføres af “ørken-Rotterne”, er
stødt udenom Bremen og staar umiddelbart foran Hamburg, medens først de
efterfølgende Panserkolonner er begyndt selve Kampen i Bremen. Dermed er
Krigen naaet frem til Danmarks Dørtærskel. Fortsætter Montgomerys Pansertropper Fremrykningen udenom Hamburg direkte mod Østersøen, bliver de
tyske Tropper i Danmark afskaaret.
Fremstødene mod NUrnberg fortsættes, allierede Tropper staar 10 Kilometer
fra Bayreuth, der for ikke længe siden mentes at kunne være det sidste
sikre Tilflugtsstéd for de flygtede Quislinge-Regeringer.
Kampen om Wien menes snart afsluttet. Byens Kommandant, den berygtede
tidligere Chef for Hitlers Livgarde, Sepp Dietrich er blevet skudt ned
med fem Kugler paa Gaden. Königsberg kæmper sin sidste Kamp.

Den niende April 1945 blev en ny Bekræftelse paa det danske Folks Disci
plin og rolige Selvbeherskelse. Frihedsraadet havde opfordret til to Mi
nutters Stilhed midt paa Dagen for at mindes de Soldater, der faldt i
den ulige Kamp for deindtrængende Voldsmænds Kugler, og dem, der siden
i fem Aars haard og bitter Strid gav deres Liv for Danmarks Frihed og
Fremtid. Paa denne rolige og værdige Maade havde den danske Modstandsbe
vægelse ønsket at mindes de døde Kammerater. Opfordringen blev fulgt af
Hundredtusinder af Danske ud over Landet. I København droges Menneske
masserne som saa ofte før under skelsættende Begivenheder i Landets og
Byens Historie mod Raadhuspladsen. Da Uret faldt i Slag og Sirenerne lød
Klokken l2,standsede Storbyens larmende Liv, og den tusindtallige Men
neskemængde blottede og bøjede Hovederne. Den dybe Stilhed blev som et
Symbol paa en Bys, et Lands, et Folks Sammenhold mod Undertrykkerne. Det
blev i al sin Enkelthed en stærk og gribende Manifestation.
(fortsættes Side 2)

—
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INDHOLDSFORTEGNEL5E:
Situationen
Side 1
I faa Linjer
Side 7-10
og 13-14
Den sidste 9.April
“
1-2
Mindehøjtidel igheden
i Westminster Abbey
10-11
Hele Danmark mindedes i
Gaar sine Faldne
2-3-4- En Dagbog fra
Shellhuset
6-7og 15
22 danske Bugser- og Bjerg
ningsskibe forsvundet
“
4—5
Jernbanesabotagen
16
Hilsen og Tak
fra Kommandoen
“
6
INF’s Radioaflytning.. “
16—17
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Men Herrefolket og vore Landsforrædere kender ikke Stilheden som Vaaben.
De sendte en Bil ind over Pladsen, bemandet med civilklædte Hipo-Folk.
Maskinpistolerne laa i Skudstilling, men Stilheden lukkede sig om Provo—
katørerne. Ingen ænsede dem, ingen saa dem, og Gang paa Gang sad Bilen
fast i Menneskehavet.
Først da de to Minutter omtrent var forløbet, fik Provokatørerene den
Lejlighed, de søgte til at skabe en Episode. Takket være den danske Ro
og Besindighed lykkedes det ikke for Provokatørerne at faa brudt Friheds
raadets Parole. Der blev ikke skudt fra Frihedsbevægelsens Styrker. Men
de knyttede Hænder og de faste Blikke hos de Tusinder af Unge paa Raad
huspladsen i Gaar bar Vidnesbyrd om, at naar Signalet kommer, staar vi
parate til at gaa ud i Kampen, hvor der ingen Pardon gives.
Enigt og urokkeligt afventer det kæmpende Danmark, der i Dag omfatter
hele det danske Folk, paa den sidste Parole.

Vold og Magt skabe Episoder. To Vogne med civile Hipo’er blev sendt ud
til Raadhuspladsen og Kongens Nytorv, og efter godt halvandet Minuts
Stilhed bragede de første Maskinpistolsalver ud over Raadhuspladsen.
Netop som Klokkespillet fra Raadhustaarnet satte ind, kom to Biler køren
de ad Vester Voldgade. Den første var en tysk Vogn, der uden Hensyn til
de mange Mennesker, de holdende Køretøjer og Sporvognene, brasede igen
nem mod Vesterbrogade, svingede til højre langs Richshuset og Piper og
forsvandt ind foran Dagmarhus
skjult af det store Bunkersanlæg. Umid
delbart efter fulgte Bilen med de danske Landsforrædere. Endnu mere Hen
synsløst end Tyskerne forcerede Føreren Vejen frem, kørte op over Heller
og snittede Fortove for at slippe uden om de holdende Køretøjer Sporvog
ne, væltede i Farten et Par Cykler, rev en Mand omkuld og endte til Slut
ovre ved Dagmarhus, drejede brat tilhøjre og kørte et Stykke frem langs
de nedlagte Sporvognslinjer fra Jernbanegade over Raadhuspladsen mod Ves
tervoldgade. Endnu var der intet sket, kun Støjen fra de fremtrængende
Biler og de væltede Cykler havde afbrudt Roen, men ingen flyttede sig
fra det Sted, hvor han eller hun stod.
Saa standsede Bilen pludselig ved Siden af et Bud, der med blottet Hoved
stod ved Varecyklen. Han var helt alene paa det Sted, idet Folk med Forsæt var gaaet længst mulig bort fra Dagmarhus’ nærmeste Omegn. Pludselig
lød en brutal Stemme: “Skrup a’”, og ud af Vognen sprang en Mand med Ma
skinpistol, som han truende rettede mod Budet. Den unge Mand tog Flugten,
andre Hipo’er sprang ud af Vognen, men netop paa dette Tidspunkt faldt
der nogle Maskinpistolskud fra Dagmarhus. Det kunde se ud, som om der
blev skudt mod Vognen og dens maskinpistolbevæbnede Besætning. Densplud
selige Tilstedeværelse var aabenbart kommet i hvert Fald de tyske Vagtposter overraskende, maaske havde de forvekslet den med en Vogn med Fri
hedskæmpere, men de blev i saa Fald meget hurtigt revet ud af Vildfarel
sen, da etPar Mænd fra Vognen vendte sig om imod dem og raabte: “Kammeraden
Kammeraden” samtidig med at den aabenbare Leder lod sin Maskin
pistol spille mod Mængden paa Pladsen. Det blev for meget for Danskerne.
De nærmeste begyndte at løbe, men standsede umiddelbart efter op igen
man vilde ikke paa nogen Maade lade sig provokere eller jage bort. Fra
Mængden lød der enkelte Raab: “Bliv staaende”, og nogle øjeblikke syntes
Mændene ved Provokatørbilen at være i Vildrede. Paa dette Tidspunkt gik
en Mand hen til Landsforræderne. Han syntes at bebrejde dem ~eres Optræ
den, men blev i næsteøjeblik skubbet bort med Næveslag. Det hele saa me
get besnærende ud, men det var saamænd blot et Led i den videre Provoka
tion. “Den modige Mand” var en af Hipo’s egne, han blev senere set i liv
lig Samtale med saavel Landsforræderne som Tyskerfle, og Behandlingen af
ham skulde altsaa blot tjene til at hidse Folk yderligere op. Men hver
ken Provokatørbilen eller den efterfølgende Episode fik nogen Indflydel
se paa Danskernes Holdning og det til Trods for, at der iblandtdem var
en Række af Hjemmefrontens mest uforfærdede Frihedskæmpere. Det var alt
saa ikke Evnen, det skortede paa.
Dette til Underretning for Provoka
tørbilens Mandskab.
Der blev saa gjort et nyt Forsøg. Nye Maskinpistolsalver affyredes, Folk
kastede sig ned bag Bunkersanlæg, Plakatsøjler, Salgsvognene paa Pladsen
og hvor der ellers bød sig den mindste Dækning. Ogsaa Beskyttelsesgrave
ne blev taget i Brug, men ovre ved Raadhustrappen laa en ung Mand badet
i Blod. Det var den l7-aarige Erik Andersen fra Wm.Bootsvej 4. Et af
Landsforrædernes Projektiler var trængt gennem øjet, og han var dødeligt

Det var Forskellen paa 9.April 1940 og 9.April 1945.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Hele Danmark mindedes i Gaar sine Faldne.
En stærk og gribende Manifestation.
Kun Landsforræderne stillede sig udenfor.
Da Raadhusuret i Gaar faldt i Slag og Sirenernes korte Meldetone lød ud
over Byen, standsede i et Nu den travle Trafik paa de københavnske Gader,
Veje og Pladser. Lidt forceret havde den vel været i de sidste Minutter,
Københavnerne havde i mange Tilfælde paa Forhaand udset sig det Sted,
hvor de vilde være Klokken 12.
Tusinder af Mennesker stod opstillet paa Raadhuspladsen. De, der var nær
mest ved Dagmarhus, vendte trodsigt og demonstrativt Ryggen til. Andre
Tusinder var samlet paa Kongens Nytorv,’i de brede Hovedfærdselsaarer, i
Smaagaderne, ja, selv i de yderste Bydistrikter var Folk kommet af Hus
for under aaben Himmel i det straalende Foraarsvejr at mindes Danmarks
Døde paa denne sidste 9ende April under tysk Besættelse.
Paa Slaget 12 sænkede Stilheden sig over den store By, Bilerne standsede,
hvor de netop var i det øjeblik, Sporvogne, Cyklister og Hestekøretøjer
stoppede i samme øjeblik, da Sirenerne lød, og Raadhusuret faldt i Slag,
og med blottede Hoveder stod Folk stille. Der var en egen Storhed over
denne tavse Mindedemonstration, det var et rankt og beslutsomt Folk, der
denne 9ende April mindedes sine Døde. Selv de enkelte tyske Soldater,
der var paa Gaderne
al Orlov var som bekendt inddraget fra tysk Side
for at undgaa Episoder
blev paavirket. De standsede op, nogle lidt des
orienterede, men ingen var i Tvivl om, at der skete noget usædvanligt,
som de ikke burde gribe ind i.
Men selvfølgelig skulde Demonstrationen ikke faa Lov til at forløbe i
Fred. Fra Landsforrædernes Hovedkvarter paa Politigaarden vilde man med
-

-
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saaret. I et Kontor i Richshuset var samtidig en Dame blevet forskaaret
af Glas fra en knust Rude. Begge blev i Ambulancer bragt til Kommunehos
pitalet.

om Hveen. Grundstødningen kan ikke have haft alvorlig Karakter, da “Røs
næs” ved egen Maskinkraft senere er ankommet til København.
Samtidig er alle Det Forenede Bugserselskabs Skibe stukket til Søs. De
eneste Baade, der er tilbage her, er Vandbaaden “Thor”, der forsyner Ski
be med Ferskvand, samt den gamle Baad “Dan”, der for et Aars Tid siden
gik ned i Sydhavnen og senere
efter at være blevet hævet
strandede
ved Vedbæk. At “Dan” ikke kom med, skyldtes udelukkende, at den for Ti
den ligger paa Værft.
Svitzers Bjergningsenterprise disponerer i de hjemlige Farvande over føl
gende Bjergningsdampere: Garm, Freja, Sigyn, IEgir, Svava, Pluto, Bien,
Vuican, Urd, Juni, Pan, Activ, Mars, og Alert.Desuden har Enterprisen
tre Skibe i Fart for Englænderne, nemlig Bjergningsdamperne Protector,
Valkyrien og Geir, der ved Krigsudbruddet havde Station i Middelhavet og
det Røde Hav. Man formoder, at samtlige disse Skibe nu befinder sig i
Sverige, men de nøjagtige Oplysninger om de Skibe, der laa i Provinshav
nene, er endnu ikke kommet frem. Endvidere ved man, at selv Løfteponto—
nerne 0dm og Thor, der er af uerstattelig Værdi ved Bjergninger, ogsaa
er forsvundet.
Den administrerende Direktør for Svitzer, Orlogskaptajn Hector Kiær, har
i et Brev meddelt, at han
og Skibene
midlertidid har forladt Landet.
Følgende af Det Forenede Bugserselskabs Skibe er ogsaa gaaet over Sundet:
Damperne Tyr, 0dm, Mjølner og Brage. Endvidere har Selskabet den fuldt
moderne Motorbugserbaad Gorm
den, der kan lægge Skorstenen ned, naar
den skal gennem Broerne
og sammen med Svitzer Motorbugserbaaden Ymer,
der kun ereet Par Aar gammel.
Man har nu grundet Formodning om, at alle disse Skibe befinder sig i
svenske Havne.
For den tyske Skibsfart i Københavns Havn betyder dette intet mindre end
den fuldstændige Katastrofe, idet de overhovedet ikke længere kan faa
bugseret deres store Skibe ind og ud af Havnene, og dermed stopper al den
“store Sejlads” ganske automatisk. Naar hertil kommer, at en lang Række
Skibe efter Langebro-Affæren ligger “indefrosset” i Sydhavnen, paa Is
lands Brygge, Enghave Brygge og Kalvebod Brygge, forstaar man, hvor trist
det ser ud for Tyskerne. Det før omtalte store Skib, der li~er lastet
med lusede Flygtninge ved Drogden, har altsaa ikke store Chancer for at
staa Havnen ind.
Iøvrigt havde Begivenheden i Gaar en pudsig Eftervirkning paa Børsen, idet Dagens Hovedbegivenhed paa Aktiemarkedet var en Kursstigning paa 4
Points for Svitzer-Aktier. Stigningen sker tilmed, uden at der handledes
een eneste Aktie, og samtidig med at de øvrige Skibsaktier ansattes uæn
drede eller lavere. Ja, Svitzer sejler sine egne Veje.

Paa dette Tidspunkt havde Tyskerne imidlertid udkommanderet en Snes Mand
fra Dagmarhus. De besatte Kørebanerne og Pladsen bagved og til begge 51der for Sporvejenes Trafikmestervagt. Enkelte Skud blev endnu løsnet, men
en halv Snes Minutter efter trak Tyskerne sig atter tilbage, fulgt af
Hipo’erne og en betydelig Stikkergarde, som pludselig skilt sig ud fra
Mængden for at følge med indenfor Murene. Kun en enlig tysk Soldat, der
var kommet foran Trafikmestervagten, stod endnu et Kvarter efter med fæl
det Bajonet paa sin Post, nervøst, men fattet. Først da Københavnerne be
gyndte at indtage deres Pladser paa Bænkene omkring Trafikmestervagten,
gik det op for ham, at han var alene tilbage
saa forsvandt ogsaa han
s kynds oms t.
Som det var gaaet paa Raadhuspladsen, gik det ogsaa paa Kongens Nytorv.
Her var det nogle Marinesoldater i Store Kongensgade, der gav Bolden op.
De affyrede flere Pistolskud, efter at Folk havde stillet sig op paa beg
ge Sider af Gaden, og Ilden blev umiddelbart efter besvaret fra en Hipo
Bil paa Kongens Nytorv, hvor Fplk blev drevet fra den ene Side af Plad
sen til den anden. I dette Tilfælde blev Cigarmager Kirkegaard, Hermods
gade 37, saaret i den ene Arm, da han opholdt sig udenfor Ejendommen Sto
re Kongensgade 25.
I den øvrige Del af Byen kom det ikke til Episoder af nogen Art under den
2 Minutters Stilhed. Mange Steder uddeltes Frihedssangens Noder, og den
frie Presses forskellige Blade havde sørget for, at Frihedsraadets Opfor
dring til 2 Minutters Stilhed blev spredt vidt omkring i Form af Løbe
sedler. Mange af disse Løbesedler satte Folk selv op paa Mure, Plakatsøjler og Plankeværker, og de blev studeret ivrigt Dagen igennem.
Fra hele Landet har vi modtaget Meddelelser om den Enighed, det Sammen
hold og den Højtid, som prægede de to Minutters Stilhed.
Her blot et Eksempel:
Paa den Byggeplads, hvor Premier-Ice Cream-Fabrikken nyopføres efter at
være bombet af Hipo-Folk, kom Murerne og Murerarbejdsmændene ud fra deres
Arbejde et Par Minutter i 12 og skulde hjem til Middag. De gav sig til
at pumpe deres Cykler. Paa Slaget 12 stod de Ret, og med blottede Hoveder
sang de “Guds Fred med vore Døde”. Da de to Minutter var gaaet, kørte Ar
bejderne hjem.
-

-

-

-

-

-

-

22 af Svitzers Skibe forsvundet
•fra danske Farvande.
I Løbet af Søndagen blev der gennemført et enestaaende Kup, der vil volde
Tyskerne de alvorligste Vanskeligheder i søfartsmæssig Henseende, idet
saa at sige alle danske Bugserskibe og Svitzers Bjergningsdampere sim
pelthen er dampet af og vel ankommet til svenske Havne.
Inden den meget omfattende Aktion kunde gennemføres, er der foretaget et
stort forberedende Arbejde. Saaledes var en Række af Svitzers Skibe ble
vet kaldt til østkysten af Hveen, hvor den danske Motorskonnert “Røsnæs”,
som Det Dansk-franske Dampskibsselskab disponerer over, skulde være gaaet
paa Grund. Forbløffende nok havde Skibet Sejlanvisninger til at gaa Vest

Tyskernes Haand]angere benytter alle Midler for at komme Modstandsbevæ
gelsen til Livs. Mishandling og Tortur er det almindelige,, men undtagel
sesvis finder de ogsaa paa andre Midler. Mordet paa Frugthandler Damgaard
og den efterfølgende totale ødelæggelse af hans Frugtforretning i Nan
sensgade 41 for nogen Tid siden er et karakteristik Eksempel.
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Ført Patriot med Bind for øjnene
til et “illegalt Hovedkvarter” paa Politigaarden.
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Et Par Dage før Hipo’erne myrdede Damgaard, havde fem Mænd indfundet sig
i hans Forretning. De fortalte, at de kom fra “Frie Danske”, og at Dam
gaard var sigtet for at være Stikker. Han skulde til Afhøring, men før
han kørte med, skulde han have et Bind for øjnene.
Damgaard afviste naturligvis med Foragt den latterlige Sigtelse, men da
Mændene med Pistoler tvang ham ud i Bilen, maatte han følge med. Kort ef
ter stod han i noget, som Mændene kaldte et “illegalt Hovedkvarter”,, og
under den paafølgende meget voldsomme Afhøring, under hvilken man for et
Syns Skyld dog ikke anvendte Mishandling fortalte Damgaard, at han ikke
alene var en god dansk Mand, adskillige illegale Personer holdt ogsaa
Gang paa Gang Møde i hans Forretning. Den ulykkelige Mand troede paa det
Tidspunkt virkelig, at han opholdt sig i en dansk Frihedskæmper-Lejr.

sendt os følgende rystende Beskrivelse af et Forhør paa Shellhuset, som
fandt Sted, netop som de britiske Flyvemaskiner var paa Vej til Køben
havn.
Efter en Pause paa Ca. 5 Uger (udfyldt af en fortrinlig Afmagringskur i
Vestre Fængsel), blev jeg om Morgenen den 21.Marts ved 9.Tiden ført fra
Fængslet i en Præriebil sammen med omkring 25 andre
deriblandt en højgravid Kvinde
til Shelihuset.
Mit Forhør begyndte ved 9.30 Tiden og antog straks den samme Karakter
som tidligere Forhør, idet den tyske “Dommer” og den “danske” Tolk ved
fælles Hjælp fik behandlet min Hjernekasse saa grundigt, at dens Indhold
for kort Tid var tilstrækkelig uegnet til at forme en klar Fremstilling
af Sagen; særlig kan det siges, at min Rekapitulation af det, jeg havde
sagt for over en Maaned siden var til tg÷ velvilligt bedømt. Det var
navnlig den uafladelige Dunken af Tolkens Knytnæve i Nakken, der virkede
sløvende, men de mere eller mindre velplacerede flade og trekantede Lus
singer fra tysk Side gjorde jo ogsaa Gavn. Jeg slap
i Modsætning til
første Gang
for Haandjern og maatte denne Gang sidde ned~
Det følgende er kun en Samling af korte Glimt fra den herlige Katastrofe,
der indtraf 11.20, netop paa et Tidspunk~t, hvor “Forhøret” var ved at gaa
i Knude, og hvor de to Herrer gjorde Mine til at tage de to MaskinpistolRemme i Brug, som en Soldat i Formiddagens Løb havde bragt ind i Værel
set, i Forvejen var der paa vanlig dekorativ Maade paa en Seng og en Kna
ge anbragt en flad Gummiknippel, og en af disse velkendte Muskeltrænere,
der bestaar af et Par Haandtag forbundet med tre tykke Gurnmisnore. Mange
vil sikkert genkende Situationen.
Klokken maa have været Ca. 11.15, og jeg kunne paa dette Tidspunkt ikke
holde Pastor Sandbæks vidundelige Redning ude af Tankerne; det forekom
mig, at det samme der skete i Aarhus, maatte kunne ske her, og det var
min inderlige Bøn til Himlen, at det vilde ske, om saa jeg ogsaa maatte
sige til mig selv, at Sandbæk i saa langt højere Grad havde fortjent sin

Da man var naaet saa vidt, fik han atter Bind for øjnene og blev kørt til
Raadhuspladsen, hvor han blev sat af, men i de følgende Dage blev hans
Forretning i Nansensgade taget under Observation, og under et Møde en Dag
blev den pludselig stormet af Hipo’erne. Under denne Storm blev Damgaard
selv myrdet, men en Del af Frihedskæmperne, der havde holdt Møde hos ham,
slog sig igennem med deres Pistoler og forsvandt. Det viste sig, at det
“illegale Hovedkvarter” havde været et Værelse paa
Politigaarden.
-

En Hilsen og Tak fra Kommandoen.
Fra de danske militære Flygtninge i Sverige har vi i Anledning af 9.April
modtaget følgende Hilsen:
Fem Aar efter at tyske Tropper den 9.April 1940 besatte vort Land,
nærmer Tysklands endelige Nederlag sig med Stormskridt. Det øjeblik er
nær, da vort Korps skal sættes ind for at være med til den sidste og sik
kert haardeste Del af Danmarks Frihedskamp.
Ventetiden har været lang og ofte vanskelig for de fleste af os; men vi
har haft Tid og Lejlighed til at uddanne os, og vi danner nu et Korps af
veltrænede og veluddannede Soldater m.fl., der med sit Materiel vil kun
ne faa en til vort Antal svarende stor Betydning.
Vi maa gøre os klart, at vort Korps ikke skal danne nogen Særstilling i
Kampen for Danmarks Frihed
det er blot en integreret Del af Frihedsbe
vægelsens Styrker i Danmark, som alle er underlagt Frihedsraadet.
Hvornaar vort Korps skal sættes ind, ved vi ikke med Bestemthed. Det kan
ske om nogle Dage, og det kan ske om nogle Uger. Men naar det sættes ind,
vil vi gøre vort yderste for Konge og Fædreland og dermed vor Pligt over
for dem, der siden Fjenden brød ind i vort Land, har ofret Livet for Dan
marks Sag.
Kommandoen takker alle, der under dens Ledelse i den forløbne Tid i Sve
rige trofast har arbejdet for vor fælles Sag.
-

-

-

-

-

I FAA LINIER (Indland):

-

Kommandoen for militære Flygtninge,
9.April 1945.
Blade af en Dagbog fra Sheilhuset.
Rystende Forhørsmetoder.
En af Frihedsfrontens aktive Mænd, som foreløbig maa være anonym, har
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Søndag Morgen havde Tyskerne og deres danske Hjælpere iscendsat et nyt
Attentat mod et dansk Persontog, for saaledes at sprede Skræk blandt den
danske Befolkning. Personalet paa Frederiksberg Station opdagede, da et
S-Tog paa fire Vogne skulde afgaa, at der ned fra Taget i hver Ende af
Toget hang fire Pakker. Pakkerne fjernedes og ved en efterfølgende Under
søgelse viste det sig, at de indeholdt plastisk Stof med overordentlig
stor Sprængkraft.
Nogle Skinner nord for Hellerup Station blev i Gaar Kl.l4,05 sprængt i
Luften. Eksplosionen ramte saavel Holte- som Klampenborg-Linien, men ved
17-Tiden kunde den sidstnævnte komme i Gang.
Den myrdede Havnedirektør Laubs Søn, der var 22 Aar, er død i tysk Kon
centrati onslejr.
Den konservative Folketingsmand, Mønstringsbestyrer Kastrup-Olsen og As
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sistent Sonniks fra Forhyringskontoret er blevet løsladt fra Frøslev.

Fra de beslaglagte Skibe i Sydhavnen har Tyskerne stjaalet alt Spiritus
og Konserves. Toldplumperne blev brudt, og alt blev fjernet.

9.April blev fejret stilfærdigt i Næstved. Alle bar smaa~ Dannebrogsflag.
Kl.ll,45 besatte Tyskerne Kommandocentralen, saa der ikke kunde bl~ses
Kl.l2, men alligevel standsede al Trafik, og alle stod stille og tavse
i Byens Gader i to Minutter. Alle Møder og Sammenkomster var aflyst. Dog
var der nogle, der ikke havde forstaaet Dagens Alvor, idet en Formand
for Forsvarsbroderselskabet og Medlemmer af Soldaterforeningerne, ialt
en halv Snes Mænd, havde fundet det passende at holde lEde- og Drikkegil
de den 9.April. Et Par af dem har iøvrigt ogsaa tjent og tjener fortsat
store Penge paa Tyskerne.
Fra Fredag Aften til Lørdag Morgen har Kommandocentralen i Storehedinge
været ude af Funktion. Det skete efter Ordre af 8-10 Hipo-Mænd. De var
ankommet til Centralen og havde forbudt Mandskabet at bruge Telefonen og
Sirenen. De eftersøgte en Mand ved Navn Persson. Han havde ikke Tjeneste,
og efter at Hipo-Mændene havde undersøgt Mandskabets Legitimationskort,
trak de sig atter tilbage.
Natten til Lørdag skete der en Række Eksplosioner paa Tindbæk Savværk
ved Randers. Maskinsnedkeriet samt hele Møbellageret kom i Brand og blev
ødelagt. Ogsaa en Del Maskiner blev ødelagt. Ejerne, Tømrer P.Steffensen,
og hans Familie havde inden Eksplosionerne faaet Lejlighed til at bringe
sig i Sikkerhed.
Lørdag Eftermiddag blev Grosserer A.Abels Kulkran ved Aalborg Havn øde
lagt ved to Bombeeksplosioner.
Det tyske Sikkerhedspoliti i Aalborg har efter Anmeldelse fra Vagtværnet
anholdt to Mænd, der tidligere har været i Politiets Tjeneste. Nu havde
de udplyndret en Cigar handler under Foregivende af at gennemføre en Raz
zia. Da Vagtværnet blev tilkaldt satte de sig til Modværge med Revolver
ne.

De danske Maskinfolk, der passer Kedelanlæget paa Politigaarden i Køben
havn, har faaet Lov til at forlade deres Pladser. Nu sorterer dette Ar
bejde under Radiotelegrafist Dinesen, en Søn af den tidligere Filmskue
spiller Robert Dinesen. Den unge Dinesen har i flere Aar opholdt sig i
Tys kl and.
I de sidste Dage er der yderligere til København ankommet tyske Skibe med
Ca. 4500 Flygtninge og Ca. 6500 saarede tyske Soldater.
Rent bortset fra, at de tyske Flygtninges Krav tilde danske Mælkeleveran
dører betyder, at Hovedstaden er ude for en konstant Mælkemangel, har Le
verancerne til de uvelkomne Gæster iøvrigt givet Anledning til et Svineri
uden Sidestykke. Mælkejungerne leveres tilbage fra de beslaglagte Skoler
efter at være brugt til Forettelse af Nødtørft, ogsaa Mælkeflaskerne er
forurenet paa uhyggeligste Maade. Saaledes optræder de selvbestaltede
Kulturfolk i de sidste Timer af sin Herrefolkstid.
Forleden kom 200 tyske Flygtninge til Rønne. De kom fra Pilau, efter at
der i nogen Tid havde været en Stilstand i Flygtningestrømmen. Flygtnin
gene kom i fire Baade, og paa en af disse var der et magert Kreatur, som
man slog ned for at have noget at spise. Under Overfarten var en lignende
Skæbne overgaaet en anden mager tysk Ko. De 200 Tyskere blev i Østersøen
overført til et Krigsskib, der sejlede dem videre.
Da en tysk Afdeling for nogen Tid siden rykkede ind i Vig i Odsherred,
var Idrætspladsen noget af det første, de tog i Besiddelse. Der blev op
stillet Maskingeværer paa Fodboldbanen, og da Byens Ungdom om Aftenen
mødte til Træning, blev de afvist paa en usædvanlig brutal Maade. Det kom
til Haandgemæng, men Tyskerne var naturligvis i Kraft af deres Vaaben de
stærkeste.
Birkerød Kro og en Del ubeboede Sommerhuse paa Gilleleje-Egnen er blevet
beslaglagt til tyske Flygtninge.

Forleden Aften var der et voldsomt Skyderi i Kvarteret omkring Teglvær
ket paa Sdr. Villavej i Rønne. Vagtværnet blev tilkaldt, men da var det
tyske Politi allerede ankommet. Det viste sig, at det var to tyske Mariflere, der var kommet op at skændes om et’Pigebarn. Den ene havde dræbt
den anden Mariner, der havde saaret Kammeraten. Ogsaa den saarede Mari
ner døde senere.

Der er kommet ca. 500 Flygtninge til Borgerskolen i Ringsted.

Søndag Aften kom det i Ladbyskoven ved Herlufsholm til Skudveksling mel
lem Værnemagtssoldater og nogle civile Personer i en lille blaa Vogn.

Nogle vildfarne tyske Kugler havnede i Gaar i Væggen til Raadhusets festsal, andre i Politikens Ekspedition.

Forleden Dag blev der rettet et Bombeattentat mod Mejeriejer Carlsens
Mejeri i Rønne. Carlsen har under hele Krigen været den tyske Værnemagts
Leverandør paa Bornholm.

De russiske Krigsfanger, der er kommet til Hobro-Egnen, fortæller, at de
maatte tilbagelægge Turen fra Kønigsberg til den danske Grænse tilFods.
De levede af Gulerødder , Roer og Græs.

Forleden Nat blev der rettet to Bombeattentater mod henholdsvis Bager
mester Poul Hansens Konditori i Nexø og Repræsentant Marcussens Lejlig
hed i Hasle. Begge Steder er der sket større materiel Skade, men ingen
Mennesker blev saaret. Baade Hansen og Marcussen er kendt for deres sær
lige tyske Interesser.

Tyske Soldater langs Jernbanelinierne ved Randers skyder hver eneste Nat
løs i Blinde. Skyderiet er sikkert et Udslag af Nervøsitet.
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For Tiden ligger paa Sygehuset i Sønderborg syv Flygtninge ~ned Tyfus.

Fængselsbetjent Axel Larsen fra Nyborg blev for kort Tid siden sendt fra
odense til Frøslev. I Arresten havde han været udsat for en saa voldsom
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Tortur, at han havde Kraniebrud ved Ankomsten tilFrøslev-Lejren. Lejrens
danske Læger nægtede at tage Ansvaret for hans Ophold i Lejren, og han
blev derefter overført til Statshospitalet i Sønderborg.

frem til Læsepulten i Koret, og Biskop Fjeilbu førtes op til Prædikesto
len.
Pastor Sandbæk læste paa Dansk en Bøn for dem derhjemme i Norge og Dan
mark, for dem, der kæmper hjemme for Sandhed, Frihed og Ret, for Sabotø
rerne og for alle, der kæmper. Paa Engelsk bad han derefter for det dan
ske og det norske Kongehus. Derpaa prædikede Biskop Fjelibu, og Gudstje
nesten sluttede dels med en Bøn for det norske og det danske Folk, og
dels med den danske og den norske Nationalsang.
Efter Gudstjenesten samledes den danske Koloni til et nationalt Møde paa
Dorchester Hotel, hvor Festligheden blev indledet med “Vift stolt paa
Kodans Bølge.” Mødet blev ledet af det danske Raads Næstformand, Anker
Petersen, og den første Taler var Grev Reventlow. Derefter talte Pastor
Sandbæk, og efter en Række nationale Sange holdt Christmas Møller sin
sidste 9-April-Tale i Udlændigheden. Han sagde bl.a.:
Hvor vilde vi have været i Dag uden Hjemmefrontens, uden Sabotørernes
Indsats. Hvor vilde vi have været, hvis vi ikke havde oplevet den 9. A
pril. Alle vore Tanker gaar i Dag hjem til vore Landsmænd, til de danske
Soldater paa Hjemmefronten, til hele den aktive Hær. Snart, meget snart,
tror vi, skal Befrielsens Time slaa. og~vi ved, at det danske Folk vil
leve op til denne Storhed det er at være sig selv. Ingen af os ved, hvil
ke Ulykker vi endnu skal igennem, men vi ved, at det under alle Forhold
vil blive en Tid med store Vanskeligheder. Jeg føler mig overbevist om,
at jeg har Ret, naar jeg ude har forsikret, at Danmark ikke vil faa Van
skeligheder af indre Art, som vi har set det i mange andre Lande. Det
vidunderlige Sammenhold, Verden har set i disse Aar i Danmark, skal fort
sættes i den første svære Tid, og fra alle Sider vil man forstaa, at Samarbejdets Kunst skal vises just til den Tid.
Christmas Møller sluttede med at sige:
Det kæmpende Danmark, hvilket vil sige hele Danmark, vil ikke blot vinde
Krigen, men ogsaa Freden.

Efter Panckes Besøg i Frøslev-Lejren er der truffet den Ordning, at de
danske Læger i Lejren fungerer som Lejrlæger. Alle kirurgiske og medicin
ske Sygdomme behandles paa Statssygehuset i Sønderborg, og de epidemiske
Patienter sendes til Aabenraa.
Sabotører i Esbjerg er begyndt at ødelægge de tyske Jernbanevogne, idet
de anbringer Sprængladninger i Vognenes Smørekopper.
Forleden Eftermiddag anbragte Frihedskænipere seks Bomber i tyske Biler
i Aage Heidemanns Bilvirksomhed, Spanien 61, Aarhus. Virksomheden er me
getstærkt bevogtet. De faa Arbejdere, der var tilbage, blev telefonisk
advaret, saa ingen Mennesker kom til Skade. Der blev ødelagt seks Biler,
og der skete en Del Skade paa Værkstedet.
(Fortsættes Side 13)

Gribende 9.April-Mindegudstjeneste
i Westminster Abbey.
En Taksigelse fra Danmarks og Norges Fasthed i
Prøvelsens Tid.
Rundt i hele den frie Verden mindedes Danske og Nordmænd i Gaar den 9.April. Smukkest og mest gribende fandt Mindedagen Udtryk i London, hvor
der dels holdtes en dansk-norsk Gudstjeneste i Westminster Abbey dels et
nationalt dansk Møde paa Dorchester Hotel. Gudstjenesten i Westminster
Abbey, som Radiolytterne havde Lejlighed til at høre Brudstykker af i
Aftes, var meget stemningsfuld. Den engelske Statskirke havde med den
engelske Konges Godkendelse ønsket at mindes Danmarks og Norges 9.April
med en Gudstjeneste, der samtidig var en Taksigelse for de to Folks Fast
hed i Prøvelsens Tid. Samtidig fik Højtidligheden sit Særpræg derved, at
det er første Gang i Westniinster Abbeys Historie, at der er blevet præ
diket paa Dansk og Norsk i den gamle Kirke.
Over Westminster Abbey vajede det danske og norske Flag Side om Side, og
i Kirken samledes højtstaaende Repræsentanter for det engelske Verdensrige samt Repræsentanter for mere end tyve allierede Nationer. Den norske
og den danske Koloni i London var rigt repræsenteret, Norge af Kong Haa
kon, Kronprins Olav og den norske Regering, Danmark af Prins Valdemars
Datter, Prinsesse Margrethe af Bourbon-Parma og Danmark, Det danske Raad
ved sin IErespræsident,Minister Grev Reventlow, ved sin Præsident, Direk
tør Krøyer-Kielberg, ved sin Formand Christmas Møller og mange andre.
Gudstjenesten blev indledet med første Vers af “God save the king”, der
efter blev Dannebrog og det norske Splitflag ført op gennem Kirken til
Højalteret. Hvert Flag blev baaret af tre Frivillige fra hver af de to
Lande. I Koret blev de modtaget af The Dean of Westminster, Biskop de la
Villiers. Flagene blev lagt over Kors paa Højalteret, og Biskoppen udtal
te: I Guds •Navn vil vi rejse vort Banner.
Efter Bønner og en Hymne blev Pastor Harald Sandbæk af Kordegnen ført
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Radiohilsner fra det kæmpende Danmark.
Den danske Radio fra England har i Anledning af den 9. April bragt en
Række Radiohilsner fra Danmark
Pladeoptagelser fra det kæi~pende Dan
marks Radiostudie.
En Medarbejder ved den illegale danske Presse udtalte bl.a.:
-

Jeg er kun en simpel Menig i den danske Frihedshær, en beskeden Medarbej
der i det store Maskineri, som driver den frie danske Presse, og De maa
ikke vente, at jeg skal være i Stand til at give noget særlig godt Ud
tryk for de Tanker, som opfylder mig, da Danmark nu paany staar foran en
9.April. Siden vi under yderst fattige Former og under Mistro og Uvilje
fra mange Sider begyndte at udgive et Blad, som skulde tale Frihedens
Sag til Danmark, er det nu fjerde Gang, jeg oplever en 9. April. Jeg haa
berog tror, at den illegale Presse har haft sin store Andel i, at vort
Folk nu staar, hvor det staar som en af de allierede Nationer, der Side
om Side kæmper den sidste Kamp mod Tyskerne.
Hvor har det forandret sig siden den Aprildag 1942, da vi fremstillede de
første Eksemplarer af vort Blad. Dengang var det blot et stort Maal at
vække Danmark til Kamp mod vore Undertrykkere, i Dag tre Aar, senere
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bringer vi Artikler, der opfordrer Folk til ikke at standse op paa Vejen
mod Friheden af misforstaaet Medlidenhed med Herrefolket. Hvad kan vel
opfylde een andet end Glæde og Stolthed, naar man ser tilbage paa en saa
dan Omvæltning. Men hvor stor Omvæltningen end er, vil vi fortsat betrag
te det som vor Pligt at orientere og vejlede den danske Borger
ogsaa i
de sidste Dage, Uger eller Maaneder, før Frihedens Time er inde.
Det er vort Ansvar at holde det frie Ord i Danmark blankt og rent, til
det paany kan bringe Liv og Styrke til en fri legal Presse. ~Jeg ved, at
det er et stort Ansvar, men den 9.Aprilog de Minder, der for os alle
knytter sig til denne Dag, vil styrke os i dette Ansvar.
Et kvindeligt Medlem af en illegal Gruppe udtalte bl.a.:
Jeg er glad for, at den frie danske Radio ogsaa har villet have en Hilsen
med fra en Kvinde. Dag for Dag hører man maaske ikke saa meget til vor
Indsats i Frihedskampen, men Sandheden er den, at Hundreder af danske
Kvinder har maattet vandre i tysk Fængsel i disse Aar, ogg at endnu flere
udfylder en Plads i Kampen.
Den 9. April 1940 stod vore Mænd, Kærester og Brødre alene i lidlinien.
Det eneste, vi kunde hjælpe dem med dengang var at tro paa, at de vilde
vokse med de Opgaver, der blev lagt paa dem. Den Tro har vi ikke mistet,
men de er ikke mere i passiv Venten, vi haaber paa den endelige Afgørel
se. Nu staar unge danske Kvinder og Mænd Side om Side næsten overalt i
Frihedskamperi. Lad saa være, at Kampen med Vaaben i Haand bliver Mændenes
Sag. Vi er glade for, at vi har faaet Lov til at udføre et Arbejde saa
nær den hjemlige Front som muligt. Men det er kun en naturlig Sag, at vi
ogsaa vil gøre, hvad vi kan. Værd at beundre er derimod de Mødre og Hus
truer, der har set deres Sønner og Mænd falde eller blive slæbt bort til
tyske Fængsler, og som uden Klage kun har den Tanke at hjælpe de Kamme
rater, som fører Kampen videre. Deres Offervilje er efter min Mening no
get af det smukkeste, man har set i disse Aar.
Et Medlem af en militær Gruppe udtalte bl.a.:
I de 3-4 Aar, der er gaaet siden Dannelsen af Militærgrupperne begyndte,
har den 9.April været en af de Dage, der gav os Lyst og Energi til at
fortsætte. Alt det graa og kedelige Arbejde i Grupperne er til syvende
og sidst den Baggrund, vi vilde overbevise os selv om, hele Danmark, hele
den frie Verden om, at dansk Ungdom kunde og vilde kæmpe for sit Land
med Vaaben i Haand saa godt som Ungdom i noget andet Land, og vilde vise,
at de unge Mænd, som gav deres Liv den 9. April ikke ofrede det forgæves.
Med det for øje har vi skærpet vore Vaaben og øvet os til den Dag, Dan
marks Ungdom paany kaldes frem for vort Lands Frihed. Vi ved, at den maaske vil kræve de største Ofre, men alligevel venter vi Dagen med den
største Utaalmodighed. For os staar den ikke blot spm Indledningen til
en ny Tid for Danmark. Den er for os ogsaa Afslutningen paa mange Aars
Arbejde og den store Prøve, som skal vise, at dansk Ungdom duede trods
alt.
Derfor kaster jeg paa den 9. April ikke Blikket tilbage, men fremad
framad mod den Dag, da Kampen fra den 9. April 1940 gentages paa mere
lige Vilkaar. Jeg tvivler ikke om, at dansk Ungdom vil gaa sejrrigt ud
af denne Kamp.

Mindefester i Sverige.
Overalt i Sverige blev der holdt Mindegudstjenester og Møde i Anledning
af den 9. April. En Del holdtes i Fælleskab med Nordmændene. I den danske
Radio fra Sverige blev givet følgende Meddelelse:
Svensk Presses Holdning til det Voldsregimente, der endnu vil udfoldes i
Danmark og Norge, inden Tuskerne kommer bort, giver Udtryk for Ængstelse
for, at Slutfasen vil blive alvorlig og Skæbnesvanger. De tyske Flygt
ninge i Danmark vil lignes ved en Græshoppesværm, der æder alt op paa
sin Vej, og man udtaler Frygt for, at Levnedsmiddelsituationen i Danmark
snart vil blive som i Norge. I Norge er Situationen saa truende, at Un
derernæringen maaske vil mærke hele den opvoksende Slægt af Unge. Et Blad
skriver, at det er Sveriges hidtil største Problem, hvordan det skal hin
dre de truende Ulykker for Norden. Sverige har bidraget med Uddannelsen
af danske og norske Politisoldater, men maaske vil man strække sig endnu
videre.

-

-
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Specielt:
Til 383: Tak for det smukke Billede.
Til 312: Faar Besøg som ønsket.
Til 264: Vi har ikke modtaget Meddelelse om ny Adresse.
Til 378: Det er vist ikke hensigtsmæssigt at bringe Referatet, da lokale
Represalier jo ikke er udelukket. Gem det til senere Brug.
Til 215: Vi prøvede, men det mislykkedes paa Grund af Forstyrrelser og
andre Uheld.

I FAA LINIER

(fortsat)

Den danske Forsamlingsgaard Tønderhus er blevet taget til tysk Lazaret.
Tre af de 300 svært saarede, der blev indlagt, var saa medtaget, at de
døde under Transporten fra Banegaarden til Tønderhus. Endvijdere er Tøn
der Statsseminarium og Tønder danske Folkeskole blevet belagt med saarede
tyske Soldater fra østfronten. Den 3. April kom der 327 saarede til Tøn
der. Syv af dem er døde. De havde været 17 Dage undervejs, og Nødforbin
dingerne var endnu ikke blevet skiftet. Tønder Statsskole skal indrettes
til Lazaret. Skolens gamle Toiletbygning indrettes somObduktionslokale
og Ligkapel. Den tyske Værnemagt har hos de denakse Kirkegaardsmyndighe
der stillet Krav om et Areal til 200 militære Begravelser. Ialt har Tys
kerne krævet Lazaretplads til 1000 saarede. I Forvejen er der i Tønder
2000 tyske Flygtninge. Byen har 6000 Indbyggere.
I Frederikshavn skyder Tyskerne hver Aften i Gaderne. Flere Familier har
paa den Maade faaet ødelagt en Del af deres Bohave. Da et Kompagni for
leden holdt øvelse udenfor Frederikshavn, skød de ind mod Fiskerlejet
Strandby, hvor alle Beboerne maatte gaa i Beskyttelsesrum. Iøvrigt bygges
der Barrikader og Kanonstillinger omkring Frederikshavn som aldrig før.
Nord for Byen er der opført fire ny store Træbarakker, og fra Skagensba
nen gaar et Vigespor ind paa Pladsen.
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Paa den tyske Kirkegaard i Frederikshavn er der nu begravet 1078 døde.
Hertil kommer den saakaldte Selvmordernes Kirkegaard, hvor der ligger 80.
Forleden Dag blev otte Flygtningebørn begravet i en Have op til Soldater
ki rkegaarden.

(Fortsættelse af: Blade af en Dagbog fra Shellhuset

Til Vildbjerg mellem Herning og Holstebro er der ankommet ca. 200 Flygt
ninge. De er blevet indkvarteret paa De gamles Hjem og i Missionshuset.
To revolverbevæbnede Tyskere i Uniform kom forleden Eftermiddag ind i
Købmand Thorøes Kælderbutik paa Rosensgade i Odder og forlangte Penge.
Thorøe reagerede ikke overfor deres Krav, hvorefter den ene af Mændene
tømte Pengekassen, der indeholdt 500 Kr. Tyskerne kørte bort paa Cykle.
Da Ekviperingshandler P. C. Bechsgaard, Varde, forleden kom hjem, saa
han, at Butiksdøren stod aaben. Da hangik ind i Forretningen, stak en
tysk Soldat en Revolver i Siden paa ham. Bechsgaard slog imidlertid Re
volveren fra Tyskeren og flygtede. Vagtværnet blev tilkaldt, og det viste
sig, at Soldater stod Vagt for to Kammerater, som opererede i selve For
retningen. Sagen blev overgivet til det tyske Sikkerhedspoliti. Paa lig
nende Maade blev der Aftenen efter begaaet Indbrud i Magasin “Zelly” i
Varde. Hipo, der har Kontor i sammen Ejendom, tog sig af Sagen. Det dre
jer sig formentlig om Soldater, der har villet desertere og derfor har
villet skaffe sig civilt Tøj paa denne Maade.
En af Hjemmetyskerne med kolde Fødder, Købmand Martensen, Tinglev, er be
gyndt at fedte for Danskerne. Forleden sendte han Lagkager til L. B.Mand
skabets Vagtstue. Kagerne blev sendt tilbage med følgende Brev: Vi træn
ger ikke. Prøv, om Flygtningene er billigere til Købs.
Arrestationer: Fuldmægtig Tønsbo og Kontorassistent Arp Jensen, der beg
ge er ansat i Vestre Fængsel, Gaardejer Bryde Lorenzen, Ladby ved Næst
ved, og Godsbestyrer Børge Lorenzen, Ladbygaard ved Næstved.

Pryglet ihjel
Dagbladene har faaet Meddelelse om, at d~ ikke maa omtale et Dødsfald.
Det drejer sig om Fængselsbetjent Sv. Holm, der er blevet dræbt i Nyborg.
Man forstaar, at Tyskerne vil søge at hemmeligholde dette Dødsfald. Det
viser sig nemlig, at Sv. Holm er blevet pryglet ihjel af Gestapo.
Hipo-Folkene udrydder hinanden
I Hestemøllestræde skete i Aftes en ejendommelig Episode. En Hipo-Mand
holdt to Mænd op, som han mente var Sabotører. De forsøgte at forklare
ham, at de selv tilhørte Hipo, men han var ikke, modtagelig for Fornuft.
En fjerde Hipo-Mand, som kom til og kendte de to, der blev holdt op, var
ikke klar over, hvad det drejede sig om, hvorfor han rettede sin Pistol
mod den første, men Pistolen klikkede. Det forsømte blev dog indhentet
af en femte Hipo-Mand, som kom spadserende forbi. Han skød, og Resulta
tet blev, at Manden, som holdt sine to Kolleger op, sank døende om. Hans
Navn er Helge Hansen, af Profession var han Maskinarbejder, og han boede
Krusemyntevej 5.
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Redning.
Faa Minutter var gaaet, da der ude i Gaarden, som dette 4.Sals-Værelse
vendte ud til, lød et voldsomt Spektakel. Jeg spurgte uvilkaarligt Dom
meren, hvad det var, og uden at faa Svar, lagde jeg mærke til en vis Uro
i hans Ansigt, ligesom Tolken samtidig rejste sig fra sin Stol bag ved
mig. Selv sad jeg ned og havde kun den Tanke, at man øvede sig derude
med at skyde med Maskingevær. Der gik maaske 10 Sekunder efter Spektak
let, da den første Mosquito ankom og leverede et Brag, der fik hele Væ
relset til at gynge. Dommeren for op med alle Tegn paa Angst, greb mig
i Armen og trak mig ud ad Døren og hen ad Gangen til den Trappe, der
vistnok fører ned möd Udgangen mod Farimagsgade. Alt var indhyllet i en
Tåge af pulveriseret Murværk og allerede her paa 4.Sal var Trappen myld
rende fuld af Folk. Min Bøddel kunde ikke hindre mig i at slippe væk fra
hans Greb; jeg snoede mig fra ham og handlede fra nu af som en Automat.
Ved at kure paa Maven ned ad Gelænderen naaede jeg ned til l.Sal i den
firkantede Trappeskakt
forbi et mylder af klagende og skrigende Mænd
og Kvinder. Trængslen var nu saa stor, at jeg maatte “staa af
og havde
næppe gjort det, før et vanvittigt Brag~ fik Trappen paa den modsatte Si
de til at styrte ned. En Mand ved Siden af mig fik noget i Hovedet og
forsvandt i det Mørke, der nu var opstaaet, og jeg kunde kun lige skimte
Omridsene af et Kvindehoved, som laa nedad paa Trappen, mens Folk oppe
fra løb ned over hende. Jeg var naaet over imod Ydermuren og havde fat i
hendes ene Arm, men kunde ikke faa trukket hende hen til det Hul, der
var slaaet i Muren, og som forekom mig at være den eneste Mulighed nu;
Jeg slap hende og uden at kunne andet end lige skimte en Masse Murbrok
ker paa Gaden nedenfor gennem Hullet sprang jeg ned og landede paa en
flad Cementblok. Saadan var det altsaa at tage Turen fra l.Sal udenTrap
pe! Jeg kom intet til, bortset fra en ubetydelig Fibersprængning i Foden
og kunde (trods elendig Ernæring i over en Maaned) løbe op til Hjørnet
af Farimagsgade og Vesterbrogade, hvor jeg kom ind gennem Døren til en
Tobaksforretning i Basarbygningen og sank om i en Lænestol. En ung Mand
hentede mig dog straks efter ud og trak mig hen til en Bunker, der er
lavet midt ude paa Kørebanen ved Enden af Farimagsgade. Der,var imidler
tid saa tæt besat, at Hovedet og Overkroppen af mig ragede ,pp over, og
med den eneste Tanke at slippe væk fra mine Plageaander lø~jeg op og hen
til en Vogn med dansk Nummerplade, der holdt ved Fortovet udfor Friheds
støtten modsat Banegaarden. Straks, da jeg havde sat mig ved Siden af
Chaufføren, med en Sæk Schwelkoks paa Skødet, kom to Mand slæbende paa
en Fyr, hvis halve Ansigt og Næse var knust. De satte sig ind, og den ene
usaarede sagde paa Tysk til Chaufføren: “Politigaarden”, hvorefter den
blodige stønnede: “Los, los, Wie verbluten doch”. Jeg vendte mig og saa
de to usaarede med henholdsvis Pistol og Maskinpistol i Haanden og var
nu klar over, at jeg var løbet lige i Fælden. Chaufføren prøvede febrilsk
at starte Vognen, men uden Held, og nu kom en ung Mand hen imod os og
Raabte, at vi vilde blive beskudt, hvis vi begyndte at køre. Ved denne
Advarsel vaklede den saarede ud af Vognen og jeg bagefter; ingen hindrede
mig deri, og jeg blev klar over, at de har anset mig for Tysker. Næppe
var jeg ude, før en af Brandvæsenets røde Ambulancer kom susende ude fra
Vesterbrogade og af en eller anden Grund svingede venstre om Frihedsstøt
ten; den standsede og hjalp den saarede ind, mens jeg automatisk krøb ind
bagefter.
-
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Jeg behøver ikke at fortælle, hvem der siden har taget sig af mig; jeg
vil altid huske de Mennesker og være dem teknemlige for, at de hjalp mig,
saadan at jeg kort efter kunde sidde i Fred og se over Sundet over mod
København, hinsidan~ Det er Folk fra Danmarks Frihedshær.

kanske og engelske Tanke er trængt ind i alle disse Byer, hvor der raser
Gadekampe, idet de Allierede tvinger Tyskerne ud af deres Stillinger med
Flammekaster-Tanke.
Ringen omkring Hannover er helt sluttet. Deamerikanske Tropper staar 20
km fra Braunschweig. I Essen er Krupp-Værkerne allerede besat. Situatio
nen i hele Ruhr-Omringningen er ved at blive katastrofal for Tyskerne,
og det gaar værst ud over Civilbefolkningen, fordi den tyske Hærledelse
ikke vil opgive den ulige Kamp.
I Holland er den tyske Hær fuldstændig
afskaaret. Canadierne har forenet sig med de landsatte Faldskærmsjægere
12 km fra Zwolle, og alle Forbindelser er afskaaret til Tyskland. Det
gaar ogsaa i rask Tempo frem mod Emden. Hele Vejen fra Hildesheim til
Bayern danner de allierede Hære nu een sammenhængende Front, der trænger
frem uden at støde paa Modstand, ind i Harzen og Bayern. Allierede Afde
linger gaar mod Koburg for at omgaa Nünberg fra Nord. NUrnberg trues og
saa fra Vest.

Jernbanesabotagen:5~1~ om Søndagen var forholdsvis rolig, oplyses det dog
nu, at der ved Sprængninger paa forskellige Strækninger i Jylland og paa
Fyn blev ødelagt en Del Skinnemateriel, saa der maa udskiftes ialt 50
Skinner og 100 Sveller.
Ved Sprængningen under det tyske Orlovstog mel
lem Holstebro og Nauer Søndag Aften blev Sporet ødelagt eller beskadiget
over en Strækning af 150 m, og Reparationsarbejdet er ret omfattende.
I Løbet af Mandagen var der Sprængninger mellem Varde og Sig og paa Fyn
mellem Ejby og Nørre Aaby paa begge Spor. 16 Skinner maatte udveksles.
Ved 2.Tiden Mandag Eftermiddag sprængtes et mindre Skinnelager Nord for
Hellerup St. Skinnerne blev mere eller mindre beskadiget, og det gik og
saa ud over Koreledningerne til S-Togene. Det voldte ikke saa lidt Afbræk i Trafikken, og Driften var indstillet i længere Tid. Dette skyldtes
dog sikkert først og fremmest den Omstændighed, at det ikke passede den
tyske Sprængningskommando at komme til Stede før ved l7.Tiden.
-

-

-

Hipo hævner

-

endnu.

Ejendomsinspektør Albert Larsen, der er ansat ved Kommunens Ejendomskom
plekser i Baunehøj Alle, maatte Natten til Lørdag flygte i Nattøj over
Loftet ud gennem en anden Opgang. Aarsagen var, at en Hipo-Mand, der bo
ede overfor Inspektøren, havde meddelt ham, at han vilde blive skudt,
hvis der tilstødte Hipo-Manden noget. For nogle Dage siden blev Hipo
Manden skudt, men Ejendomsinspektøren truede ikke paa Truslerne og blev
hjemme. Natten til Lørdag ringede det imidlertid paahans Dør, og da der
stod8 uniformerede Hipo-Folk udenfor, flygtede han. Hipo’erne sprængte
Entredøren og gav Familien Besked om, at Larsen skulde melde sig paa Po
litigaarden næste Dag, ellers maatte Familien undgælde. Saa gik ogsaa
Familien “under Jorden”.
TyskLytterstation ved Tørring sprængt i Luften.
Natten til Lørdag ved 2.30-Tiden blev en tysk Lytterstation paa Mads øs
tergaards og Jens Lauersens Marker i Plovstrup ved Tørring sprængt i Luf
ten. Tyskerne havde netop Dagen i Forvejen lagt sidste Haand paa Arbej
det med Stationen. Efter Eksplosionen var Bygningen lagt helt i Grus.
Præst dræbt.
Pastor Tage Schack fra Simon Peters Kirken i København, der boede Wi
brandtsvej 41, blev tidligt i Morges
Tirsdag
fundet død paa Amager
Strandvej omtrent ved Italiensvej. Han var dræbt ved Skud.
-

-

-

østfronten: Königsberg er faldet efter kun to Dages Omringning og Wien
staar for Fald. Hele Wiens Midte er besat. I Gaar Formiddags forsøgte SSAfdelinger et desperat Modangreb i Nærheden af Slottet Schönbrunn, men
det blev afvist. Fra Syd er de russiske Tropper trængt ind i Byen og har
besat Operaen, Raadhuset og Politigaarden. Hvor stor Skaden er paa den
gamle By, vides endnu ikke.
Paa Oder-Neisse-Fronten ses i Dag meget
store Samlinger af russiske Styrker, og der ventes et Storangreb.
-

Sidste Fase. I tyske Partikredse regner man med, at Tyskland meget snart
vil være delt i en nordlig og sydlig Del af de allierede Hære. Der nazis
tiske Parti har derfor besluttet, hvis det sker, at oprette to forskel
lige Forvaltninger. Den ene skal fortsat ledes af Chefen for Partikancel
liet, Martin Boermann fra Bayern, den anden af GruppenfUhrer Helmuth
Friedrich fra Flensburg.
Trafikkaos. Al Trafik i Tyskland er nu saa godt som lammet. I 8 af Sydvesttysklands største Byer har man endnu ikke faaet de nye Rationerings—
kort, skønt de allerede er traadt i Kraft. Befolkningen havde saaledes
ikke kunnet købe
selv om der havde været Varer i Forretningerne.
-

Uroligheder. Det meddeles, at den tyske Befolkning nu selv’er begyndt
at beskytte vigtige Havne— og Industrianlæg mod SS—Sprængningskommando—
erne, der har faaet Ordre til at ødelægge dem, før de Allierede kommer.
Det er saaledes Tilfældet bl.a. i Hamburg og Bremen, hvor Arbejderne for
søger at bevare Havneanlæggene. Det skal være kommet til heftige Kampe,
hvorunder Arbejdere og Fabriksledelse simpelthen har druknet Sprængnings
kommandoernes Folk i Havnen.
SLUT.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Borgmestre fra syv Byer er kommet til Hildesheim, hvor de
har tilbudt Amerikanerne at overgive deres Byer, hvad der selvfølgelig
er blevet modtaget. Men samtidig fuldbyrdes ødelæggelsen af en Række tys
ke Storbyer: Bremen, Hannover, Essen, Dortmund og Gelsenkirchen. Ameri
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Storkampen ved Bremen gaar videre. Fra Hamburg er sendt to Marinedivisio
ner Syd paa for at møde Montgomerys Panserafdelinger. Hannover er faldet,
Fremstødene over Hildesheim og MUhihausen fortsættes, medens Patton fort
sætter sit Fremstød mod den czekoslovakiske Grænse, og Franskmændene bre
der sig ud i Sydtyskiand
Wiens Centrum er erobret, Königsberg er faldet. De russiske Fremstød gen
nem Østrig gaar videre.

Dualismen i den officielle tyske Politik overfor Danmark udkrystaliseres
mere og mere, efterhaanden som det store kaotiske Virvar nærmer sig. Ge
neral Lindemanns kyniske Udtalelse forleden om, at han og hans Soldater
ikke agtede at forlade Danmark, rummer uhyggelige Perspektiver. Det er
muligt, at Hitlers Parole om, at alle Huse og Ejendomme, der kan bruges
af Fjenden, skal jævnes med Jorden, efterfølges her i Danmark. Den er ik
ke blevet det i udstrakt Grad i de tyske~ Byer, de Allierede hidtil har
besat. I nogle Byer havde Hæren ikke Tid til at træffe de nødvendige tek
niske Forberedelser, og i andre tog den civile Befolkning selv Affære og
forhindrede den totale Ødelæggelse i at blive fuldbyrdet. Men det vil jo
være helt i Overensstemmelse med Nazismens Væsen, om Hitlers sidste paro
le blev efterfulgt i Danmark, hvor det ikke er tysk Ejendom, der skal of
res. General Lindemann (“Jeg har kuet værre Folk end det danske”) ved
med Sikkerhed, at han er indrulleret i Rækken af Krigsforbrydere. Det
samme ved den højere Pancke og de værste af hans Medarbejdere. Lavinen
er i Skred, og de ser det som deres sidste Opgave at rive saa meget som
muligt med sig i Faldet. Militært forbereder Hr.Lindemann det store Rag
narok, og Gestapo fortsætter med stigende Intensitet deres særlige Form
for Afhøringer. Nazismen bliver tro mod sit inderste Væsen til det sid
s te.
Samtidig har det været muligt for danske Myndigheder at faa gennemført
(fortsættes Side 2)
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en Række mildnende Foranstaltninger for de danske Statsborgere, der sid
der i tyske Fængsler eller Koncentrationslejre. Politiets Overflytning
dels til Frøslev, dels til den skandinaviske Lejr i Neuengamme, hvor For
holdene skal være meget forbedrede, Flytningen af de danske Jøder fra
Theresienstadt til Frøslev, Overførelsen til Sverige af de danske Kvinder
fra tysk Fangenskab, er alt sammen Udtryk for en anden Kurs end den, Mi
litæret og Gestapo i deres afsindige Afmagtsfølelse kører videre ad.

Danmark ved Krigens Afslutning have haft en saakaldt “dansk” Regering,
en tysk Lydregering.
Ingen vilde have troet paa vor Modstandsvilje, ingen vilde have spurgtom
Danmarks Mening, Danmark vilde have været en tysk Vasalstat, mødt med et
Skuldertræk af den store Verden. Modstandsbevægelsens Danmark er af de
Allierede anerkendt som krigsførende. Modstandsbevægelsen har reddet Dan
mar. Ingen Sejr uden Kamp, det er Livets Lov. Vi har vore Fanger, vore
saarede, vore Pinte, vore Døde. Vi sørger over dem, men vi ærer og takker
dem i Dag, og det Danmark, der skal leve efter os, vil bevare deres Nav
ne i evig Erindring. Vanære over Landsforræderne, der gik Tyskernes Ærin
de, Glemsel over dem, der sad stille og troede, at Sejren var noget, der
kom af sig selv.Men~efter Sejren kommer Dagligdagen. Udrensningen efter
Krigsaarene, Genopbygningen af Demokratiet.
Glem ikke, at Nazismen stadig vil leve, skjult under andre Navne, tro ik
ke paa Prograrnerklæringer, vær glad over, at der efter Krigstiden ogsaa
bliver en Kamp, der stiller de største Krav til Folkene. Mod vil der kræ
ves. af dem, der skal sikre den politiske, økonomiske og sociale Genopbyg
ning af Danmark.

Et Budskab fra General de Gaulle
til det danske Folk.
General de Gaulle har sendt det kæmpende Danmark følgende Budskab:
Til Danmark, som stadig er besat, men aldrig kuet, sender Frankrig
paa Tærsklen til den endelige Sejr sin Forsikring om et Venskab som fæl
les Skæbne og fælles Lidelse har gjort mere dyrebart. Skønt svag overfor
vor aarhundredgamle Fjendes brutale Overfald har Danmark i Løbet af dis
se fem Aar, de mest tragiske i dets Historie, hævet sig op paa Højde med
de største blandt de frie Folk. Det er et helt Folk, der har rejst sig
mod Besættelsesmagten. Arbejderne, der har gennemført Generalstrejke,
Sabotørerne, der uophørligt er i Arbejde mod Fjenden, alle disse Krigs
handlinger har givet det Ret til De Forenede Nationers og især Frankrigs
Frihed. Vore to Folk har gennem grusomme Erfaringer selv lært Faren ved
falsk Medlidenhed overfor Tyskland. Vi har gennemgaaet de samme Prøvelser
i Kampen, og vi vil vise samme Beslutsomhed i Sejren.
-

Ingen Sejr uden Kamp

-

det er Livets Lov.
Over den danske Radio fra London udtalte Minister Th.Døssing den 9.April:
For femte Gang mindes vi den 9.April, den Dag, da Tyskerne i Strid
med alle Aftaler overfaldt Danmark. Hver Gang har vi haabet, at det var
sidste Gang, nu ved vi, at det er sidste Gang. I 1946 skal vi fejre Da
gen i et frit Danmark, uden Tyskere og uden Frygt for Tyskland. Vi ved,
og vi erkender, hvad vi skylder de allierede Stormagter, der har tilin
tetgjort den tyske Trusel mod Verden, og meget mere end det, de har knust
Nazismens Trusel mod al menneskelig Kultur. Det rædselsfulde Mareridt er
endt. Vi mindes alle den Dag i Fjor, da Englands og Amerikas Hære gik i
Land i Frankrig, deres Kamp er vor Kamp. Vi glemmer aldrig Sovjetunionens
Hære, som befriede Rusland og Polen og trængte ind i Tyskland, deres
Kamp er vor Kamp. Men vi har ogsaa Lov at tale om, hvad vi skylder os
selv. Selv et lille Land, selv et tilsyneladende værgeløst Land som Dan
mark, kan ikke nøjes med at sidde med Hænderne i Skødet og lade andre
kæmpe for sig. Ingen vil bebrejde os, at vi maatte bøje os for Vaaben
magten den 9.April 1940, men det er vor Ære, at vi bagefter rejste os til
Kamp. Det er vor Ære og vor Redning. Hvad vilde der være sket, hvis vi
ikke havde gjort Modstand? Hvis ikke det danske Folk havde protesteret
og ydet aktiv Modstand? Svaret er let. Uden Modstandsbevægelsen, uden Sa
botagen, uden den organiserede Kamp under Frihedsraadets Ledelse vilde
-
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Bomber mod
Gestapos Hovedkvarter i Esbjerg.
I Gaar Morges ved 5.Tiden eksploderede flere Bomber i Gestapos Hovedkvar
ter i Esbjerg, Højskolehjemmet i Skolegade, lige op mod Raadhuset og Arrestbygningen, der ogsaa er besat af Tyskerne.
Ved Eksplosionerne, der lagde selve Hovedkvarteret helt i Ruiner, dræbtes
fem-seks Personer, saavel Tyskere som Danske i tysk Tjeneste, og en Snes
blev saaret. Endnu kendes ikke Navnene paa de dræbte, men det vides dog,
at Esbjergs mest berygtede kvindelige Stikker, en Frøken Christensen fra
Visby i Sønderjylland, er mellem de dræbte.
Baade før og efter Eksplosionen hørtes voldsom Skydning i K~iarteret, og
umiddelbart efter Eksplosionen foretog T,yskerne en omfattende Afspærring
i hele Byen og kørte Tanke og Kanoner frem. I Aftes proklameredes Ud
gangsforbud. Iøvrigt herskede der vild Forvirring blandt Tyskerne, og i
hvert Fald i et Tilfælde skød en af de tyske Soldater en anden ned med
sin Maskinpistol.
De danske politiske Fanger i Arrestbygningen kom intet til. Tyskerne har
beslaglagt Paladshotellet.
Samtlige danske og norske kvindelige politiske Fanger
skal føres fra~TyskIanc1 til Sverige.
Efter hvad vi har erfaret, har Svensk Røde Kors nu faaet gennemført, at
samtlige danske og norske Kvinder, der befinder sig som politiske Fanger
i tyske Fængsler eller Koncentrationslejre, vil blive overført til Sve
rige. De første 150 kom i Forgaars igennem København og fortsatte med
det samme.
Der skulde endvidere være visse Muligheder for, at kronisk syge og Pati
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enter med epidemiske Sygdomme ogsaa kan overføres til Internering i Sve
rige.
Endelig er der sendt en dansk Konvoj til Theresienstadt for at hente de
danske Jøder til Frøslev. Det er ikke afgjort, hvorvidt Konvojen kan naa
tilbage til Danmark, da de Veje, der skal befares, nu er blevet Front
omraade.

Skibe paa Rheden med fersk Vand, Slæbebaaden “Dan”, der ligger ved Værft
efter at være gaaet ned i Sydhavnen og senere strandet ved Vedbæk, og
endelig den gamle Slæbebaad “Mjølner”, der i Aar fylder 50 Aar, og som
man aabenbart end ikke har fundet det Umagen værd at lade stikke til Sve
rige.
Svitzer maatte efterlade to gamle Slæbe- og Bugserbaade, nemlig “Juno”
og “Pan”. De er ligeledes blevet taget i Gaar. Iøvrigt synes Tyskerne at
være meget ivrige efter at beslaglægge alle Skibe, der blot har den rin
geste Chance for at kunne benyttes som Slæbebaade. Det gælder saaledes
Handelsministeriets to Isbrydere “Thor” og “Tyr”, der er bygget henholds
vis i 1890 og 1894, og er Søsterskibe. Endvidere har de taget Havnevæse
nets Damper “Grane”. “Thor” og “Tyr” ligger begge i Svendborg, men er
ikke i Stand til at sejle. Det menes, at de skal bruges til Kontor for
de tyske Havnemyndigheder paa Sydfyn.
Fra Vestkysten er der endvidere kommet Meddelelse om, at Tyskerne har
beslaglagt Fiskeridirektoratets to Bjergningsdampere “F.V.Mortensen” og
“Vestkysten”, der sættes ind, naar Vestkystfiskerne er i Havsnød. Disse
to Skibe har frelst mange Vestkystfiskere fra Druknedøden paa Nordsøen.
Iøvrigt har Spærringen af Københavns Havn andreog meget alvorlige Følger.
Rundt om i Havnen ligger fuldt lastede Paketter til Provinsen med letfor
dærvelige Varer, og blot et Par Dages tvunget Ophold vil have til Følge,
at de saa værdifulde Laster til danske Provinsbyer bliver ødelagt. Ende
lig kommer Forsyningerne til København i høj Grad til at svigte. Med
Spærringsdekretet er Farten paa Bornholm samtidig indstillet. Damperen
“Østersøen”, tilhørende 66-Selskabet, kom i Gaar til København, og Øst—
bornholmske “Carl” i Forgaars. De ligger nu begge indespærret i Køben
havn sammen med de to Rønne-Paketter “Ella” og “Neptun”, der ligger las
tet til Lastelinjen, hovedsagelig med letfordærvelige Varer.
Efter hvad vi erfarede sent i Aftes, drejer det sig om ialt 23 Beslag—
læggelser af mindre Baade.

Hipo myrdede Pastor Schack.
Bag Mordet paa Sognepræst Tage Schack ved Simon Peters Kirke paa Amager
ligger en uhyggelig Historie, der har direkte Forbindelse med Likvide
ringen af den berygtede Stikker, Fru Borregaard, der blev skudt af Fri
hedskæmpere paa Sundby Hospital, hvor hun var indlagt som saaret efter
et Attentat.
Umiddelbart inden Begravelsen skulde finde Sted, indfandt nogle Hipo-Folk
sig paa Pastor Schacks Bopæl med et Manuskript, som de forlangte, at Præ
sten skulde anvende ved sin Ligtale over Stikkersken. Pastor Schack sva
rede ikke paa dette Forlangende, men da han gik til Begravelsen “glemte”
han Manuskriptet og holdt den Ligtale, han havde haft til Hensigt.
Resultatet blev et modbydeligt Mord paa en god dansk Mand, der i saa høj
Grad har fægtet med aaben Pande. Pastor Schack blev som meddelt fundet
dræbt Tirsdag Morgen, efter at han Mandag Aften var blevet bortført fra
sit Hjem af Hipo—Folk. Pastor Schack var selv klar over, at han var i Fa
re, men havde nægtet at forlade sit Hjem.
Al Trafik af danske Skibe
paa Københavns Havn forbudt.
Nye Beslaglæggelser af Skibe.
I Gaar har de tyske Myndigheder udstedt et Dekret, der blankt forbyder
al dansk Skibstrafik paa Københavns Havn. Det hedder i Meddelelsen, at
ingen Skibe maa forlade Havnen, og det gælder baade Smaaskibene, Paket
terne, der sejler Stykgods til de danske Provinshavne, og de større Ski
be.
Der herskede endnu i Gaar nogen Usikkerhed hvad angaar dett Forbuds Va
righed, men at det er udstedt med øjeblikkelig Virkning, er i alle Til
fælde ganske klart.
En Del af de 16 Skibe, der blev beslaglagt for to Uger siden, er blevet
frigivet. Man var allerede begyndt Indskibningen, dels i København, og
dels i Provinshavnene, hvor Skibenen laa Aarsagen til Frigivelsen kan
dels være, at man vil anvende de tyske Søfolk til Bemanding af de reste
rende Slæbebaade, dels at Tyskerne er bange for, at lade disse store Ski
be staa til Søs. Hovedparten af de beslaglagte Skibe tilhørte Det Fore
nede Dampskibsselskab.
De tyske Myndigheder er nu begyndt at interessere sig stærkt for de re
sterende Slæbebaade. I Gaar beslaglagde de saaledes paa Kvæsthusbroen
fem af Det Forenedes Bugserbaade, nemlig Damperne “Anholt”, “Læsø”, “Sejr
ø” og “Øst”. Ligeledes har Tyskerne beslaglagt de tre resterende Baade
af Det Forenede Bugserselskabs Flaade, som ikke kunde komme med til Sve
rige. Det drejer sig som nævnt om den lille Baad “Thor”, der forsyner

Hovedpersonen i den uhyggelige Hævnmords-Affære fra Char1ott~nlund Skov
blev meget hurtigt fundet af Frihedsbevægelsens Folk. Det vi’ste sig at
være den 16-aarige Inge Villia Stobbe, der havde været Kæreste med den
tidligere omtalte Stikker Flemming Larsen. Han blev likvideret af Fri
hedsbevægelsens Folk Tirsdag i sidste Uge paa Vagtværnsstationen i Brøns
høj.
Den unge Pige havde allerede den Dag, Kæresten blev skudt ned, været y
derst aktiv. Hun havde svoret Hævn og havde udslynget de frygteligste
Trusler, da hun ledsagede de tilkaldte Hipo-Folk og Tyskerne til Flem
ming Larsens Bopæl. I Kvarteret havde hun udpeget en Del Mennesker, som
hun paastod havde talt nedsættende om Flemming Larsen. Det viste sig me
get hurtigt, at det var hende, der havde mødt de to unge Kemigrafer,
Jørgen Lemme og FinnLorentzen i Restaurant “Giraffen”, hvor hun havde
siddet sammen med en jævnaldrende Veninde. Fredag Eftermiddag blev hun
derefter afhentet i sit Hjem paa Ermelundsvej 7 af nogle Frihedskæmpere.
Under den paafølgende Afhøring maatte hun indrømme, at hun havde opgivet
de to unge Mænds Navne og Adresser til sine Hipo-Bekendte. Hun havde Før-
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Den kvindelige Stikkerske, som angav
de to unge Kemigrafer, likvideret.
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ste Gang set Lemme og Lorentzen under Besøget i “Giraffen”, men kendte
iøvrigt ikke det mindste til dem. Hun havde først selv forsøgt at provo
kere dem ved at tilbyde dem en Pistol, som havde tilhørt hendes tidligere
Kæreste. Den var blevet udleveret af Hipo, og siden hans Død havde hun
anvendt den under sin Stikkervirksomhed. De to unge Kernigrafer havde i
midlertid ikke villet købe Pistolen, men Lorentzen havde i Kaadhed demon
streret noget i Lommen, der lignede en Pistol. Det var den tidligere om
talte Nøgle, og trods Mishandlingerne paa Politigaarden var det ham der
for ganske umuligt at fortælle Hipo’erne, hvor han “gemte sin Pistol”.
Inge Stobbe havde derefter sikret sig hans Navn og Adresse, og Dagen ef
ter Episoden i “Giraffen” havde hun angivet baade han og hans Kammerat
til Hipo-Banditterne. Paa den Maade gik det til, at de to unge uskyldige
Mennesker først blev arresteret og senere faldt for Morderkuglerne i
Charlottenlund Skov.
Efter at Inge Stobbe havde afgivet en fuldstændig Forklaring om sin Stik
kervirksomhed og sine Bekendte blandt Hipo-Mændene,
blandt andet ogsaa
de Hipo’er, der havde myrdet Lorentzen og Lemme
blev hun kørt ud til
Degnemosen i Bil og henrettet. Der blev hun fundet forleden.

De Bygninger paa Trafikhavnen, hvor de tyske Soldaters Øvelser med As
best- og Gummidragter foregaar, er blevet strengt bevogtet om Natten, si
den disse Øvelser er begyndt, idet Projektører med smaa Mellemrum bliver
tændt og oplyser Terrænet, saa det er umuligt at nærme sig uset.
Disse Bygninger blev opført i 1942, og den ene
en graa Bygning
er
støbt udelukkende i Jernbeton. Murene er Ca. i Meter tykke, og der eren
meget dyb Kælder, men hvad der er i Kælderen, er der indtil nu ikke lyk
kedes at faa opklaret.
Med den Overlegenhed, de Allierede har i Luften, lyder det utroligt, at
Tyskerne forbereder en Gaskrig som sidste dramatiske Akt. Men man kan i
Øjeblikket tiltro dem alt.

-

-

ørnberg i Rollen som 9.April-Provokatør.
De mange Hundrede Københavnere, der paa Kongens Nytorv var Deltagere i
de to Minutters Stilhed i Mandags, var Vidne til en meget ubehagelig E
pisode. Mens Folk stod stille med blottede Hoveder, spadserede en Mand
med Hatten i Nakken nonchelant hen over Pladsen. Han undsaa sig ikke for
at skubbe til Folk, men de reagerede ikke paa anden Maade end ved at vise
ham en kold Foragt. Manden, der var ingen anden end Leif ørnberg, havde
i sin højre Haand en Revolver parat med Hanen spændt. En mere modbydelig
Form for Provokation har man næppe oplevet. Det var jo tydelig, at baade
han og den Livvagt, der antagelig har fulgt ham, kun har benyttet en gun
Stig Lejlighed til at komme til at gøre Brug af Skydevaabnene, men Pro
vokationen gav intet Resultat, takket være Danskernes mønsterværdige Op
træden.
Plakaterne virker.
Rundt omkring i Vendsyssel paabegyndte Organisation Todt understøttet af
danske Entreprenører for et Par Maaneder siden nogle store Befæstnings
arbejder, men nu er Arbejdet ved at gaa i Staa. Plakater opslaaet paa
Arbejdspladserne om Natten fortæller Arbejderne, at hvis de fortsætter
deres Virksomhed for Fjenden, vilde blive betragtet som Krigsforbrydere
og blive straffet. For et Par Dage siden stødte de faa Arbejdere, der
var blevet tilbage paa en Arbejdsplads ved Albæk, paa en ueksploderet
Granat, og dette bevirkede, at Resten forlod Pladsen. Ogsaa i Blokhus er
der udsendt Advarsler til de danske Arbejdere, og de fleste af dem er
Forsvundet.
Tyskerne øver sig stadig i Gaskrig.

-

-

Har vi lært det?
At Danskerne kan holde Mund, naar det gælder, viser følgende lille Epi
sode fra en jysk By. To Mænd var fra et Firma i legitimt Ærinde sendt ud
for. at skulle tale med en Familie, der boede i. den og den Gade, Nummer
det og det. Ved at gaa Navnepladerne paa Dørene fra Stuen til fjerde Sal
igennem (det viste sig siden, at den paagældende boede i en Sidegang paa
fjerde Sal), fandt man ikke den paagældènde, og man ringede derfor paa
hos en anden Familie for at faa Oplysning. Men hverken Mandens Navn eller
Stilling lod til at genkalde nogen som helst Erindring hos den adspurgte.
Nej det havde man aldrig hørt, men mon ikke det skulde være paa den an
den Side af Gaden. Turen gik derefter til en Forretning i samme Ejendom,
men heller ikke der vidste man Besked. En Opringning til Firmaet gav i—
midlertid Sikkerhed for, at Manden boede i den paagældende Ejendom, og
(fortsættes paa Side 8)

Fra Direktør Harlang, Firmaet Harlang
og Toksvig, har vi modtaget nedenstaa—
ende i Anledning af et Angreb, som
“Dansk Presse” for nogen Tid siden
rettede mod Direktøren:
“I over to Maaneder har jeg været uden Forbindelse med mine~Venner og
mit Firma. Jeg benytter derfor Paasken til at give et Livstêgn fra mig.
I Januar i Aar modtog jeg et Brev, hvori det meddeltes mig, at hvis jeg
ikke i Løbet af nogle Dage afleverede et betydeligt Pengebeløb, vilde jeg
blive skudt. Frihedskæmpere greb ind paa mine Vegne, indfandt sig paa det
i Brevet angivne Sted og Tidspunkt, og Resultatet var, at en Del Sommerfolk blev skudt. Det vil forstaas, at jeg herefter ikke havde anden Ud
vej end at gøre mig usynlig.
Den derved paatvungne Uvirksomhed har bl.a. forhindret mig i at imødegaa
et Angreb, som jeg kort forinden havde været Genstand for i “Dansk Pres
se”. Man beskyldte mig deri for at være Nazist og begrundede det med, at
jeg havde baaret Hagekorsemblem, var i Besiddelse af Portræter af min
som man udtrykte det
“sindssyge Læremester” og havde deltaget som jævn
lig Gæst paa de nazistiske Partikongresser i NUrnberg, idet jeg aspire
rede til at blive Nazisternes Propagandaminister herhjemme. Angrebet lig
nede i Aand og Tone paafaldende et tidligere Anfald paa mig fra den mod
satte Side, nemlig fra Nazistorganet “Kamptegnet”, hvor mit Firma og jeg
-

Ogsaa de danske Nazister og Gestapos
af Gasmasker. Disse Øvelser foregaar
Forleden Dag kom ogsaa en Del danske
er aabenbart begyndt at øve sig, men
Ros, de orngaas.

Haandlangere øver sig nu i Brugen
paa et Terræn i Jerne ved Esbjerg.
Kvinder med Gasmaske paa Ryggen. De
de skal vel i et og alt ligne det

-
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i 1941 var ude for en Række grove personlige Angreb.
Der er ikke andet sandt i “Dansk Presse”’s Angreb paa mig, end at jeg i
1938 havde faaet tilsendt et signeret Fotografi af Rigsmarskal Goering,
fordi et Avisudklipningsbureau, for hvilket jeg er Forretningsfører, paa
Bestilling havde sendt Goering Udklip af den danske Presses Artikler om
hans Besøg i Danmark i Sommeren 1938. Jeg kan tilføje, at s~mt1ige Per
soner og Firmaer, som havde Forbindelse med Goering under hans nævnte
Besøg, fik hans signerede Portræt sendt, ogsaa Bageren, der leverede de
meget omtalte Wienerbrød.
Jeg er ikke og har aldrig været Nazist, jeg har ikke nogensinde baaret
Naziemblem. Som Propagandaformand interesserer jeg mig bl.a. for politisk
Folkepropaganda, og før Krigen har jeg foretaget Rejser i adskillige Lan
de for at studere Forholdene paa nærmeste Hold. I 1938 var jeg i Nürnberg
i to Dage ikke som Gæst, men for egen Regning. Mine Indtryk har jeg indfældet i en Pjece “Er Folkestyret en Reklamekampagne værd?”, som jeg ud
gav i 1938 og bl.a. tilstillede Regering og Rigsdag. Jeg gav deri Udtryk
for min Overbevisning om, at Folkestyret tjener os bedst, og at vi bør
gøre vort yderste for at værne det. Begivenhederne siden da har kun be
styrket denne Overbevisning hos mig. Jeg vedlægger et Eksemplar af Pje
cen.
Vi anerkender alle det store og gode Arbejde, som den illegale Presse
udfører for den nationale Sag. Dens Artikler har Vægt, og derfor er et
personligt Angreb som det, jeg har været ude for i “Dansk Presse” en
saare alvorlig Sag. Det vilde have været fair play, om jeg var blevet
hørt, før Angrebet offentliggjordes. Nu har jeg kun den Udvej, saa snart
Forholdene bliver normale igen, at gaa til Sagsanlæg mod de Personer,
som har misbrugt “Dansk Presse”’s Spalter som sket. For at ikke Tavshed
fra min Side indtil da skal blive misforstaaet, har jeg sendt nærværende
Redegørelse til mine Venner. Jeg beder dem, hvis Sagen kommer paa Tale i
Deres Nærværelse, gengive, hvad jeg har skrevet, saaledes at Mennesker,
paa hvis Dom jeg lægger Vægt, kan faa min Fremstilling af Sagen.”

I FAA LINIER (Indland):
Det viser sig, at Tyskerne i udstrakt Grad misbruger Røde Kors. Samtlige
Lazarettog, der ankommer til Jylland med saarede tyske Soldater, bliver
anvendt til almindelig Militærtransport ved Returkørslen til Tyskland.
Da et halvt Hundrede Arbejdere forleden mødte ved Befæstningsarbejderne
i Kagerup i Nærheden af Hillerød, blev de holdt op af pistolbevæbnede
Mænd. Man fratog dem deres Penge og Værktøj, og det blev bebudet, at der
vilde blive taget drastiske Forholdsregler, hvis de fortsatte Arbejdet.
Derefter forsvandt Frihedskæmperne, idet de senere har overgivet Pengene
til Frihedsbevægelsen. Værktøjet blev ved samme Lejlighed ødelagt.
Et Forlydende vil vide, at Tyskerne har givet Ordre til, at samtlige Læ
gebiler, der staar ubevogtede paa Gaderne vil blive sprængt i Luften.
Det er i saa Fald ikke første Gang, Tyskerne gaar frem paa denne Maade.
Paa Godsbanegaarden i København blev en Godsvogn med tyske Barakdele i
Gaar sprængt i Luften.
Kuglen, der gik ind i Væggen i Festsalen i Københavns Raadhus, synes at
være affyret fra første eller anden Sal i Dagmarhus.
To tyske Soldater blev Fredag Nat skudt ned i Rønne. Den ene dræbtes paa
Stedet, den anden saaredes dødeligt. Soldaterne var blevet overrasket
paa Besøg hos et Par unge Mennesker. Pludselig blev der dundret paa Dø
ren, mens nogen raabte, at hvis de ikke kom ud, vilde Huset blive sprængt
i Luften. Soldaterne kom ud og geraadede derefter i Ordstrid med nogle
dansktalende Personer. Kort efter lød nogle Skud, og Soldaterne segnede
om.
Skærtorsdag affyredes en Række Revolverskud mod en Baad paa Juelsø ved
Himmelbjerget. I Baaden befandt sig Amtsfuldmægtig Boesen og en Ledsager.
Ved en efterfølgense Undersøgelse er det
i Følge den tyske Forklaring
konstateret, at det drejede sig om en tysk Soldat, der var ved at indskyde sin Revolver
tilsyneladende efter levende Maa].
-

-

(Fortsættelse af: Har vi lært det....)
omsider fandt man den rigtige Dør. Konen, der lukkede op, var ude af sig
selv af Nervøsitet
hun var ganske tydeligt blevet underrettet om, at
der var blevet spurgt efter Manden. Hun havde frygtet, at det var Gesta
po, og det samme havde Ejendommens Beboere ment, derfor holdt de alle
Mund, da de blev spurgt.
-

Opraab til Borgerne i Ringsted.
Borgerne i Ringsted har modtaget en lille Plakat, hvori der nævnes, at
Flygtningene ingen Ret har til at være i Landet, og der peges samtidig
paa, at Hundreder af Danske uden Lov og Ret er ført til Fængsler og Kon
centrationslejre i Tyskland, hvor de er prisgivet Sult og Tortur. Opraa
bet, der i stort Tal er uddelt og opklæbet i Byen, konkluderer i, at Bor
gerne ikke maa have noget at gøre med de tyske Flygtninge. Det hedder:
“Vore Hjem maa holdes lukkede for dem, og vi vil overhovedet ingen For
bindelse, endsige Samkvem have med dem”.

88

-

Det saakaldte illegale Blad “Forum” udgives af “Dagmarhus”, redigeres af
Jens Strøm og har Børge Jacobsen og Aksel Berg til Medarbejdere. Mere er
der vist ikke at sige om det~
Paa 9.April-Dagen fandt der, mens der herskede Stilhed paa Torvet i Hil
lerød noget Skyderei Sted. EnGestapomand jog en Dreng, der stod stille
med sin Cykel, væk og skød efter ham. Umiddelbart efter de to Minutters
Stilhed marcherede tre Gestapomænd ind paa Torvet. Blandt disse var Glar
mester Vingaa, der efter at være frosset ud i Helsingør, nu optræder som
Tysker i Hillerød. Han gav sig til at skyde vildt omkring sig, saa Folk
maatte krybe i Dækning
En af Nordsjællands største Værnemagere, Christen Hansen, Rønnehus ved
Hillerød, som paastaar at have været Redaktør af “Göteborg Handels- og
Sjöfarts Tidning”, fik forleden Besøg af Bekendte indenfor Værnemager
kredse. De holdt ham op og fjernede sig derefter med flere af Hansens
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Værdisager, som han havde købet for Penge, han havde tjent paa Tyskerne.
Frænde er Frænde værst~

gensgade i København en Københavner om Vej til Suhmsgade. Danskeren er
klærede, at han ikke kunde Tysk, og de spurgte ham saa, om han vilde købe
en Pistol. Danskeren sagde Nej Tak, og de spurgte ham saa videre, om han
mente, at der var Chancer for at faa den afsat i Suhmsgade. Det var til
syneladende rigtigt, at de to Marinere varude for at sælge deres Vaaben.
Et eklatant Tegn paa Opløsning, naar Marinerne paa den Maade begynder at
falbyde deres Pistoler.

I Gaar er der forøvet Sabotage mod Radiofabriken “Radiometer”’s Værksteds
og Lagerbygning, Emdrupvej 72 i København. Fabriken fremstiller Sendere,
Radiomateriel m.v. til Tyskerne. For nylig fik Tyskerne en Sending til
45,000 Kr. Nu var et nyt Parti klar til Afsendelse, men det blev ødelagt
ved Sabotagen i Gaar. I Sabotagen deltog der 25 Sabotører, der holdtFa
brikens 50 Arbejdere op, anbragte to Bomber, der, da de eksploderede,
ødelagde Lagerbygningen.
Den Plakat, som en Kreds af fremtrædende LandmEen har ladet opklæbe i al
le Landets Sogne, har haft den bedste Virkning. Tilførslerne til Kreatur
markederne er halverede, Heste sælges saa at sige ikke mere, ligesom Svi
nene holdes tilbage.
Tyskerne har beslaglagt Korsør Glasværks Kullager paa 3500 Tons. 24 Tys
ke Soldater er sat ind i Bevogtningen.
Besætningen paa Dampfærgen “0dm”, der for kort Tid siden blev anholdt
efter en Episode i Sundet, da Færgen var paa Vej fra København til Kor
sør, sidder fortsat arresteret i Vestre Fængsel. Færgen er, efter at være
blevet overtaget af de danske Myndigheder, atter indsat paa Storebælts
Overfarten, hvor der derefter er to Færgegrupper, saa der atter bliver
Rejsemuligheder for danske Rejsende.
Paa Korsør Jernbanestation udspiller der sig ofte dramatiske Scener. För—
leden rygtedes det i en tysk Transport, at Berlin var faldet. Soldaterne
blev helt ude af det, og den tyske Banegaardsofficer maatte i Højttaler
anlæget dementere Meddelelsen i alvorlige Vendinger. I et andet Tilfælde
skulde en Afdeling lettiske Frivillige med Færgen til Nyborg for at fort
sætte til østfronten. Humøret var langt nede, og Soldaterne var meget u
villige til at gaa ombord. Tyskerne maatte anvende deres Maskinpistoler
for at faa drevet de lettiske Frivillige ombord.
Ogsaa i Holstebro mindedes Befolkningen Frihedskampens Faldne ved 2 Mi
nutters Stilhed den 9.April Kl. 12. Alt Arbejde standsede, og paa Gader
ne stod alle med blottede Hoveder. En Skoleklasse var kort før Kl. 12
gaaet ned paa Raadhustorvet, og her iagttog de paa samme Maade som de
voksne de to Minutters Stilhed. Paa Banestrækningerne hvor der paa den
“togløse” dag kun kørte Godstog, standsede Lokomotivførerne Togene ude
paa Linien, og sammen med det øvrige Personale foretog de deres stille
Demonstration.
I Flemløse paa Fyn forsøgte Hipo-Folk forleden Aften at anholde to Fri
hedskænipere. En Del af deres Kammerater kom til, og der udspandt sig en
Ildkamp, under hvilken det lykkedes at befri den ene af Fangerne. Herun
der blev den anden saaret af Hipo-Folkene. En af disse, Vagtmester Levi
Larsen fra Holeby, blev dræbt af et Skud i Hovedet. Landsforræderne hu
serede Resten af Aftenen vildt i den lille Landsby og dræbte herunder
den 65-aarige Niels Chr. Hansen og den l5-aarige Gerda Hansen.
Den 9. April om Formiddagen spurgte to tyske Marinesoldater i St. Kon
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I Køge har Tyskerne beslaglagt Missionshuset, Vandrehjemmet Nordstranden,
Forbygningen til Tøxens Skole samt Politistationen, der har staaet tom,
siden Schalburgkotpset rømmede den den 1. Februar. Vandrehjemmet, Mis
sionshuset og Tøxens Skole skal bruges til Flygtninge.
I Hillerød, der venter 500 saarede tyske Soldater, er Fredehjemmet blevet
besl agl agt.
Frederikssund, der hidtil næsten ikke har mærket noget til Tyskerne, faar
nu en større Invasion. Kommuneskolen og Realskolen er blevet taget, og
desuden er Byens tre Hoteller helt eller delvis beslaglagt. Ogsaa Mar
kedshallen er beslaglagt. Indtil nu er~der kommet 700 Tyskere til Byen.
I Hundested harTyskerne beslaglagt ni private Ejendomme ved Skansen. Be
boerne fik nogle faa Timers Frist til at flytte ud.
Til Ringkøbing er der kommet 540 tyske Flygtninge. I Forvejen var der Ca.
350. De er blevet indkvarteret i Haandværkerforeningen og i en større
Ejendom ved Nygade. Paa Markedspladsen har en Del Flygtninge været indkvarteret i Barakker, men det har ikke passet dem at bo paa Markedsplad
sen, hvorimod den “finere” Lund ved Amtmandens Bolig har fundet Naade
for deres øjne. Nu rives Træbarakkerne ned paa Markedspladsen og rejses
i Stedet i Amtmandslunden. Iøvrigt er der meget faa danske Tilskuere i
Byens Biograf, hvor Pladserne ved alle Forestillinger beslaglægges af
Tyskerne.
Arrestationer: I Randers Bagersvend Ansgar Nielsen, i Sønderjylland
Tjenestekarl Peter Michelsen, Hønsapmark, endvidere Plantag~eejer Jørgen
Petersen, Hestehave, Malermester Chr. Hansen, Ulkebølsten,~1ekstilarbejder Hans Andersen, Ulkebøl, Snedkersvend Chr. Hansen, Ulkebølsten, Slag
tersvend Jacob Hansen, Augustenborgvej, Sønderborg. I Haslev Købmand Rø
per, der dog senere er blevet løsladt, og Ingeniør Lavritzen, østsjæl
lands Elektricitetsværk. Endelig har Gestapo arresteret Stationsforstan
der Einar Nielsen, Faxe Ladeplads.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Besættelsen af Tyskland skrider rask frem. Hannover og
Gelsenkirchen er blevet besat af Amerikanerne. I Bremen er der Gadekampe
i de sydlige Forstæder. Mod Vest fortsættes Fremmarchen mod Hamburg og
LUneburger Heide, og efter Besættelsen af Hannover er Amerikanerne nu
naaet til Braunschweigs Forstæder. Længere Syd paa er Nordhausen blevet
taget, og her staar Amerikanerne kun 190 km fra Berlin. Herfra gaar Fron
ten atter fremad, og Erfurt og Koburg i Bayern er truet. Overalt rhejses
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hvide Faner, og Efterretningstjenesten er brudt sammen. I Ruhr-Lommen er
Arealet nu indskrænket til det halve af det oprindelige, og der er taget
36.000 Fanger. I Nord-Holland indsnævres den tyske Bevægelighed meget
stærkt. Paa to Dage har de Allierede i Vest taget 70.000 Fanger, og i den
første Uge af April knapt en kvart Million Mand.
østfronten: I Wien gaar Modstanden nu mod sin Afslutning. Den Størstedel af den østrigske Hovedstad er blevet ryddet, og den hurtige Afslut
ning af Kampene betyder, at større Dele af Byen er blevet skaanet for
Krigens Rædsler. Der kæmpes enkelte Steder, men Befolkningen rækker Rus
serne en hjælpende Haand. Königsberg kostede i sin Slutfase Tyskerne
90.000 Fanger og 40.000 Faldne.
Italiensfronten: Storangrebet er blevet indledet i Adria-Afsnittet. De
tyske Stillinger er blevet gennembrudt, og der er dannet et stort Broho
ved over Cenia-Floden. Herfra er Vejen aaben til Posletten. Mod Vest sø
ger de Allierede frem mod Specia.

Jernbanesabotagen:
Natten til Tirsdag kort før Midnat skete der Sprængning under Hjælpetoget
der har Station i Nyborg. Sprængningen skete paa Skalberg St., og en
Hjælpevogn blev afsporet. Der skete dog ikke større Skade her, men der
imod blev begge Brande St.s to Hjælpevogne totalt ødelagt ved Sprængnin
ger lidt over Midnat. Der sprængtes endvidere nogle Sporskifter paa Bran
de St. Ogsaa Struer Stations to Hjælpevogne blev ødelagt samme Nat ved
Sprængninger og Brand.
Tirsdag Eftermiddag ved l7.Tiden skete der nogle meget kraftige Spræng
ninger mellem Hvidovreog Glostrup. Begge Spor blev spærret, og al Trafik
til og fra København maatte indstilles. Først ved Midnatstid lykkedes det
at faa det ene Spor farbart, og derefter kunde blandt andet Eksprestoget
fra Jylland føres igennem til København. Toget var i Forvejen fire Timer
forsinket, men maatte yderligere holde i Glostrup og vente i to—tre Ti
mer. Det kom først ind Kl.O.3O.
Ved Thureby St. i Sydsjælland skete der Sprængninger ved l5.Tiden i Gaar.
Trafikken blev spærret, men Skadens 0mI~ang kendes endnu ikke i Enkelt
heder.
Tirsdag Eftermiddag Kl. Ca. 15 lød der en voldsom Eksplosion paa Øster
port Station. Det viste sig, at en lukket Godsvogn, der vistnok indeholdt
Dele til V 2-Vaabnet og ialt Fald Flyvemaskinedele, var sprængt og brændt,
saa kun et rygende Skelet stod tilbage.

Also sprach
Vi kunde have ønsket os en mere solid Modstander end Churchill
Han
er ikke af Format~
Vi har bedømt den almindelige Verdensudvikling med en Sikkerhed, der
Grænser til det usandsynlige
(Goebbels i “Das Reich”, 8—7—42)
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Montgomerys Styrker presser sig stadig nærmere til Hamburg, medens Pan
serkolonnerne ved Bremen kæmper sig ind i Byen. Den allierede Front dan
ner nu en Kæmpebue fra Omraadet Bremen-Hamburg i Nordvest over det ero
brede Hannover til Hildesheim—Egnene i Tysklands Centrum og ned til
Stuttgart-Omraadet.
Koburg er indtaget af de amerikanske Panserstyrker, der er ca.l70 km fra
den czekoslovakiske Grænse og ca. 200 km fra Berlin. Autostradaen fra
Sydtyskiand til Magdeburg og Berlin er overskaaret.
Canadierne er ca. 30 km fra Emden, og de resterende tyske Tropper i Nordholland
over 100.000 Mand
synes ikke at have nogen Chance for at naa
hjem.
Wien er praktisk talt erobret af Russerne, Byens Befolkning har i meget
stor Udstrækning gjort fælles Sag med Angriberne. Baade ved Wien og K~
nigsberg er meget store Antal tyske Fanger faldet i den russiske Armes
Hænder.
I Italien har 8.Arme begyndt et Storang~reb, der allerede har bragt den
ind i Po-Dalens Forsvarslinje.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Haabløsheden har grebet Berlin.
Forhandlinger mellem Generalerne og Partiet.
Berlin er i Dag en Studie i Haabløshed. Undergangsstemning behersker den
tyske Hovedstad, eller rettere sagt: Resterne af den
man regner med,
at 75 Procent af dens Bygninger er medtaget ved Bombardementerne, deraf
ca.40 Procent totalt ødelagt. Alle ved, at Krigen er tabt, enhver tænker
(fortsættes Side 2)
-
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kun paa, om han eller hun har Chance for at redde Livet og
endnu u
tænkeligere
at skabe sig en Levevej efter Ragnarok.
Saaledes lyder øjenvidneskildringerne fra Berlin i Dag
eller rettere
sagt for et Par Dage siden. Udviklingen løber nu saa hurtigt, at det,
der i Gaar var blodig Virkelighed, i Dag allerede er Historie. Den alli
erede Fremrykning har skabt dette Tempo.
Gennem de sidste Uger har Berlin oplevet Hungerdemonstrationer af skri
gende Mødre, der krævede Mad til deres Børn. For nogle Morgener siden
var alle Forretningerne omkring Alexander Platz plyndret indtil sidste
Trevi. Hungersnøden staar lige for Døren, Plyndringerne har bevirket, at
al Kontrol med Fødevarefordelingen er forsvundet.
I Ruin-Byen lever
saavidt man kan skønne
ca. 100.000 Desertører,
flygtede udenlandske Arbejdere eller Folk, der har ønsket at “gaa under
Jorden”, hvilket i Dag er lettere i Berlin end noget andet Sted.
I Hitlers Hovedkvarter i Sossen føres ustandselig Forhandlinger mellem
Hitler, Himmler, Partilederne og Hærens højeste Officerer, idet disse
sidstnævnte fortsat uden Besmykkelse forklarer Situationens katastrofale
Karakter og kræver Afslutning paa en eller anden Maade. Man havde sidste
Onsdag Aften ventet en Hitler-Tale og havde gættet paa en Kapitulations
Erklæring, men Talen aflystes i sidste øjeblik.

en Stikkontakt, saaledes at den blev glødende. Samtidig med at dette ske
te, raabte og skreg Banditterne paa den ønskede Tilstaaelse. Deres ulyk
kelige Offer havde imidlertid intet at tilstaa, og til Slut opgav de Torturen, førte ham ned til en Bil med Trusel om, at nu skulde han ud paa
en “Køretur”. De kørte hen over Tietgensbroen med ham, men her blev han
pludselig sparket ud af Bilen, som fortsatte Kørslen.
Ogsaa denne Mand er under Lægebehandling. Han havde paadraget sig meget
svære Brandsaar i Hovedet.

-

-

-

-

-

Gestapos og Hipos Mishandlinger
paa den anden Side Grænsen af menneskelig Fatteevne.
Blandt de mange rystende Skildringer af de tyske Tortur- og Straffemeto
der, som nu ogsaa i fuldt Maal er taget i Brug af Hipo-Landsforræderne,
er nedenstaaende to Beretninger blot et lille Udpluk.
I det første Tilfælde blev en ung Mand mishandlet paa det frygteligste
af Tyskerne paa Dagmarhus. Han havde deltaget i Mindehøjtideligheden paa
Raadhuspladsen, og her var han blevet udpeget af en Stikker
hvis Navn
og Generalia forøvrigt er kendt. Den unge Mand havde givet Luft for sin
Harme over Provokatørvognens Tilsynekomst. Umiddelbart efter blev han
holdt op af Stikkeren, som førte ham over til Dagmarhus. Her kom han
straks i Forhør, og pludselig sprang to dansktalende Mænd ind paa ham
den ene af dem var Stikkeren
rev ham om paa Gulvet og mishandlede ham
først med Næveslag derefter med Spark i Hovedet og paa Kroppen, og ende
lig slog de ham med en Geværkolbe, til han mistede Bevidstheden. Da han
atter kom til sig selv, fortsatte de to Sadister den umenneskelige Be
handling, og den unge Mand var mere død end levende, da han endelig efter
mere end halvanden Times Tortur blev sluppet løs med Bemærkning om hur
.tigst muligt at skruppe af og tage dette som en Advarsel. Den unge Mand
forsøgte derefter at humpe ud af Værelset, men endnu inden han var ude,
greb hans Bødler ham paany og klippede en bred Fure gennem Haaret fra
Nakke til Pande, idet de grinende bemærkede, at Blodet nu lettere var i
Stand til at løbe fra Hovedet. Den unge Mand har siden været under Læge
behandl ing.
Den anden Tortur-Affære er udspillet hos Hipo’erne paa Politigaarden.
Her var en Mand blevet arresteret under en Razzia, men da han under For
høret nægtede at kende det mindste til de Sigtelser, som Hipo’erne rej
ste imod ham, blev han ført ind i et Værelse, spændt fast i en Stol og
fik en Kobberkrans spændt om Hovedet. Derefter blev Kransen tilsluttet
-

-

Tyskernes Haandlangere udryddes systematisk.
Det er i de seneste Dage gaaet haardt ud over Tyskernes Haandlangere,
Stikkerne. Vi skal nævne nogle af de sidste Likvideringer:
Søndag Aften blev den 39-aarige Obersturmbannfiihrer i Schalburgkorpset,
Herluf Albert Sigurd Askløf skudt ned og dræbt udfor sin Villa paa Munke
bjergvej i Kastrup. Askløf var en særdeles god Ven af Schalburgmanden,
Vognmand Eriksen, der for godt 8 Dage siden blev likvideret paa Irlandsvej.
Samme Dag blev den 24-aarige Ruth Petersen skudt ned og dræbt i sin Lej
lighed i Westend 20. Ogsaa hun var en meget aktiv Stikker. Dagen før blev
som meddelt en Vægter ved Navn Alfred Holm fra Vaabenarsenalet dræbt i
en Farvehandel i Hvidovre. Det viser sig nu, at Holm var Marinevægter og
Stikker i stor Stil.
Endvidere blev i Lørdags den 55-aarige Kommisionær Carl Alberti Larsen,
Nordre Fasanvej 33 A, saaret ved Pistolskud udfor Ejendommen Finsensvej
4.~ Larsen er en Værnemager og Stikker, og han har i Tidens Løb givet Ge
stapo en Række Oplysninger om danske Frihedskæmpere.
Endelig kan det nævnes, at tre SS-Mænd i de sidste Dage er blevet likvi
deret. Det er UnterscharfUhrer Kaare Abrahams, der blev skudt ved Damhus
søen, Vagtmester Vilhelm Madsen og TrupfUhrer Bjarne Bjelkstad. De to
sidste var paa Vej fra Ringsted til København i Bil, da de i Nærheden af
Taastrup blev holdt op af maskinpistolbevæbnede Mænd. Efter en ganske
kort Afhøring blev begge Landsforræderne skudt, og deres Lig blev senere
fundet i en Mergelgrav i Nærheden af Ballerup.

-
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Flygtningenes Syn paa Danskerne.
Hvordan de tyske Flygtninge, som nu oversvømmer Landet, ser paa Dansker
ne, fremgaar med al Tydelighed af følgende lille Episode:
En tysk kvindelig Flygtning, der stod med et lille Barn paa en Linje 6Sporvogn i København, var kommet i Snak med en tysk Soldat. Det fremgik
af Samtalen, at Kvinden hører hjemme i østprøjsen, og hun fortalte Sol
daten, at en Dansker, da hun havde spurgt om Vej, havde vist hende mod
sat Retning, saa hun var havnet i den anden Ende af Byen. Kvinden bemær
kede rasende:”Saadan noget vilde en Tysker aldrig have gjort~” Kvinden
var iøvrigt højlydt forbavset over det Had og den Foragt, hun havde mødt
hos den danske Befolkning, men hun tilføjede: “Det bliver jo værst for
Danskerne, naar de endelig vaagner op. Det bliver frygteligt for dem!”
Hun sluttede med: “Danskerne trænger til et Par ordentlige Bombardemen
ter
og det kan jo ogsaa nok være, de kommer!” Der var ingen Tvivl om,
at det var det forhenværende tyske Luftvaaben, hun hentydede til.
-
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Det var Gestapo, der myrdede
Direktør ørum og Maskinsmed Martinsen fra Haslev.
Lørdag Aften foretog Gestapo en omfattende Aktion i Haslev, og paa Høj
spændingsværket arresterede de bl.a. Direktør ørum, Overingeniør Laurit
zen og dennes østrigskfødte Hustru, foruden en af Værkets Maskinsmede
Martinsen.
Alle Arrestanterne blev taget med i nogle Biler, men den følgende Morgen
fandt man Direktør ørum liggende skudt paa Landevejen mellem Fakse og
Fakse Station, og et Stykke fra ham fandt man Liget af Maskinsmed Martin
sen. Ogsaa han var blevet myrdet ved flere Skud gennem Hovedet. Man havde
om Natten set en af de Gestapobiler, der havde været i Haslev, passere
Fakse i stærk Fart, og den kom netop kørende fra den Vej, hvor de to myr
dede Mænd blev fundet. Hvem Morderne er, behøver ingen nærmere Forkla
ring.
Det kan tilføjes, at Mordet paa Direktør ørum gjorde det stærkeste Ind
tryk overalt, hvor han var kendt, og i Haslev demonstrerede Byens Hand
lende ved at lukke deres Forretninger, mens Flagene overalt gik paa halv.
Om Eftermiddagen tvang Tyskerne imidlertid de Handlende til atter at aab
ne Forretningerne.

• Frihedskæmperne sænker “Kjøbenhavn”.
Den omfattende Sabotage i Gedser, der gjorde det ene Færgeleje utilgænge
ligt og dermed lagde store Hindringer i Vejen for Færgefarten, havde til
Følge, at Tyskerne satte Det Forenedes store Damper “Kjøbenhavn”, der
tidligere sejlede paa København—Aalborg-Ruten, ind i den farefulde Sej
lads mellem Gedser og WarnemUnde. For et Par Dage siden blev Damperen i
midlertid ført til København, hvor den skulde i Dok en Uges Tid. I dens
Sted indsattes Selskabets Damper “M.G.Melchior”, der i sin Tid sejlede
i Rutefart mellem østersøhavnene og København, ind paa Ruten, indtil
“Kjøbenhavn” kunde vende tilbage i repareret Tilstand.
Fem Frihedskæmpere kom i Gaar Eftermiddags ombord i “Kjøbenhavn”, beord
rede Vagtmandskabet fra Borde og borede derefter Huller i Skibsskroget.
“Kjøbenhavn” saas i Gaar liggende paa Siden. Den kommer ikke til Gedser
hverken om en eller to Uger.

Tyskerne foretager to nye
“uofficielle’ Henrettelser.
Atter har Tyskerne slæbt et Par værgeløse Fanger ud af Vestre Fængsel og
henrettet dem uden Lov og Dom. Det drejer sig om den 24-aarige Kommunekasserer Poul Møller Rasmussen fra Silkeborg og den 6O—aarige Jens Peter
Jensen Dahl, Dronningens Tværgade 29, København.
Møller Rasmussen blev i sin Tid eftersøgt af Gestapo i Silkeborg og tog
derfor her til Byen. Den l9.Februar blev han genkendt og arresteret. I
Onsdags blev hans Lig fundet drivende i Frederiksholms Kanal, og et nær
mere Eftersyn viste, at han var blevet myrdet ved et Nakkeskud. Møller
Rasmussen var i Nattens Løb ført ud af Fængslet, kørt i en Bil til Kana
len, skudt og kastet i Vandet.
Ejendomsinspektør Dahl var om Morgenen blevet afhentet i sit Hjem af en
Mand, der legitimerede sig som tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti.
Nogen formuleret Sigtelse var der ikke rejst imod ham. Han kom derefter
til Afhøring hos Tyskerne, og Søndag Morgen fandt man hans Lig i Grønnemose Alle i Søborg.
Ogsaa i dette Tilfælde drejer det sig om Mord paa en dansk Patriot, mod
hvem Tyskerne ikke havde det ringeste Bevis for de Sigtelser, de eventu
elt kunde finde paa at rejse.
Svitzer-Baadene og de danske Frihedskæmpere
i Sikkerhed i Sverige.
Efter hvad INF erfarer, er samtlige de Frihedskæmpere, der udførte det
straalende Kup overfor Svitzer-Baadene, alle i Sikkerhed i Sverige. Som
omtalt havde Frihedskæmperne i længere Tid forberedt Kuppet, og da Lej
ligheden endelig bød sig , skjulte de bevæbnede Mænd sig i samtlige Ski
be. Først da Baadene var naaet ud i rum Sø, kom de frem fra deres Skju
lesteder, og paa det Tidspunkt og stillet overfor Maskinpistolerne havde
Skibenes Fører og Besætning kun at parere Ordre.
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En Lov for Tyskere
Under den trespaltede Overskrift “Forræderens Lod
Den af Fjenden ind
satte Borgmester i Aachen strakt til Jorden af tyske Frihedskæmpere” med
deler det nationalsocialistiske Hovedorg’an “Völlkischer Beobachter”, at
den af de allierede Militærmyndigheder indsatte Borgmester i Aachen
Frantz Oppenhof er blevet dræbt af tyske Frihedskæmpere.
Dertil meddeler Bladet yderligere: “En Domstol til Varetagelse af den
tyske Ære dømte den troløse Forræder til Døden, straks efter at han hav
de tiltraadt sit Embede i den forhadte Fjendes Sold. Dommen blev Natten
til Onsdag fuldbyrdet ved Skydning.”
Bladet skriver i Tilknytning hertil, at der ikke gives nogen værre poli
tisk Forbrydelse end at stille sig til Raadighed for Fjenden, der er
trængt ind i Hjemstavnen, “Enhver anstændig Tysker føler derfor særlig
Tilfredsstillelse ved Efterretningen om den fuldbyrdede Henrettelse af
Forræderen Oppenhof. Dette jammerlige Kreatur, der fandt det værdigt at
tjene en Fjende, som vil fratage det tyske Folk de mest elementære Ret
tigheder, har faaet sin fortjente Forræderskæbne, skønt han i det besatte
Aachen troede sig sikker for folkebevidste Mænds hævnende Haand. Det tys
ke Folk kender kun forbitret Had mod sine forbandede Fjender~. Men den,
der hjælper denne Fjende, bliver selv til en Fjende af det t~Ç’ske Folk,
ja, han hades som en Forræder langt værre og derfor endnu mere forbitret
end selve Fjenden”.
-

Mordet paa Pastor Schack
var en forbryderisk Hævnakt.
Som omtalt var Mordet paa Pastor Tage Schack en Udløber af Hipo-Folkenes
Huseren paa Sundby Hospital fornylig efter Likvideringen af den berygte
de Stikker Fru Oda Borregaard. Familien havde rettet Henstilling om, at
Pastor Schack skulde holde en personlig præget Tale over Fru Borregaard
Pastor Schack havde afslaaet det, idet han gjorde gældende, at han kun
kunde foretage Begravelsen ved at gaa ud fra Dagens Tekst. Dette skete
ogsaa, og ved Afslutningen af Talen berørte Pastor Schack Fru Borregaards
Liv og udtalte bl.a., at hun næppe her paa Jorden kunde vente at faa Til
givelse for sine Synder
overfor Gud maatte hun selv aflægge Regnskab.
Pastor Schack var en god dansk Mand. Han vilde ikke lade sig true af Hi
-
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po-Folkene, og det kostede ham hans Liv.

Bil pludselig beskudt af Frihedskæmpere, der havde taget Opstilling i de
Maskingeværposter, der var blevet gravet af Tyskerne. En Chauffør, Carl
Oscar Andersen, der i det samme kom forbi, blev dræbt af en vildfarende
Kugle. Alle Frihedskæmperne undslap uskadt.

Angaaende en Nekrolog.
For nogle Dage siden bragte Dagbladene en Nekrolog over Fuldmægtig i Kø
benhavns Magistrat, Aksel Stormgaard Jepsen, der pludselig var afgaaet
ved Døden 37 Aar gammell.
Vi skal oplyse, at Manden, der i Nekrologerne blev pænt omtalt, ikke var
saa pæn endda. Han var fremtrædende Medlem af DNSAP, har været flittig
Skribent for Tyskerne og var af sit Parti udset til at indtage en leden
de Stilling i Magistraten efter Magtovertagelsen. Han maa imidlertid nu
være blevet træt af Livet, i hvert Fald lukkede han en Nat op for Gashanerne i sit Køkken og blev næste Dag fundet Død.
Vi skal genopbygge et lykkeligt og sundt Danmark.
“Friends of Denmark” og “Den danske For
ening” havde den 9.April i New York arran
geret en Sammenkomst i den Presbyterianske
Kirke, hvor der bl.a. blev talt af Minis
ter Kaufmann. Nedenstaaende bringes af Mi
nisterens Tale:
Vi er kommet sammen endnu engang her i New York paa en 9.April for at
hædre de danske Patrioter, som har givet deres Liv i Kampen for vort
Land. Vi mindes de mange i Danmarks underjordiske Hær, de levende og de
døde, og vi mindes de unge Danske, som er faldet i de allierede Styrker.
Vi hædrer de mange Sømænd, der har ofret Livet, mens de gjorde deres Ind
sats. Hver Gang vi er kommet sammen paa en 9.April, har det været vort
Haab at se næste 9.April et frit, lykkeligt Danmark. Denne Gang ved vi,
at Frigørelsen er nært forestaaende. Og dette vil blive den sidste 9.April som ikke kan højtidligholdes paa passende Maade ogsaa i Danmark.
Danmarks snarlige Frigørelse er nu sikker. De næste Maaneder vil mulig
vis blive de tungeste, det danske Folk nogensinde har gaaet igennem. En
Tid, der vil kræve stor Opofrelse og stort Mod, og ikke mindst Besigdig
(fortsættes Side 11)
-

Efter at Tyskerne i Esbjerg har beslaglagt Fiskeridirektoratets to Red—
ningsskibe, der hver har en Værdi af 2 Mill. Kr., maa man alvorlig be
frygte, at alt Nordsøfiskeri bliver indstillet. Det ene af Skibene, “Vest
kysten”, er helt nyt og først taget i Brug for 14 Dage siden.
En af Odenses mest berygtede Stikkere, Karruselejer N.E.Hansen, Demants
vej 28 i Dalum, er ved 14-Tiden i Gaar blevet likvideret paa Gaden ved et
Par Skud. Hansen, der kaldtes “Gyngehøvdingen”, var blevet “Leder” af Po
litiet efter Overfaldet paa det danske Politi den 19.September i Fjor.
Til Padborg er der ankommet en svensk Røde Kors-Transport med 150 danske
og norske Civilpersoner, der har været interneret i Tyskland. Hovedpar
ten af dem var norske Studenter. De var alle angrebet af Tyfus og blev
under Opholdet i Padborg anbragt paa Baarer i Karantænestationen, hvor
danske Læger ydede dem en foreløbig Hjælp. En enkelt af dem døde.
Borgmester V.Juhl, der samtidig er Luftværnschef i Kolding, har i en Be
kendtgørelse i Byens Blade meddelt, at Forholdene har bevirket, at Kol
dings Evakueringsplaner har maattet ændres. Man regner med, at de fem
Landkommuner, der findes øst for Kolding, vil være de eneste tilgængelige
under en truende Situation. Det anses for nødvendigt at fordele Byens
27,000 Indbyggere mellem disse fem Sogne. Det understreges i Bekendtgø
relsen, at den kun tjener til Orientering af Byens Borgere.Der foreligger
ikke noget om, hvornaar en Evakuering vil kunde finde Sted, men det til—
raades gamle og svagelige Mennesker i saa stor Udstrækning som muligt
allerede nu at flytte bort fra Byen.
Den tyske Værnemagt har meddelt de kommunale Myndigheder i Hobro, at Byen
i Tilfælde af Invasion eller Krigshandlinger i Jylland vil blive erklæ
ret for en aaben By. Man regner med, at Hobro skal gøres til et Lazaret—
Centrum.
En Del af de Ungarere, som Tyskerne har sat paa Vagt ved J~rnbanesporene
i Nordsjælland, har ingen Patroner i deres Geværer.

I FAA LINIER (Indland):
I tyske Koncentrationslejre er død den 23-aarige Valdemar Lykke Thygesen,
Dronningensgade 22, København, og den 38-aarige Cigarhandler Chr. Buch,
Blaahøj ved Filskov.

I de sidste Dage er der op i Jylland fra Nord—Tyskland gaaet lange camou
flerede Vogntog. Togene menes at køre med V 2-Bomber, som man vil forsøge
at affyre mod England fra Baserne i Jylland.

Til Frøslevlejren ankom i Gaar Nat 473 Politibetjente i danske Røde Kors—
Biler. Herefter skal der kun være ca. 27 danske Politimænd tilbage i tys
ke Koncentrationslejre. Otte af dem skal være kommet over paa russisk Si
de.

Natten mellem den 9. og den 1O.April deserterede otte tyske Soldater,
Halvdelen af Vagtmandskabet i Vedbæk, fra Vedbæk Havn, idet de tog en af
de mest hurtiggaaende Baade i Havnen og stak af til Sverige. Iøvrigt er
de tyske Soldater i Vedbæk travlt beskæftiget med at forsøge at købe sig
civile Beklædningsgenstande.

Tre Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti med Hovedkvarter paa Hus
mandsskolen i Odense blev Natten til i Gaar dræbt paa Landevejen i Nær
heden af Verninge. De var i Bil kørt til Assens for at foretage Arresta—
tioner, men de eftersøgte var forsvundet, og paa Tilbagevejen blev deres

Tyskerne har paabegyndt at anlægge Maskingeværstillinger over vidtstrak
te Omraader i Sydvestsjælland, og der raader den største Harme blandt
Egnens Landmænd, idet Tyskerne intet som helst Hensyn tager til afgrøder
ne. Det nye Stillingsanlæg skal, saa vidt det kan skønnes i Dag, gaa fra
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Karrebæksmindebugten ved Klinteby over Marvede, hvorfra det drejer op
mod Fuglebjerg. Maskingeværbæltet faar en Udstrækning paa 20 km, og Ho
vedvægten er lagt paa Kystlinien ved Karrebæksmindebugten og paa Lande
vejene. Baade ved Skelskør-Næstved—Landevejefl og ved Slagelse-NæstvedLandevejen udgraves der store Huller.

styret. Det hævdes, at den personstyrede Maskine fra Starten kan frigøre
sig fra den fjernstyrede Maskine og vende tilbage, mens den fjernstyrede
fortsætter mod Maalet.

Gestapo har i Næstved foretaget en større Razzia i Byen for nogle Dage
siden. Der blev afhørt en lang Række Mennesker, men foreløbig har man
kun faaet Underretning om, at en enkelt af Byens Borgere er blevet an
holdt. Det drejer sig om Papirarbejder Thomsen, Præstøvej.
Kreditanstalten Vogelgesang i Haderslev har indtil for faa Dage siden
haft et Billede af Hitler hængende i Forværelset. Billedet er nu fjernet,
idet Vægpladsen skulde anvendes til andet Formaal. Der er nu anbragt en
Knagerække, hvor Hitler—Billedet tidligere havde sin Plads.
Naar de tyske Tanks i Vesterskoven ved Haderslev skal flyttes, faar Tankføreren udleveret en Flaske med 3/4 Liter Benzin. Det sker, at Tankfører
ne sælger Benzinen for tre lEg, og Flygtningen maa saa vente, til en ny
Forsyning er skaffet frem. Iøvrigt forsynes Tankene, Panservognene og
Bilerne i Vesterskoven med Gasgeneratorer.
En fremtrædende Hjemmetysker i Haderslev, hvis Villa blev beslaglagt af
Værnemagten, fik Tilladelse til at fjerne alt Bohave m. v. Han lod dog
en enkelt Ting
et Billede af Føreren
blive hængende paa Væggen. Her
over blev de tyske Myndigheder meget forargede.
-

-

Ved General Lindemanns Resøg i Haderslev for nylig fik en Oberst en skarp
Irettesættelse, fordi han kom for sent. Samme Nat, da Generalen laa i
sin sødeste Søvn i Salonvognen paa Jernbaneterrænet, bevogtet af seks
Panservogne og Ca. 100 SS-Mænd med Maskinpistoler, bragede en vældig Sal
ve fra eksploderende Landminer umiddelbart nord for Kasernen. Generalens
Adjudant, som under sikker Bevogtning blev sendt af Sted for at faa at
vide, hvad der var paa Færde, fik det Svar, at det var Oberstens Pansertropper, der holdt øvelse. Den lille Forskrækkelse var sat i Scene af
Obersten og skulde være en Tak for sidst.
Næstved tømmes langsomt for tyske Soldater. I Gaar rejste yderligere 230
Mand. De blev fulgt til Toget med Hornmusik.
Forleden Nat blev en Lastbil, tilhørende Vognmand Svend Hansen, Birkerød,
fjernet af Frihedskæmpere og transporteret bort. Den er senere blevet
fundet ved Herlevgaard, Nørre Herlev, ribbet for Gummi og ødelagt. Vog
•nen blev anvendt til Transport af Arbejdere fra Holte til Befæstningsar
bejderne ved Kagerup.

Flere Hundrede Læs Halm og to Hestestalde ved den tyske Kaserne i Lange—
landsgade i Aarhus komforleden i Brand. Ogsaa en Godsvogn med Granris
til Fæstningsanlægene kom i Brand, og det samme var Tilfældet med en
Godsvogrn, Lige.lëdes med Granris paa Brabrand Station. Den første Vogn
stod paa Ostbanegaarden i Aarhus.
Tyskerne har igen skudt en af deres egne, denne Gang er det i Aarhus,
hvor den 25-aarige Victor Madsen Lørdag Aften blev skudt midt paa Sønder
gade. Victor Madsen havde sammen med en Kammerat paa Søndergade holdt
forskellige Mennesker op og taget Værdigenstande fra dem. To patruljeren
de Vagtmænd lagde Mærke til de to unge Mænd, og den ene gik over for at
se deres Legitimationskort. De svarede med at trække deres Pistoler og
true Vagtværnsmanden. Den anden Vagtværnsmand greb sin Fløjte og gav no
gle skarpe Pift. Dette tilkaldte det tyske Feltpoliti, der tvang de to
Revolvermænd til at række Hænderne i Vejret. Da Victor Madsen ikke adlød,
fik han en Maskinpistolsalve i Maven. Først da man fik ham op paa Værne—
magtskontoret paa Regina, opdagedes Fejltagelsen. Victor Madsen var tysk
“Angehørige” og havde indtil for nylig været ansat som tysk Vagtpost paa
Tirstrup Flyveplads. Hans Fader blev kaldt ned paa Gestapos Hovedkvarter,
hvor man dybt beklagede det skete og gav ham en Undskyldning.
Disciplinen slappes kendeligt indenfor det tyske Militær. I Aarhus—Sko—
vene kan man se tyske Drengesoldater lege Skarpskytter, idet de skyder
til Maals efter Træstammer og Fugle. Da tre af Drengesoldaterne forleden
kom spadserende i Risskov med hver en Sæk Kartofler paa Nakken, gøede en
velopdragen Foxterrier ad dem. Repræsentanterne for Herrefolket smed Sæk
kene, trak Revolverne og gav sig til at skyde efter Hunden, men ramte ik
ke.
Samtlige Slæbebaade i Aalborg og Aarhus er blevet beslaglagt af Tyskerne.
Hansa—Skibene,der ligger ved Odense og Helsingør Skibsværfter, er ogsaa
blevet beslaglagt og er i Færd med at blive slæbt bort. Ogsaa et Hansaskib paa Aalborg Værft menes at blive beslaglagt af Tyskerne.
Endnu et Par Flygtningeskibe er ankommet til Københavns Havn. Dermed er
bragt ialt ca. 91.800 saarede og 139.900 Flygtninge, ialt ca. 231.700
Tyskere til København.
Til Frederikssund-Slangerup Egnen er der nu kommet ca 3000 Tyskere. I
Slangerup er Kingos Minde og Gæstgivergaarden taget af Tyskerne.

Københavns-Ekspressen blev Lørdag Eftermiddag standset i Fredericia, hvor
alle Rejsende blev kropsvisiteret, ligesom alle Kufferter blev gennem
søgt. Undersøgelsen varede tre Timer.

Halskovskolen i Korsør er ogsaa blevet beslaglagt. Der skal indkvarteres
Flygtninge paa Skolen. I Forvejen har Tyskerne beslaglagt Teknisk Skole
og Halvdelen af den anden Kommuneskole, Byskolen. Tilbage er kun Mellem—
og Realskolen og en privat Skole.

Paa Tirstrup Flyveplads skal der være en ny Model tyske Flyvemaskiner.
Modellen bestaar af to sammenhængende enmotorede propeldrevne Maskiner,
der ër anbragt over hinanden. Den underste, der er den største, er fjern-

Natten til Tirsdag foranstaltede Gestapo Razzia og Massearrestationer i
Vordingborg under et Virvar af Flyvevarslinger, Alarrntilstande og Afblæs
ninger. Blandt de arresterede, der alle er ført tilKøbenhavn, er Lands-
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retssagfører Fritz Petersen, Biografdirektør Petersen, Købmand Holger
Petersen, Apoteker Friis, Politifuldmægtig Møller Hansen, Fabrikant Jo
hannes Nielsen, Officiant Nielsen, Læge Christensen og alle de Politibe
tjente, man kunde faa fatpaa. Ialt drejede det sig om Ca. 50 Mennesker.
Under Arrestationerne saaredes cand, pharm. Kring Svendsen. Ogsaa han
blev ført til København.

Hovedstad og yd jeres Andel til Befrielsen af Østrig for det tysk-nazis
tiske Aag.

Arrestationer: I Næstved Overbetjent Stigsgaard, i Korsør Kommunelærer
Holger Christensen, der er Medlem af Byraadet og Formand for Dansk Ung
domssamvirke, og i Aarhus Prokurist Ankerstjerne, Metalrammefabriken
Bang & Co.

Specielt:
Til 79: Sagen er kompliceret, men kan vi ikke se Tiden an lidt endnu.
Til 237: Forslaget er gaaet videre.
Til 264: Vi beklager. De kan være ganske rolig, men vi maa bede Dem gen
tage Adressen.
Til 278: Røveriet kan ikke undersøges videre for Tiden, men det er ikke
glemt
vær sikker paa det. Manden skudt af Frihedskæmpere.
Til 315: Meddelelse om Frigivelser kan føre til personlig Forfølgelse og
Pengeafpresning, saa vi undlader dem som Regel. Navnlig i det forelig
gende Tilfælde skal man vist gaa stille med Dørene. Det var lidt af et
Mirakel for nogen af dem.
Til 448: De bedes venligst meddele os Aftalens Indhold.
Til: 530: ad 1: Er under Forberedelse, men Direktiver kan ikke gives.
ad 2: Ja
Til 560: Vi er meget interesserede. Men mest i Kolding.
Til 583: Han er ikke mere ansat som anført. Hvor han er nu, vides ikke.
Om hans Indstilling kan oplyses, at han vist ikke var helt ren i Kanten.
-

Marskal Tolbuhins Opraab til Wiens Befolkning.
Da den røde Hær stod foran Wien, sendte denmilitære Leder. Marskal Tol
buhin, følgende Opraab til Befolkningen:
1) Alle, der har Wien kær, skal ikke lade sig evakuere. Efter Udrensnin
gen af Byen for tyske Tropper vil I blive befriet for Krigens Rædsler,
men alle, som lader sig evakuere, vil Tyskerne bortføre til Undergang.
2) Tillad ikke Tyskerne at underminere Wien, sprænge Broerne eller om
danne Husene til Befæstninger.
3) Organiser Kampen mod Tyskerne for at forhindre dem i at ødelægge Byen.
4) Alle Wienere maa aktivt forhindre, at Tuskerne bortfører Industriin
ventar, Varer eller Levnedsmidler og forhindre Tyskerne i, at de udplynd
rer Wiens Befolkning.
Opraabet slutter: Wiens Borgere Hjælp den røde Hær med at befri østrigs
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(Fortsættelse af Minister Kaufmanns Tale den 9.April (Side 6)):
hed, Ro og Disciplin. Det maa have været fristende for mange unge Danske
i Dag paa Femaarsdagen for den tyske Invasion at tage fat paa at drive
Tyskerne ud. Det er svært at vente taalmodigt som man maa, indtil Gene
ral Eisenhover giver Signalet. Men Frigørelsen vil ikke betyde, at alle
Spørgsmaal er løst. Tværtimod. Nye Problemer vil melde sig. Det vil bli
ve langt vanskeligere, end mange forstaar, at skaffe Danmark denødven
dige Raavarer. De store Forsyninger, som findes i Verden, skal deles med
andre lidende Lande. For lang Tid vil vi være nødsaget til at spænde Bæl
tet ind. Men vi har lært, at der er en Ting, der er mere kostelig end
noget andet: Friheden. Det kommende Aar vil se et frit Danmark. Det er
det, der er afgørende for alle Danske. I Aarene efter Frigørelsen vil det
være nødvendigt, at alle Danske staar sammen, som de har gjort det igen
nem Besættelsens Aar. Alle Kredse og Partier er besluttet paa at søge et
intimt loyalt Samarbejde. Der maa skaffes Plads i Danmarks Ledelse baade
for de ældre og erfarne og for de unge, handlekraftige, som har taget det
aktive Initiativ igennem fem Aar, de som har reddet Danmarks Fremtid.
Komme, hvad der vil. Vi skal genopbygge et lykkeligt og sundt Danmark,
et Danmark, som staar parat til at yde det yderste for sine internatio
nale Forpligtelser, med vidt aabne Vinduer mod Øst og Vest, og som vil
bygge Bro mellem Nationerne. Alle vi, der er tilstede i Dag, sender vore
varmeste Tanker til vor Konge og til hver enkelt af vore Landsmænd der
hjemme, som hver paa sin Maade har bekæmpet Tyskerne. Vi sender dem vort
Haab om en snarlig Frigørelse og vort inderligste ønske for dem til den
sidste afgørende Kamp, Vi ved, at vi vil være stolte af dem. Maatte Gud
give dem Styrke og Mod til det.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Det sidste Døgn har været kendetegnet af et rn~gtigt Tempo
i den allierede Fremrykning i Tyskland. Og alt tyder paa, at der ikke vil
gaa mange Dage, før den første allierede Panservogn rykker frem til Kie
lerkanalen for at fuldbyrde den tyske Hærs Afskæring i Danmark. Det er
hele det nordlige Afsnit af Fronten, der er blevet skudt frem helt til
Elben Nord for Magdeburg. Den amerikanske Hær staar kun 112 km fra Ber
lin.
Englænderne har efterladt Bremen som en Pindsvinestilling, og den likvi—
deres langsomt, idet Byen er omringet paa de tre Sider. De er gaaet vide
re mod øst og har besat den ene Bred af Floden Aller, er naaet til Celle
og en Udbugtning af Fronten tegner sig frem mod Hamburg. Det er fra de
amerikanske Styrker ved Elben Nord for Magdeburg, at man kan vente Frem
rykningen mod Kielerkanalen, mener man i tyske militære Kredse.
General Pattons Armeer er saaledes skudt meget stærkt frem, men de nøj
agtige Positioner hemmeligholdes for ogsaa at give Tyskerne en Overras
kelse, naar de allierede Panserafdelinger pludselig dukker frem og tager
den ene By efter den anden. De fleste Steder gaar det uhyre let. Ved Han103
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nover var det kun et Par Panservogne og et Par Hundrede Infanterister,
der tog Byen med et Tab paa ti Mand. I Ruhr indskrænkes Omraadet hver
Dag, og der er nu kun to trediedele af det oprindelige tilbage. Det er
navnlig fra Nord, der presses paa, og der er Gadekampe i en Række af By
erne. I Gaar blev der taget 8000 Fanger. Siden Overgangen over Rhinen er
der taget 621.000 Fanger.
østfronten: De sidste tyske Tropper holder endnu Stand i Wiens østlige
Forstæder, men de er omringet, og man maa regne med, at Kampen om østrigs
Hovedstad vil være overstaaet meget snart. Herfra gaar Frontlinjen nu mod
Nord, hvor de russiske Tropper trænger ind i Czekoslovakiet og er begyndt
den store Foraarsrengøring. Kampene er dog her voldsommere end paa Vestfronten, og alt tyder paa, at man fra tysk Side vil søge at holde mest
muligt ud mod Russerne. De fleste Steder har Folkestormen opgivet Kampen
og er sluttet gaaet over til Russerne.
Italienfronten: Kampene vokser i Styrke ved Adriafronten, og de tyske
Styrker udsættes for voldsomme Luftangreb, der ligefrem knuser Stillin
gerne for dem. Mod Vest gaar de Allierede frem mod Spezia,
den itali
enske Flaadehavn.
—

Jernbanesabotagen: Efter Sprængning Natten til Tirsdag paa en Bro paa
Strækningen mellem Viborg og Bækkelund har Statsbanerne niaattet lukkes
for Indlevering af Gods, der skal passere Strækningen Herning-Viborg.
Natten til Onsdag sprængtes der Skinner mellem Thisted og Sjørring, Løs
ning og Hatting og mellem Vejen og Brørup. 38 Skinner maa udveksles.
Natten til i Dag har der fundet Sprængninger Sted forskellige Steder i
Jylland og paa Fyn, men Omfanget af Skaderne kendes endnu ikke. Der har
været Sprængninger under tomme Lazarettog ved Farris i Sønderjylland og
ved Hoimstrup paaFyn.
Ved Middagstid i Gaar sprængtes en Skinnelængde i Sporet ved Otto Mønsteds Plads i København, saa Kørsel til og fra Sydhavnen er afbrudt.
-

-

—

SLUT.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Mødet mellem de allierede og russiske Tropper tværs over Tyskland kan
ventes i den allernærmeste Fremtid. Kun smaa 200 km skiller Kæmpe-Arméer
ne, og den tyske Modstand bliver stadig mere og mere spredt, det tyske
Rum mellem Staalkæberne stadig mere og mere indskrumpet.
General Hodges amerikanske Styrker er gaaet over Elben Syd for Magdeburg,
selve denne By trues, og alvorligere tysk Modstand i disse Egne ventes
ikke. Den sidste store russiske Offensiv ventes igangsat naar som helst,
alle Opmarchforberedelserne er afsluttet.
I Nordvest-Tyskland kæmper Montgomerys Tropper sig stadig frem mod Ham
burg medens Nedkæmpelsen af de tyske Styrker i og ved Bremen gaar vide
re.~ General Patton, hvis Bevægelser af Sikkerhedshensyn er blevet “mørklagt”, støder frem over Erfurt—Omraadet mod Leipzig-Plauen-Linjen, hvil
ket vil sige mod den czekoslovakiske Grænse.
I Wien er den tyske Modstand ophørt, russiske Styrker er allerede langt
fremme Vest for den østrigske Hovedstad. Snart er Halvdelen af Tysklands
Før-Krigs-Territorium besat af de frie Nationers Hære.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Undtagelsestilstanden i Esbjerg.
Undtagelsestilstanden i Esbjerg bekendtgjordes ved Plakater, hvori det
hed:
1. At Befolkningen indenfor Esbjergs Standortdistrikt i Tiden Kl.2O til
Kl. 6 skal opholde sig inden Døre.
2. Ophold paa Gader og offentlige Pladser medfører øjeblikkelig Beskyd
ning fra Patruljerne uden forudgaaende Varsel.
3. Undtagen fra dette Forbud er: De Personer, der nødvendigvis udfører
Lægehjælp overfor Befolkningen (Læger, Jordemødre o.s.v.) og er forsynet
med Ausweis. udstedt af Standort-1~lteste (Kommandanturen)
og som efter
Mørkets Frembrud skal være forsynet med tændt Lommelygte.
(fortsættes? Side 2)
-
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4. Iøvrigt er al anden Benyttelse af Lommelygter herved forbudt Civilbe
fol kni ngen.

tabt Taalmodigheden, bebudede derfor en Sprængning af Broklappen. Dette
kunde imidlertid meget vel medføre nye Vanskeligheder, idet man kunde ri
sikere, at den svære Klap styrtede ned i Gennemsejlingen og spærrede den
ne. Derpaa gik man endnu en Gang igang med Forsøget med at hæve den, og
ved 17-Tiden i Gaar lykkedes det. Klappen gik til Vejrs og umiddelbart
efter sejlede to af Tyskernes Hjælpekrydsere igennem paa Vej til Sydhav
nen. Samtidig blev de første danske Skibe dirigeret modsatte Vej. Blandt
andet lagde man mærke til en tungt lastet Kulbaad, der har ventet paa af
sejling fra den Dag, de danske Frihedskæmpere ødelagde Broens Maskinhus
og Lukkemekanisme. Det ligger i Sagens Natur, at Tyskerne nu har posteret
særlig stærk Vagt paa begge Sider af Kanalen for at forhindre, at Fri
hedskæmperne gaar til nyt Angreb og lader Broklappen falde tilbage i det
Leje, hvorfra tyske Teknikere nu med saa stort Besvær har faaet hævet
den.
Frihedskæmpere skød sig igennem.

5. At benytte Lommelygter under Luftalarm er ogsaa forbudt Læger, Jorde
mødre o.s.v.
6. Under Luftalarm er Opsøgning af offentlige Luftbeskyttelsesrum ad kor
teste Vej indtil Afblæsningen
og umiddelbar Tilbagevenden til Privatbo
ligen
tilladt.
7. Overtrædelse af denne Befaling straffes med Døden.
Straks efter Kl.2O Onsdag Aften blev en Mand, der gik paa Gaden uden Lygte,
skudt ned med flere Skud. Han bragtes døende paa Hospitalet.
Aftenen igennem knalder iøvrigt Geværerne paa Esbjergs Gader, og nu og da
høres Haandgranater.
-

—

Berygtet Stikker likvideret
i S-Toget mellem Lyngby og Jægersborg.
En af Tyskernes farligste Stikkere, Cykelhandler Frode Jensen, Virum Torv,
blev forleden likvideret i et S-Tog paa Vej mellem Lyngby og Jægersborg.
Han blev skudt ned af tre unge Mænd, og han var dræbt paa Stedet.
Jensen var hadet og frygtet af alle Beboere i Virum. Han var et meget
fremtrædende Medlem af Nazistpartiet, og han veg ikke tilbage for de mest
gemene Handlinger for at tækkes Gestapo. Intet under at han Gang paa Gang
er blevet rosende omtalt i “Dagsbefalingen”. Flere Gange tidligere er der
gjort Forsøg paa at likvidere ham, men først forleden lykkedes det. De
unge Mænd var ubemærket fulgt efter ham ind i Toget paa Lyngby Station,
og midt paa Linjen skød de ham ned. Umiddelbart efter trak den ene af de
unge Mænd i Nødbremsen, og under den almindelige Forvirring efter Togets
Standsning forsvandt Revolvermændene. Jensen blev kørt til Gentofte Amts
Sygehus, men her blev hans Lig kort efter afhentet af Tyskerne, der brag
te det til Feltlazarettet.
Tyskernes Telefonforbindelse til Jylland ødelagt
af Frihedskæmpere.
Tyskerne har en særlig Telefonledning til direkte Samtaler med Jylland
og den Del af Tyskland, som endnu er paa deres Hænder. Denne Ledning
blev i Gaar afbrudt i de tidlige Morgentimer ved Sprængning af et halvt
Hundrede Master, som i Kvarteret omkring Kongens Have bærer Ledningen.
Paa hver Mast havde Frihedskæniperne anbragt en tidsindstillet Sprænglad
ning, og ved 6.Tiden i Gaar Morges lød de første Detonationer, der ryste
de hele Kvarteret. Samtidig styrtede to Master og rev Ledningen over. I
den næste halve Time rullede Eksplosionerne over Kvarteret, og mange Kø
benhavnere var overbevist om, at der fandt et større Søslag Sted i Køge
Bugt.
Langebro er nu blevet hævet.

For nogle Dage siden bragte INF en kortfattet Meddelelse om, at der paa
Vestfyn havde været Ildkamp mellem Sabotører og tyske Soldater. Neden
staaende bringes nogle detaillerede Oplysninger
et nyt Vidnesbyrd om de
danske Frihedskæmperes Mod og Skarpsindighed:
Et halvt Hundrede Frihedskæmpere var paa Vej hjem fra en Modtagelse, der
var glippet, fordi Flyvemaskinen udeblev. De første, der kom paa Cykle,
blev standset af 100 Tyskere, som havde afspærret Landevejen til Odense,
og visiteret, hvorefter de fik Lov at fortsætte. Kort efter kom en mørklagt Lastvogn til Stedet. Tyskerne raabte den an, den gjorde Tegn til at
standse, men satte pludselig Farten op og kom igennem. Derefter anholdt
Tyskerne alle Cyklister, der kom paa Vejen, og deriblandt naturligvis
flere Frihedskæmpere, som blev ført ind paa Marken ved Siden af. Nu fik
Tyskerne imidlertidandet at tænke paa. Endnu en mørklagt Lastvogn kom
drønende. Tyskerne dannede Kæde over Vejen og gav Signal til, at Bilen
skulde standse. Det gjorde den ogsaa, men netop som Farten var taget af
den, og Tyskerne havde sænket Geværerne, raabte Føreren: “Fyr”. Og nu
bragede Maskinpistolsalverne ud mod Tyskerne
gennem Vindspejlet, Vin
duerne og fra begge Sider af Ladet. Tyskerne røg i Grøften og aabnede
herfra en spredt Skydning, dog uden at ramme nogen. Lastvognen fortsatte,
men tre Frihedskæmpere, der var kommet tilsidst i en 0pel-~ersonvogn
maatte efterlade denne paa Landevejen~ efter at de i nogen’ Tide havde be
skudt Tyskerne fra Ryggen. Tyskerne forlod først Grøfterne, da der var
blevet Ro i mange Kilometers Omkreds, og da var de anholdte Sabotører na
turligvis forsvundet.
-

-

Totalitære Metoder indenfor Hønseavlen.

Det er nu lykkedes de tyske Teknikere at hæve den ødelagte Langebro. Ef
ter mange Vanskeligheder og efter at man omsider havde faaet fat i Broens
Konstruktionstegninger, fik man i Løbet af Eftermiddagen i Gaar hævet
Broklappen saa meget, at den gik fri af Kørebanen. En Tid lang saa det i
midlertid ud til, at man ikke kunde naa videre, og Tyskerne, der nu havde

Fra Sydsjælland stammer følgende lille fornøjelige Historie:
En Hønseriejer havde faaet Ordre til at levere 200 Æg om Ugen til en tysk
Militærafdeling. Han var ked af det, men dervar intet at gøre. Tyskerne
truede paa sædvanlig Maade med allehaande Repressalier, og i den første
Uge fremskaffede Hønseriejeren derfor de 200 Æg. Ugen efter gik tallet
imidlertid ned til 180, og da der den tredie Uge kun blev leveret 140 Æg
kom Værnemagtens Repræsentanter paa Besøg hos Hønseriejeren og bebrejde
de ham paa sædvanlig Elskværdig Maade hans Efterladenhed. Hønseriejeren
beklagede meget. Han havde gjort alt, hvad der stod i menneskelig Magt
for at faa Hønsene til at lægge flere Æg, og som Bevis førte han Tyskerne
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ned i Hønsehusene, hvor han foreviste en stor Plakat, der var flankeret
med Hagekors, og hvorpaa der stod at læse, at Produktionen af lEg omgaaen—
de maatte sættes i Vejret.
“Og det er ikke det eneste, jeg har foretaget mig i denne alvorlige Sag”,
tilføhede Hønseriejeren troskyldigt. “I Gaar lod jeg 12 Høns skyde, mens
alle de andre saa paa det, og samtidig truede jeg de overlevende med, at
deres Huse blev sprængt i Luften, hvis de satte sig op mod mine Krav ved
at strejke
nu haaber jeg, at det hjælper”.

endog meget gerne, og de gav ham oven i Købet Cigaretter. Han lagde sin
Maskinpistol ned bag Sædet. Lidt længere ude ad Vejen, ved den nye Jern
baneviadukt, stoppede en tysk Landevejspatrulje Bilen og undersøgte dens
Lad. Man fandt hurtigt ud af, at det var Benzin, og en Officer kom faren
de hen til Førerhuset. Da han imidlertid fik øje paa de to tyske Soldater
som naturligvis havde taget deres Oppakning af, forvandledes hans Ophid
selse til et beroliget: “Ach so, Wehrmachts-Sache... passieren~”
Et par Hundrede Meter hen ad Vejen smed Patrioten de to Tyskere af og
fortsatte alene.

-

Omgaaende Virkning.
14 Forretningsmænd i Hobro fik den 9.April tilstillet følgende Brev:
Paa Femaarsdagen for Danmarks Besættelse og paa Tærsklen til den af
gørende Fase i Kampen mod de tyske Undertrykkere ønsker den danske Fri
hedsbevægelse at rette den alvorligste Henstilling til Dem om omgaaende
at faa Deres Vinduesudstilling bragt i Overensstemmelse med Handelsrnini-~
steriets Bestemmelser. Som Deres Vindue ser ud i Dag, er det nemlig:
1) et Udtryk for en ikke-eksisterende Varemængde,
2) en klar Overtrædelse af de gældende Love,
-

3) en illoyal Konkurrence mod Deres Kolleger,
4) en direkte Opfordring til Fjendens plyndrende Horder om at sikre sig
danske Varer og Værdier før Tilbagetrækningen.
Danske Forretningsfolks fornemste Opgave i Dag er at sikre deres Lands
mænd de fornødne Varer, og Frihedsbevægelsen kan ikke vedblivende finde
sig i, at Forretningsfolk af Deres Type hjælper Tyskerne med at udplyndre
Danmark. Vi giver Dem nu to Døgn
48 Timer
til at formindske Antallet
af udstillede Varer til det tilladte og ser os nødsaget til
dersom De
res Vinduesudstilling efter 12.April 1945 er ulovlig
at standse Deres
skadelige Virksomhed som Forretningsmand i Hobro. De vil ikke efter Mod
tagelsen af dette Brev kunde undskylde Dem med Uvidenhed eller Konkurren
cemomenter. Denne Skrivelse er sendt til de værste Værnemagere blandt by
ens Forretningsfolk, og respekteres den ikke omgaaende, vil Frihedsbevæ—
gelsen vise, at den har Midler til at ødelægge Modtagernes Fremtid som
Forretningsfolk. Enhver Dansk har i Dag ubetinget Pligt til at finde sin
Plads i Kampen mod vore Fjender, de nazistiske Undertrykkere. Deres Op
træden hidtil har været en stor pengegridsk Spekulation samt en Svigten
af det danske Folk i vort Lands tungeste Time.
DE FRIE DANSKE.
-

-

-

-

Skrivelsen virkede omgaaende efter sin Hensigt. Allerede en Time efter at
de paagældende Forretningsfolk havde faaet Brevet, var deførste Vinduer
tømt for Varer, og de øvrige Forretningsmænd fulgte kort efter deres Kol
legers Eksempel.
Ach so, Wehrmachts-Sache~
En Frihedskæmper fra Odense kom forleden kørende ud ad Hovedvej 1 mod
Nyborg i Lastbil med nogle Tusind Liter “beslaglagt” Benzin paa Ladet. I
Byens Udkant blev han stoppet af to tyske Soldater, der bad om Tilladelse
til at køre med. De skulde til Nyborg. Han gav dem Lov og sagde, om de
ikke hellere vilde sidde foran hos ham end bag paa Ladet. Det vilde de
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Stadig Udsejlingsforbud.
Havnevæsenet havde ventet, at Sejladsen paa Københavns Havn vilde være
blevet frigivet i Gaar, men det skete ikke, og det faar staa hen i det u
visse, naar det sker. Imidlertid har Bornholmerdamperen “Carl”, der lig
ger ved Havnegade, faaet Lov til at sejle hjem til østbornholm, og det
samme gælder de to Rønne-Paketter, “Ella” og “Neptun”, begge lastet med
letfordærvelige Varer. Derimod opnaaede Dampskibsselskabet Anholt, der
driver Paketfart paa Anholt, Grenaa-Aarhus og Aalborg, ikke samme Tilla
delse, hvorved en Række kostbare Varer •staar i Fare for at gaa i Forraad
nelse.
Tysk Razzia under Forestillingen
i Det kongelige Teater.
Det kom i Aftes under Forestillingen i Det kongelige Teater til en drama
tisk Begivenhed.Teatret blev pludselig besat af tysk Politi og Hipo-Folk,
og der blev derefter foretaget en Razzia paa Tilskuerpladserne. Tyskerne
og Landsforræderne forsvandt og igen uden at foretage Anholdelser.
Aarsagen til det ejendommelige Optrin var en tysk Feltlæge, der overvære
de Operaen “Tosca”. Han havde følt sig forulempet af nogle af Teatrets
andre Tilskuere, og derfor havde han tilkaldt det tyske Politi. Forestil
lingen blev naturligvis en Del forsinket, og før Tyskerne forlod Teatret,
truede de med alvorlige Repressalier, hvis der yderligere skete deres
sarte Landsmand noget.
Kul svi ndel
i Frihedsbevægelsens Navn.
Fra flere Sider advares der mod en 28-aarig Elektriker ved navn Reinholdt
Wigant Jørgensen, der sidst har boet i Skandiagade 60 i København. Han
har opsøgt en Række Firmaer og Enkeltpersoner og tilbudt dem Kul og Koks,
som var “beslaglagt af Frihedsraadet” efter Sprængningen af Kulkranen i
Roskilde. Prisen for Koks var 600 Kr. for 50 hl, og Jørgensen fortalte,
at Pengene ubeskaaret gik til Frihedsbevægelsen. I flere Tilfælde er det
virkelig lykkedes den entreprenante Svindler at franarre Folk Beløb helt
op til 600 Kr., som han modtog som Forskudsbetaling. Derefter er han na
turligvis forsvundet, og Køberne har af gode Grunde ikke set saa meget
som en Spandfuld Koks.
lidkamp mellem Sabotører og Tyskere.
Forleden ankom to Lastbiler med 16 Sabotører til Ryde Station paa Midt
lolland. Paa Stationens Vigespor stod en Jernbanevogn med to tyske Ma
skinkanoner, som Sabotørerne vilde forsøge at faa fat paa. De omringede
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straks Stationsbygningen, hvor den tyske Vagt holdt til. Tre Sabotører
begav sig over til Jernbanevognen, og der udviklede sig en lidkamp mellem
de fire tyske Soldater, der stod Vagt ved Vognen, og Sabotørerne. Under
denne Ildkamp dræbtes den 28-aarige Slagteriarbejder Ove Jensen, Maribo.
Sabotørerne gjorde Forsøg paa at faa ham med, men det mislykkedes. Vagten
i Stationsbygningen var blevet alarmeret ved Skydningen, hvorfor Sabotø
rerne skyndte sig hen til Lastvognene og kørte bort. Tyskerne fik opnote
ret Nummeret paa den ene Lastvogn og har i de sidste Dage haft travlt i
Maribo med at finde Vognene og Sabotørerne.

Tyskerne har beslaglagt Aarhus Havns Lodsbaade “Hermes” og “Aros”, samt
den københavnske lægter “Juno”, der laa i Aarhus Havn.
I Odense er be
slaglagt Havnevæsenets Bugserbaad “Sct. Knud”, 3 af Saabye & Lerches Bug
serbaade, som anvendtes ved Rensningen af Odense Kanal og Havn, samt 2 af
samme Firmas Motorbaade.
Blandt de danske Politifolk, der er ankommet til Frøslev fra tyske Kon
centrationslejre, er Politiinspektør Mellerup, som er angrebet af en dob—
bel tsi det Lungebetændel se.
Damperen “Røsnæs”, der som omtalt nu er i Sverige, er bygget paa Odense
Staalskibsværft som et Led i det saakaldte “Hansa” Program. To Gange in
den Afrejsen fra Odense har Damperen været udsat for Sabotage. Første
Gan9 fik “Røsnæs” en Bombe og laa længe med Slagside i Odense Havn. Da
Motoren skulde installeres, blev den sænket i Havnen af Frihedskæmpere.
Den tidligere tyske Amerikabaad, der, siden den for nogle Uger siden an
kom med Flygtninge, har ligget i Nordhavnen i København, er ved at blive
malet om til Lazaretskib.
Iøvrigt er et tysk Flygtningeskib gaaet paa
Grund ud for Amager.
De tyske Myndigheder har frataget Vognmand Arne Hald, Ryomgaard, Køretil
ladelsen til Hyrevogn. Tyskerne tilføjer, at Vognen vil blive beskudt,
hvis den viser sig paa Vejene. Grunden til de drastiske Forholdsregler o
verfor Vognmand Hald er den, at Vognmanden efter den sidste skærpelse af
Benzinrationeringen ikke har kunnet køre for den tyske Værnemagt i det
Omfang, det er blevet forlangt. Han havde om Eftermiddagen stillet sin
Bil til Raadighed for den stedlige Læge og kørte nogle Gange om Formidda
gen for den tyske Oberst, der havde ønsket at disponere over Vognen hele
Dagen.
I Brofælde Syd for Holbæk er der fundet et Lig af en ukendt Mand. Der
var anbragt en Bilring om Halsen paa den dræbte Mand, der var stærkt
kvæstet i Hovedet. Det er det redie Ligfund, der er gjort paa Egnen. In
gen af de dræbte Personer er blevet identificeret.
Ved Kunstmuseet i København fandt man i Gaar Formiddags en yngre Mand,
der var saaret haardt ved et Skud i Hovedet. Mens man ventede paa Ambu
lancen, kom nogle tyske Politisoldater til. De dirigerede Manden til
Feltlazarettet, og derefter aabnede de Ild mod Folk i Sølvgade. To Damer
blev alvorligt saaret. Fru Andersen fra Kronprinsessegade 60 blev ramt af
Skud i Underlivet, og Fru Colding, Sølvgade 30, blev ramt i den ene Fod.
Bilværkstedet Gammel Kongevej 13 i København blev i Gaar ødelagt ved tre
fire Bomber.
Husmand Hannibal Nielsen fra Nørre Vilstrup blev forleden standset af
tre tyske Soldater paa Landevejen. De forlangte at se hans Legitimations
kort. Da Nielsen, der er en af Egnens kendte LS-Mænd, beredvilligt viste
Kortet frem, tog Soldaterne Tegnebogen ud af Haanden paa ham og tømte den
for Indholdet
ca. 100 Kr. Derefter tog de grinende Afsked med den over
raskede LS-Mand.
To danske Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti i Aarhus blev Mandag
Eftermiddag skudt ned, da de forlod Vaskeriet, Gl. Munkegade 6. Udenfor
Vaskeriet ventede nogle revolverbevæbnede Frihedskæmpere paa dem, og da
de kom ud paa Gaden, blev der aabnet Ild. Den ene, Snedker Poul Drotten,
Randers, blev dræbt paa Stedet, mens den anden, Snedker Lorentzen, blev

I FAA LINIER (Indland):
Frihedskæmpere har i Odense likvideret endnu en Stikker, den tredie paa
mindre end 8 Dage. Det drejer sig om Mekaniker Sv.Aa. Sønnichsen, Gerdas
lundsvej 5. Han deltog i de store Gestapo—Razziaer i begyndelsen af Janu
ar, hvor 3 Huse blev sprængt og 31 Mennesker anholdt.
Det tyske Mindretals Ledelse i Sønderjylland har udsendt en Advarsel rno~
falske Indkaldelser til de hjemmetyske Frivillige. Indkaldelser gælder
kun, naar de kommer gennem Mindretalsledelsen. Man er ikke klar over,
hvem det er, der driver Spøg med Tyskerne, men de falske Indkaldelser har
vakt en Del Forvirring i Geledderne.
Tyskerne tager det hele med. Fornylig stjal de alt Sengetøj, Madrasser,
Lagner, Dyner o.s.v. fra den odenseanske Svagbørnskoloni “Opad” ved Hasmark Strand” paa Nordfyn
Forleden blev en tysk Lyttestation paa Plougstrup Mark ved Tørring paa
Horsensegnen sprængt i Luften af Frihedskæmpere. Dagen i forvejen havde
Tyskerne lagt sidste Haand paa Arbejdet med Indretningen af Stationen.
Herman Schäffers mekaniske Værksted i Aalborg er blevet sprængt i Luften
af Frihedskæmpere. Værkstedet, hvor man udelukkende arbejdede for Tysker
ne og bl.a. lavede Reservedele til de tyske Lokomotiver, blev fuldstændig
ødelagt, ligesom et Raaolielager brændte.
Paa Aarhusegnen er man ligesom andre Steder i Landet begyndt at gaa ag
gressivt til Værks overfor Værnemagere. Forleden Aften blev Slagter Mar
tin Hansens Ejendom i Egaa sprængt i Luften. Hansen havde 2 Spand Heste i
Arbejde hos Tyskerne, ligesom han i udstrakt Grad havde slagtet Svin og
Kreaturer for Værnemagten.
I Haarby paa Fyn har Patrioter ved hjælp af Spræng- og Brandbomber ødelagt et Bilreparationsværksted for Flyvepladsbiler. I Nærheden af Værkstedet havde Tyskerne et Garageanlæg, der ogsaa blev lagt i Ruiner. 30
Last— og Personbiler blev gjort ubrugelige.
Efter forlydende er den Ca. 10.000 store tyske Transportdamper “Hansett”,
der forleden Aften sejlede fra Aarhus til Norge med en Ladning V-Bomber
ombord, minesprængt i Nærheden af Samsø. Bombelasten eksploderede og saa
vidt vides er ingen af de ombordværende blevet reddet.
Efter at den tyske Værnemagt i Esbjerg har beslaglagt Politistationen,
m a alle anholdte nu sidde i Vagtværnets Lokaler, indtil de ka~N~omme i
Grundlovsforhør. Dommerkontoret, som var flyttet til Politistationen, har
nu kun et Par Stuer til Raadighed i den kommunale Administrationsbygning,
og Byraadet er henvist til at holde sine Møder paa et Hotel.
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livsfarlig saaret. Umiddelbart efter kom Gestapo og gav sig til at skyde
i alle Retninger, hvorved flere tilfældigt forbipasserende Mennesker blev
lettere saaret.
Den 9.April blev højtideligholdt i Nakskov med fuldstændig Arbejdsstands
ning Kl. 12. Da Sirenerne lød, standsede al Trafik i Byen og paa Havnen.
Folk blottede Hovedet, paa Kontorer rejste alle sig op, i Fabrikker
standsede alle Maskiner
Stilheden var fuldkommen. Skibsværftets store
Personale samledes foran Administrationsbygningen, hvor alle blottede
Hovedet. Paa Rødbyvejens Skole, hvor den tyske Garnison ligger, var Sol—
daterne opstillet til Parade paa Legepladsen. Præcis Kl. 12 præsenterede
Tyskerne, og de tyske Soldater stod stille i to Minutter!
Indehaveren af Polyfoto i Nakskov er rejst fra Byen. Han havde Nazistiske
Tilbøjeligheder, og forleden Morgen stod der paa hans Butiksvindue malet:
Her bor et Nazisviri.
Adskillige Forretninger i Nakskov har i Vinduerne anbragt Skilte, hvorpaa
der staar, at der ikke handles med Tyskere.
En nazistisk Landmand fra Hoby Syd for Nakskov havde forleden solgt Kar
tofler til Tyskerne for 72 Kr. pr. Tønde. Samme Dag, Kartoflerne skulde
leveres, kom nogle Mænd med Lastbiler og hentede hele Partiet, der nu er
blevet solgt til Maksimalpris, hvorefter de indkomne Penge er skænket til
velgørende øjemed. Den paagældende Landmand har maattet avertere, at han
“paa Grund af indtrufne Omstændigheder” ikke er i Stand til at sælge Kar
tofler.
Forvirringen i Tyskland synes nu at være fuldstændig. Til Danmark sendes
der nu Tropper, som ingen ved hvor skal hen. Prøver de tyske Myndigheder
i Danmark at sætte sig i Forbindelse med “Afsenderne” i Generalstaben, er
der ingen,der kan sige Besked, og det er langt fra altid Tilfældet, at
Telefonsamtalerne kan gaa igennem.
Gaarden “Søholm” paa Stevns er ikke som tidligere meddelt brændt af Tys
kerne. De havde truet dermed, men foreløbig er det blevet ved Truslen.
Forleden saa man paa Strandbyplads i Esbjerg et Optrin, der viser Herrefolkets store Mod. En Underofficer løb fra sin Afdeling paa ti svært be
væbnede Soldater ca. 50 Meter op imod et Hus, hvor nogle Børn ikke var
kommet ind. Han affyrede fem Skud fra sin Maskinpistol over Hovedet paa
Børnene. Hans Soldater saa paa dette Optrin med en Mine, som om de vilde
sige: “Er han rigtig klog?” Og for en Gangs Skyld tænkte tyske Soldater
rigtigt. Det var modbydeligt at se paa, men naturligvis har Tyskerne Mod
til at gaa til Angreb overfor ubevæbnede danske Børn.
Mandag Aften fandt man paa Sandgravvej i Aarhus den 23.aarige Bankassi
stent Svend Lindegaard Ovesen liggende paa Gaden med et Skud i Panden.
Hans Tilstand er haabløs. En halv Time senere blev den 25-aarige Repræ
sentant for Nordisk Kontor-Etablering, Karl Aage Carlsson, ørumsgade 40,
Aarhus, fundet dræbt af Revolverskud ud for Ejendommen Harald Jensens
Plads 9.
Mens Nakskov gennem de senere Aar kun har haft en meget lille tysk Garni
son, er der nu godt 300 tyske Soldater i Byen. Saavel Byens Gader som
Havnen bliver afpatruljeret hele Døgnet igennem. Paa Trælholm,/bag
Skibsværftet
er der opstillet tre lette Luftværnskanoner. Langs Lande
vejen til Maribo er der blevet gravet en Del Skydestillinger.

For nogle Dage. siden beslaglagde Tyskerne Sommerrestauranten “Arken” ved
Bogense. Restauranten skulde bruges til Kvarter for tyske Flygtninge.
Natten til i Gaar nedbrændte den til Grunden. Samtidig nedbrændte Gaard
ejer R.J.Skovhøjs Ejendom i Nærheden af Otterup. Skovhøj var et fremtræ
dende Medlem af D.N.S.A.P.
Tyskerne har i de sidste Dage beslaglagt Dyssegaardsskolen og Ordrup Sko
le i Gentofte Kommune, Kommuneskolen og Teknisk Skole i Varde, Arnbjerg—
hallen og en Del private Ejendomme samt i Hillerød Frederiksborg Gymnasi
um og Hillerød Fredehjem. I Hillerød er der endvidere indkvarteret 17
tyske Sygeplejersker i Mørcks Skole og 43 i Fredehjemmets tidligere Ejen
dom.

-

-
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Arrestationer: Byraadsmedlem, Grosserer Richard Lynge, Silkeborg, der er
Formand for Byens konservative Vælgerforening, Elektriker Erik Fisker,
Silkeborg, Mejerist Bertel Larsen og Tømrer Bernhard Petersen, begge Ha
derslev, i Slagel~e Købmand Jens Hillers, Arkitekt Benntzen og Typograf
Jacobsen, der blev arresteret paa “Sorø Amtstidende”.
Soldater, der i de sidste Dage har skullet rejse bort fra Holbæk, er mødt
op i Byens Herreekviperingsforretninger og har ønsket at købe saa meget
civilt Tøj, som de har kunnet faa for deres Penge. Det har i Reglen dre
jet sig om 150 Kr.
Specielt:
259: Tak.
560: Tak.
526: Ja.

En sandfærdig Historie fra Aarhus.
En Hipomand kom hen til en gammel Mand, der nød Solen paa en Bænk i Aar
hus.
Hvor er Vejen til Marselis Boulevard? spurgte han.
Er du Dansk? spurgte den gamle Mand, idet han saa paa ham og vendte
Skraaen.
Ja, ja
svarede Hipomanden.
I det Ornat.
Da Hipomanden vilde svare rejste den Gamle sig og spyttede Skraaen ud og
sagde:
Man bliver vel gammel og kan ikke finde ud af det. Men hvis du er Dansk,
ligger Marselis Boulevard der!
Han pegede ud mod Aarhusbugten og stavrede saa af.
-

-

-

-

-

Vi bliver nødsaget til det.
Bagerkringlen dingler lystigt i Vinden. Det store flotte Butiksvindue er
kridtet pænt til i den skønneste Overensstemmelse med Handelsministeriets
Forskrifter. Af skønheds- og Lyshensyn er der trukket brede vandrette
Skriber hen over Vinduet. Den Forbipasserende ser ikke noget af Butikkens
Indre. Han eller hun skal helt hen til Vinduet for at se, hvad der er in
denfor. Til Gengæld viser det sig saa, at den gode Bager paa Disk og Hyl113
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der har hobet sine Flødeskumskager og sit Wienerbrød op, og paa Hylderne
staar Smaakagerne smukt og fristende i Æsker.
Saadan har den gode Bager nemlig altid gjort,
og det gør han ogsaa nu,
da et Par Hundrede Tusinde tyske Flygtninge strømmer gennem Byen i Løbet
af faa Uger.

Det er imidlertid ikke blot Entreprenørerne, som har faaet at føle, at
deres Arbejde kan blive farligt for dem. Ogsaa Arbejderne har faaet no
get at tænke paa. Ved Kolding har danske Frihedskæmpere fra et Arbejds
hus fjernet Kartoteket over danske Arbejdere. Trods det, at der ikke var
udtalt nogen Trusel, fik denne Aktion til Følge, at alle Arbejdere paa
nær 7 forlod Arbejdspladsen og ikke siden er vendt tilbage.
Ved Arbejdspladserne omkring Rødding uddeltes der efter endt Arbejdsdag
til Arbejderne en Skrivelse, hvori de opfordredes til at forlade Egnen,
da man ellers vilde forsøge at fjerne dem paa anden Maade uden at tage
Hensyn til deres Liv og Sikkerhed. Uddelerne tvang Arbejderne til at læ
se Skrivelsen op for deres Kammerater. Tilstedeværelsen af en Pistol be
virkede, at Oplæsningen paahørtes i dybeste Tavshed. Samtlige Arbejdere
har nu forladt deres Indkvarteringssteder, og kun de fastboende er til
bage.
Nimbus Motorværkstedet i Kolding, som fremstillede Cylindre til tyske
Hurtigbaade, har faaet sine Specialmaskiner sprængt. Samtidig ødelagdes
en Del tyske Motorcykler.
Philip Petersens Motorværksted i Esbjerg, som var Specialværksted for
M.A.N.-Dieselvogne, er blevet ødelagt ved Sabotage. Bygningen var stærkt
bevogtet af tyske Soldater, spanske Ryttere og Lyskastere. Alligevel lyk
kedes det Sabotørerne at kaste Bomber ind ad Vinduerne. Bygningen ligger
nu i Ruiner.

-

Skræderen har ikke meget engelsk Kamgarn tilbage. Derfor er Vinduet fyldt
med abstrakte Figurer i Gibs og Træ, men en enkelt Rulle Kamgarn har La
geret dog, og den flyttes med Mellemrum ud i Lyset. Det skal være saa
godt for Møl.
I Butikken er Hylderne halvtomme, men Skræderen søger saa godt han kan at
dække Tomheden ved at forskyde Cellullds-Rullerne for hinanden, saa der
trods alt ser nogenlunde velforsynet ud.
Grønthandleren er Barn af Solen. Der maa kun være bestemte Ting i Vinc~uet.
Det siger Handelsministeriet. Men nu, da Politiet er borte, kan det dog
ikke skade at garnere lidt med noget Konserves. Konserves er svært at faa
fat paa, og det lokker altid Kunder til. Grønthandleren er vant til at
have mange Ting paa Gaden. Ikke saa meget Blomster som Madvarer, og nede
i Kælderbutikken driver han samme Udstillingsmani. Det kan jo ikke ses
fra Gaden, medmindre Kunderne er saa frække, at de stiller sig lige op
ad Vinduet og kigger ned.
Og det gør de tyske Flygtninge og de tyske Soldater. De stirrer sig
øjnene ud af Hovedet for at se disse Herligheder, og de fortæller
og
Resultatet?
Resultatet bliver ikke blot, at den handlende kommer til at sælge sine
danske Kunders Varer til Tyskerne. Han har absolut ingen Salgspligt over
for Flygtningene
absolut ingen. Det er Landsforræderi at sælge til dem,
men han gør det alligevel, fordi han kører videre i den Førkrigs-Facon,
hvor det bare gjaldt om at faa Vareudstillingen til at se ud som den rene
Overflod, selv om der kun lige var til Dagen og Vejen.
Hans danske Kunder maa se paa, at de tyske Flygtninge ribber ham for de
res Varer. De Varer, der skulde have staaet under Disken eller i Bagloka
let og været til Raadighed for dem.
Vil vil gerne hermed give de Butikshandlende en sidste Advarsel. Varerne
maa væk fra Hylder og Disk, naar Tyskerne kan se dem der.
Lad det være sagt saa skarpt,som det kan siges:
Hvis ikke de Butiks—
handlende snarest muligt retter sig derefter og sørger for at handle kun
med deres danske Kunder, saa vil der uvægerligt blive statueret Eksempler.
Det vil ikke alene blive Advarselsskrivelser, Butikkerne bliver i saa
Fald stemplet som Værnemagerforretninger og behandlet derefter.
-

-

-

Værnemagerne har det ikke godt for Tiden.
Aktionerne mod danske Værnemagere fortsætter i stigende Skala. Det er
gaaet haardt ud over Entreprenørernes Biler og Maskiner. Flere Beton
blandemaskiner er blevet ødelagt af Bomber ved Haderslev, Ko},Mng og Es
bjerg. I Gram er to store ti Tons Værnemager-Lastbiler blev~’t ødelagt, og
i Brøns er i løbet af de sidste Dage fire Lastvogne blevet sprængt. I Es
bjerg sprængtes Entreprenør Emil Janssens Garage og Bil.
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Hunnernes Tog.
Tyske Flygtninge strømmer stadig til Landet og raserer fortsat Butikker
ne. Man kan iøvrigt se det Særsyn, at de tyske Flygtninge i Marskandiser
butikker sælger Værdisager bl.a. Smykker, Ure, Guld, og Sølv, som de har
bragt med.
I Sønderborg er tre store Transportskibe ankret op paa Rheden med 1200
Flygtninge fra østprøjsen. Desuden var der flere Hundrede italienske
Krigsfanger, som har været anbragt i Lejre omkring Danzig. Rejsen har for
de tre Skibes Vedkommende varet siden Begyndelsen af Marts, idet Skibene
først har været i Gdynia og derefter i Stettin, for derfra at blive di
rigeret til Flensborg og senere til Sønderborg. Ombord i de5t ene Skib var
der udbrudt Tyfus, og der blev om Natten bragt flere Lig i Land.
I Aabenraa har Tyskerne beslaglagt private Lejligheder til 1000 Flygt
ninge, og til Hillerød kom der forleden 415 haardtsaarede og 85 lettere
saarede tyske Soldater i et Lazarettog, der bestod af 31 Godsvogne. Først
den følgende Morgen
Toget kom om Aftenen
paabegyndtes Udlæsningen af
Soldaterne, som dels blev anbragt paa det gamle Sygehus, dels paa Kommu
neskolen.
Der er nu ca. 1200 tyske Flygtninge i Nakskov og paa Pederstrup. Det er
næsten udelukkende Kvinder og Børn. De er kommet fra Danzig og østprøj
sen og er næsten alle Paarørende af Partimedlemmer. De optræder meget an
massende og har klaget over den Maade, paa hvilken de behandles af Be
folkningen. De Handlende nægter at sælge til dem og paa Fortovet foran
et af Byens Konditorier var der forleden Morgen malet med grøn Farve:
“Saaledes vil det gaa alle, der handler med Tyskerne.” Forretningens sto
re Rude var i Nattens Løb blevet knust.
-

q

-
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I Mandags blev
Flygtninge. Da
Havnen
efter
raader over en
Havn.

amerikanske Styrker i Møde.
I den sydlige Del af Fronten er Amerikanerne gaaet 80 km frem og staar
kun 60 km fra den gamle czekoslovakiske Grænse. Kilen fortsætter frem
mod Hamburg over Aller-Floden, og Autostradaen Hamburg-Bremen er naaet
paa flere Punkter. I Nord spaltes Fronten op i flere Lommer, som efter
haanden likvideres. I Ruhr nærmer Kampene sig deres Afslutning. Borchum
er faldet. Den tyske Overkommando aner efterhaanden ikke, hvor der kæm
pes, og hvor Tropperne hàr givet op.

-

der til Nakskov Havn anmeldt en 6000 Tons tysk Damper med
Skibet ikke selv kunde gaa ind gennem Sejiløbet, og da
at Svitzerbaaden “Vulcan” er sejlet til Sverige
ikke
brugbar Slæbebaad, maatte Skibet dirigeres til en anden
-

—

Jernbanesabotagen:
I Onsdags blev den elektriske Kran paa Københavns Godsbanegaard sprængt.
Den er foreløbig ubrugelig. Mellem Esbjerg og Tjæreborg sprængtes Onsdag
Middag en Vejunderføring. Det antages, at Reparationsarbejdet vil vare
tre-fire Dage.
Onsdag Nat ved 1.Tiden sprængtes Broklappen til Færgelejet i Glyngøre.
Broklappen faldt i Vandet, og det kan ikke paa nuværende Tidspunkt siges,
hvornaar Reparationsarbejdet vil være tilendebragt.
Natten til Torsdag brændte to Vogniadninger Halm paa Københavns Godsba-~
negaard.
Ved de i Gaar omtalte Sprængninger under tomme Lazarettog ved Farris og
Holmstrup kom ingen Mennesker til Skade. Ved Farris afsporedes en Vogn,
og ved Holmstrup blev Togets Maskine gjort ubrugelig.
Mellem Bramminge og Grindsted og mellem Aalborg og Hobro fandt der Spræng—.
inger Sted mellem Onsdag og Torsdag. Ved Aarhus gennemførtes der ligele
des Sprængninger. Der maatte udveksles ialt 30 Skinner.
Natten til i Dag sprængtes Drejeskiven i Nyborg, og et stort Lokomotiv
faldt ned i Gruben, saa kun Tenderen staar tilbage. Omfanget af Repara
tionsarbejderne kan slet ikke overses endnu.
Paa Grund af formodet Sabotage var der i Morges ved 6.Tiden nogen For
styrrelse i Toggangen Valby-Vigerslev. Nogle Tog mod Roskilde afgik med
over en Times Forsinkelse, og der var uregelmæssig 5-Togs-Trafik mellem
Hovedbanegaarden og Vanløse.

Østfronten: Den tyske Front trænges tilbage overalt i Østrig, og der er
ingen større Modstand. Ogsaa her er Folkestormen og de hvide Faner to
nært forbundne Fænomener. Wien er lagt tilbage i March mod Linz og Bay
ern.
Italienfronten: Begge de tyske Flanker i Italien trykkes ind. Carrara
er taget, og Bologna trues fra Nordøst. Partisanerne udfolder en meget
livlig Virksomhed bag de tyske Linjer.
Den tyske Pengefront: Der er for Øjeblikket Run paa de tyske Postspare
kasser, som slet ikke ser sig i Stand til at udbetale Befolkningen selv
de meget smaa Summer, som det er tilladt at trække ud.

5 I D 5 T E:
Paa Ingemannsvej Nr.9 i København fandt der i Morges nogle voldsomme Be
givenheder Sted. KL7.15 kastedes der Haandgranater ind gennem Vinduet
til en Lejlighed i Stuen, som beboes af en Mand ved Navn G. Wellendorf,
som havde en Ven boende hos sig. Det kom derefter til Ildkamp, og den
ene af Lejlighedens Beboere, man ved endnu ikke hvem, blev dræbt, mens
den anden blev haardt saaret.
Ved 1.30-Tiden i Nat fandtes en ukendt ca 28-aarig Mand dræbt paa Hjørnet
af Gasværksvej og Istedgade. Han var skudt gennem Hovedet.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Amerikanerne er allered~ kommet over Elben Syd for Magde
burg, og staar med et 10 km bredt Brohoved paa den anden Side af Floden.
De havde fundet en af Broerne intakt. Nu gaar Turen mod Berlin med store
Panser- og Infanteriafdelinger. Paa kun syv Dage har Amerikanerne tilba
gelagt Halvdelen af Strækningen mellem Rhinen ved Wesel og de Russiske
Stillinger i Øst, og de kører i Virkeligheden saa stærkt frem, som Pan
servognene kan køre, og som Benzinforsyningerne kan naa frem.
Overalt hænger de hvide Faner ud ad Vinduerne og byder Amerikanerne vel
kommen. En Række Byer blev besat i Gaar. Blandt de kendteste var Weimar,
Schweinfurt, Erfurt, Celle og Fallersleben, hvor Gørings store Sagnpro
jekt med “Folkevognen&’ skulde gennemføres. Der er næsten mere Kamp mel
lem den civile Befolkning og de tyske Soldater end mellem de tyske Sol
dater og Amerikanerne. Civilbefolkningen forlanger nemlig Sol~’terne bort
fra deres Byer for at skaane dem for Krigens Ødelæggelser. Weimar blev
saaledes overgivet af en Mand, der med hvidt Parlamentærflag kørte de
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I Holbæk er der forefaldet 9 Dødsfald blandt de tyske Flygt~inge. Man
frygter, at der er Tale om Meningitis-Epidemi, men der har ikke været
Mulighed for at faa opklaret Dødsaarsagen, da Tyskerne ikke har opfyldt
det danske Ønske om Udstedelse af Dødsattester.

Ii

Paa Foldingbro-Egnen ved Kolding, hvor Tyskerne er igang med ret omfat
tende Befæstningsarbejder, er hele Arbejdet gaaet i Staa. Nogle Friheds
kænipere indfandt sig forleden paa Højskolehjemmet og Skolen, hvor de dan
ske Arbejdere er indkvarteret og gjorde disse klart, at Arbejdet paa Be
fæstningsanlæggene maatte høre op. Næste Dag var alle Arbejderne forsvun
det.
I Silkeborg er følgende blevet arresteret: Det konservative Byraadsmed
lem, Grosserer Lynge, Bogtrykker Fr.Stecher, Vognmand Jens Jensen, Hotel
ejer Jensen, Grand Hotel, somer beslaglagt af Tyskerne, og Hotelejer
Momme, Jernbanehotellet.
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Saadan er de:
En kvindelig Flygtning kom forleden ind i et Mælkeudsalg i Holbæk og for
langte 6 Liter Mælk. Da hun kun kunde faa 1 Liter, blev hun fuldstændig
rasende, og før hun gik, spyttede hun i et Spand med Fløde, der stod ved
Siden af hende.
En Mælkemand i København, der leverer Mælk til et af Tyskernes Flygt
ningeopsamlingssteder, manglede forleden, da han kom hjem, en af sine
Mælkejunger. Han tog ud og spurgte Tyskerne, hvor de havde gjort aF den,
men der var ingen, der kendte noget til hans Junge, sagde de. Mælkeman
den gik imidlertid resolut ind i Ejendommen, hvor han fandt sin Mælke
junge paa en af Gangene.
Herrefolkets Repræsentanter havde stillet den op der og anvendte den nu
som
Latrinspand. Det kan tilføjes, at der var tilstrækkelig mange Toi
letter faa Skridt fra det Sted, hvor Tyskerne havde opstillet Mælkejun
gen.
-

SLUT.
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Allierede Tropper staar 85 km Vest for Berlin
Rygter om Luftlandsætnin—
ger i umiddelbar Nærhed af den tyske Hovedstad er ikke blevet bekræftet.
Kamp finder Sted ved Magdeburg og flere Steder ved Elben, Udrensningerne
i det kæmpemæssige Terræn bag de allierede Linjer fortsætter.
Wiens Fald er nu officielt, de russiske Tropper støder videre mod Vest.
-

Den Panik, der forleden udbrød mellem de tyske Soldater i Korsør Færgehavn, hørte kun op, fordi en Officer i Højttaleren demeriterede Rygterne
om Berlins Fald. Episoden rummer maaske et lille Fingerpeg om, hvad der
vil ske den Dag, da en saadan Begivenhed ikke længere kan dementeres. Den
Dag, da det er en Kendsgerning, at det tredie Riges Hovedstad er i Fjen
dens Hænder, den Dag, de tyske Hære er slaaet, som nogen Hær i Verden
nogensinde er blevet det.
Vil den menige tyske Værnemagt i Dag i Danmark kæmpe videre? Vil Værne
magtsofficererne følge de rabiate Nazister paa Marchen mod Døden og Selv
udslettelsen ? Det er sandsynligt, at de Allieredes nær forestaaende E
robring af de tyske Nordsøhavne og Berlin har gjort den løbende Strid
mellem Partiet og Generalerne akut. Man kan sikkert i den nærmeste Tid
vente afgørende Begivenheder. Kapitulerer Generalerne, er det ikke sand
synligt, at den tyske menige Værnemagtssoldat eller Værnemagtsofficeren
har noget ønske om at fortsætte. Det er tvivlsomt, om de agter at følge
SS og Gestapo ud i den nationale Selvopofrelses Karrikatur: Selvmordet.

I NDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Side 1
Danmark og Situationen..
1
Rystende Skildringer fra
tyske Koncentrationslejre
Christmas Møller om
Roosevelt
Stor Razzia i Slagelse
Farlig Stikker likvideret
Hip&erne fik Klø af
Feltgendarmerne
Københavns Havnetrafi k
genaabnet
Artikel af Professor
Mogens Fog

Den allierede Luft
aktivitet i Kattegat.. .Side 8
Pas paa Telefonerne....
8
Store Vanskelighede~ for
Røde Kors-Konvojern~...
8
Danmarks Situation
9-11
efter fem Aars Krig....
105 danske Patrioter
11—12
til Frøslev
13—14
I faa Linjer
14—15
Specielt

2
I’

3
3-4
4-5
5
6

Jernbanesabotagen
INF’s Radioaflytning...

6-7

/

118

119

15
15—16

Side 2. INFORMATION Nr.456. l4.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE- Nr.421.

Side 3. INFORMATION Nr.456. l4.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.421.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

Udtalelse af Christmas Møller
i Anledning af Præsident Roosevelts Død.
“Den ene af Verdens tre største Soldater faldt i Gaar, netop faldt.
Faldt paa den Slagmark, der var hans i det ufatteligt store, det overmenneskelige Arbejde, som var blevet hans Pligt. Og Krigen burde næsten
standse og holde to
Minutters Stilhed til hans Ære, saa sandt som in
gen enkelt Mand har større Andel i den kommende Sejr end han. Det er van
skeligt at sige, hvor Roàsevelt var størst. Som Indenrigspolitiker, som
Statsmand, Krigsleder eller som Menneske. Men der er ingen Tvivl om, at
han vil blive blandt de meget faa Statsmænd, der vil blive mindet i Aar
hundreder af den hele Verden. I United States Historie vil han blive
nævnt Side om Side med Washington og Lincoln. Og saa ved vel i Dag hver
ken U.S.A. eller den øvrige Verden hele Sandheden om Roosevelts Betyd
ning ogsaa for sit eget Fædreland. Hvor vilde U.S. have været i Dag, om
Roosevelt ikke i Tide havde set, at Frihedens Nederlag i Europa kunde be
tyde dens Undergang i den nye Verden ogsaa og dermed i den hele Verden.
Størst var han maaske som Menneske, og det er jo det, som det til syvende
og sidst kommer an paa. Hans Viljestyrke og Energi maa have været ud over
alle Grænser. Ramt af Sygdom nær de fyrre, at ville komme igennem, ville
fortsætte sin politiske Løbebane, ville stille sine rige Evner til Raa
dighed, har for mig altid været en af de skønneste Eksempler paa, hvad en
stærk Vilje formaar over et svagt Legeme. Og denne enestaaende Vilje sat
te sig de største Maal, og sjældent eller aldrig har man set en Mand for
følge sit Maal med en saadan Sejghed og Stædighed. Vi saa det først i De
Forenede Staters indre Politik. Hans New Deal skabte ham mange og store
Vanskeligheder med lunkne Venner, saaledes som den, der vil noget, har.
Der var for Roosevelt ingen Tvivl. Han vilde et nyt og bedre Amerika. Han
vilde en bedre og ligeligere Fordeling af Livsgoderne. Han vilde med alle
til Raadighed staaende Midler bort fra Arbejdsløshed og Nød. Hans Politik
blev derfor i de Maal, den satte sig, forbilledlig for, hvad vi alle øn
skede.
Men størst Betydning for Verden fik Roosevelt naturligvis som Udenrigs
politiker og Statsmand. Ved Livets lunefulde Spil kom han og Hitler til
Magten næsten samtidig. Det Godes Talsmand og Djævlens. Og til den stør
ste Lykke for Verden forstod Roosevelt saa hurtigt, hvad der~ foregik i
Europa. Han søgte forgæves i 1939 at standse Hitlers Voldsfærd. Der var
intet at stille op, hverken med Hitler eller det tyske Folk. Og aldrig
har Verden vel oplevet et saa fremragende Stykke Politik og Diplomati som
Rooseveits bevidste og stærkt ledede Amerika i Krig. Mange af hans Lands
mænd kunde ikke da se, at han havde Ret. Nu sørger hele den frie Verden
ved hans Baare.
Roosevelts Politik fra l.September 1939 til Pearl Harbour vil altid staa
for mig som det fuldkomment uovertræffelige. Og dertil kom, at Roosevelts
Politik var ført i den Sandhedens, Frihedens og Menneskelighedens Aand,
uden hvilket det hele intet er værd.
En af Verdens største Statsmænd døde i Gaar, men hans Gerninger vil leve,
og Verden vil evigt takke ham for dem.”

Rystende Beretninger om Forholdene
i de tyske Koncentrationslejre.
Der er til Danmark naaet nogle Beretninger om Forholdene i de tyske Kon
centrationslejre, der giver et rystende Billede af Barbari sat i System.
De danske Fanger er ikke de værst medtagne, selv om ogsaa deres Forhold
har ligget langt under Menneskelig Behandling, endsige Geneve-Konventio
nens Bestemmelser. Hvad navnlig Polakker har lidt under den tyske Bruta
litet, trodser enhver Beskrivelse.
Naar en Fange døde i Sachsenhausen, blev alt Tøj revet af ham, og hans
Nummer skrevet med Blaakridt paa Ligets Bryst sammen med Dødsaarsagen
som Regel Plettyfus eller Dysenteri
skrev den tyske Soldat forkert, ra
derede han blot det skrevne ud med sin Støvlehæl. Naar en Fange døde i
Lejren, gemte de andre Fanger hans Lig saa længe som muligt for at faa
hans Rationer og dermed komme lidt op over Sultegrænsen. De fleste Fanger
her var saa udmattede, at de ikke kunne gaa ved egen Hjælp, knap nok
støtte paa Benene. I Sachsenhausen har indtil for nylig været 60.000 Fan
ger af forskellig Nationalitet, Dødeligheden laa paa 4000 om Maaneden.
Tidligere fandt der ofte Massehenretttelser Sted.
Da en lille Norsk Dreng, der var bragt dertil sammen med sine Forældre,
ikke vilde udlevere sine Sko, kommanderede en af de tyske Fangevogtere en
anden norsk Fange til at hænge Drengen. Hvis ikke Tilfældet var dokumen
teret og bevidnet paa forskellig Maade, vilde man nægte at tro paa det.
Kom der Fremmede, Ambulancemandskab eller lignende, til Lejrene, tiggede
de russiske og polske Fanger ustandselig om Mad
opdagedes det, blev de
omgaaende skudt af Tyskerne trods de fremmede Gæsters Forbøn. Under en
Transport havde en Polak stjaalet et Stykke Mad fra en tysk Soldat, der
ledsagede Ambulancerne. Soldaten opdagede det og knaldede straks sin Pi
stol i Hovedet paa Polakken, der døde kort efter.
Midt i den døde By Hamburg sidder 249 Danskere og Nordmænd som tyske Fan
ger. Det er dem bl.a. forbudt at gaa i Beskyttelsesrum under Luftangreb.
Sundhedstilstanden blandt de 1600 danske Politifolk, hvoraf Størstedelen
via Neuengamme nu er ført til Frøslev, maatte karakteriseres som god
sammenlignet med Forholdene blandt de øvrige Fanger. Under Transporten
til Neuengamme mødte Bilerne med de danske Betjente endeløse, trøstesløse
Kolonner af tyske Flygtninge. En dansk Betjent raabte ud af Vognen: ‘Se,
Herrefolket paa March”. Straks sprang en Tysker op paa Vognen, men det
lykkedes ham ikke at konstatere,hvem der havde raabt.
Stemningen i hele Tyskland er i følge neutrale Skildringer den samme som
i Berlin: Fuldstændig trøstesløs, alt opgivende. Men frygten for Gestapo
lever videre nærværende og truende.
En rejsende, der fornylig ankom til neutralt Land fra Tyskland, vilde i
en Bierstube gerne have et af Krusene med som Souvenir. Han kunne dog ik
ke komme til at købe det, da det tilhørte en af Værtshusets Stam~æster.
Men, sagde Værten og pegede paa et stort Billede af Hitler. D4 kan faa
det der for to Cigaretter.
Da den Rejsende ikke vilde gaa ind paa denne Handel, sagde Værten:
Det kan jeg godt forstaa, det er heller ikke noget værd.
-

-

—

-

—

-
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Stor Razzia og mange Arrestationer i Slagelse.
Gestapo hat Natten til Torsdag i Slagelse foretaget en stor Razzia og en
Række Arrestationer. Under Flugt fra en Gestapobil blev en Mand dræbt.
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Det drejer s~g, efter hvad der hidtil foreligger oplyst, om en Sømand
Finn Haagen Rasmussen, Sct.Mikkelsgade 16. Han saa under sit Ophold i
Gestapobilen sit snit til at springe ud, og forsøgte at skjule sig i en
Port. Men han blev ramt af et Skud og faldt om, hvorefter der blev affy
ret tre-fire Skud imod ham.
Razziaen tog sin Begyndelse ved Midnatstid, og efter det hidtil oplyste
er følgende blevet arresteret: Barbersvend Olsen, Kalundborgvej, Urmager
Lykke-Friis, Smedegade, Typograf Poul Jacobsen, Sorø Amtstidende, Typo
graf Børge Christensen Skellet 13, Bagermester Hermannsen, Sct.Peders
Plads, Kommis Ejner Petersen, Kastanievej 3, Politibetjentene Gunnar Bag
ge og Vald.Larsen, Murermester Bagge, Skellet 5, Grosserer Jens Hillers,
Sct.Mikkelsgade 1, Tjener Alfred Hansen, Oehlenschlægersgade, Erik Frand
sen, Bredegade, Kommis Fodgaard, Kontorist Ejler Lang, Urmager Henning
Jensen, Frederiksgade og John Nielsen, Fruegade 48.
Endvidere var der Forespørgsel efter en lang Række af Byens Borgere, uden
at der dog blev foretaget Husundersøgelser.
Det meldes fra Sorø, at Telefonmontør Gunnar Hjorth og Chauffør Poul Pe
tersen er blevet anholdt. Der skal ogsaa være foretaget andre Arresta
ti oner.

blandt Hipo’erne
navnlig det sidste i den senere Tid af de Landsforræ
dere, der er paa Jagt efter goodwill. Men Schmidts Position voksede og
med den Afdelingen
og Rædslerne. Af gode Patrioter, der paa hans Foran
ledning er blevet fanget og afpresset Tilstaaelser, skal vi blot nævne
Politibetjent Glendau, der blev henrettet fornylig, men hans Ofre var iøvrigt saa mange, at en Opremsning er umulig.
Om Konen, der blev likvideret sammen med Manden, er der kun at sige, at
ogsaa hun optraadte som Stikker. Hun var i sin Tid knyttet til Shellhuset
og nu til St.Annæ Palæ.
Hipo’er korporligt afstraffede
af tyske Feltgendarmer paa Hovedbanegaarden.
Forleden Aften kom det til en saare fornøjelig Episode paa Hovedbanegaar
den. Tyske Feltgendarmer tog fire Hipo-Banditter under Behandling, og det
var saa lidet krigsmæssigt som tænkes kunde til Trods for, at begge Par
ter var velforsynet med Vaaben. Hipo’erne fik ganske simpelt en Omgang
tørre Klø, derefter blev de belagt med Haandjern og smidt ud i en Prærie
vogn, som kørte bort med dem.
Det gik til paa følgende Maade: Banegaards-Personalet var ved at lukke
Banegaarden, og Publikum blev anmodet om at gaa, da fire Hipo’er pludse
lig kom ind i Ankomst-Hallen. Banegaardens Funktionærer gjorde opmærksom
paa, at man var ved at lukke, men de fik selvfølgelig et frækt Svar fra
Hipo’erne: “Der blev lukket, naar de gik, og de gik naar det passede dem
ikke et Ojeblik før~”
Fra Feltgendarmeriets Kontor paa Hovedbanegaarden havde man imidlertid
fulgt Optrinnet. Gendarmerne begav sig hen til Stedet, og da de var ble
vet sat ind i Situationen, gik de hen til de fire gæve Hipo’er og spurg
te, om de nægtede at forsvinde. Hipo’erne skulde netop til at svare, da
Tyskerne greb de to nærmeste og gav dem en Omgang Prygl. Da Feltgendar
merne atter slap dem for at tage fat paa de to næste, satte en af de
først afstraffede sig paa Halen med et faaret Udtryk i Ansigtet. Dette
overgik hans vildeste Fantasi. Men han og hans Kammerater skulde blive
endnu mere forbavsede. Efter Afstraffelsen, som var til stor Fornøjelse
for Banegaardens sidste Besøgende, fik alle fire Haandjern paa og blev
ført ud til Feltgendarmernes Prærievogn og kørt bort.
Dette morsomme Optrin giver et Fingerpeg om, hvad der venter Landsforræ—
derne, hvis de nu inden længe prøver at søge Beskyttelse hos deres tyske
Venner og Vaabenfæller.
-

-

Farlig Stikker likvideret.
Fra Marodør og Kirkeraner over Hipo-Mand til Stikker.
En af Besættelsestidens uhyggeligste Landsforrædere, den tidligere Poli
tibetjent Schmidt er i Gaar blevet likvideret sammen med sin Kone, da Æg
teparret kom gaaende paa Hanstedvej ved Vigerslevalle.
Schmidts Liv under Besættelsen har været en eneste Kæde af Forbrydelser.
Han traadte umiddelbart efter Opstillingen af “Frikorps Danmark” ind i
dette Landsforræderkorps, og kom med til Rusland. Her røvede og plyndrede
han for egen Regning, hvor ham kom frem, og hans medfødte sadistiske Til
bøjeligheder fik til Fuldkommenhed Afløb overfor den værgeløse Civilbe
folkning. Det var saa slemt, at selv hans Kammerater i Korpset, der jo
ikke er fintfølende, tog Afstand fra ham. Da det blev opdaget, at han i
Polen havde været meddelagtig i Ligplyndring og Kirkeran, blev han dømt
ved en Krigsret og efter Straffens Uds~aaelse sendt tilbage her til Lan
det.
Umiddelbart efter søgte han Tilknytning til det tyske Sikkerhedspoliti.
Han blev hurtig en meget benyttet Stikker, og til Trods for, at det dan
ske Politi, som dengang eksisterede, havde ham mistænkt for en Række gro
ve Forbrydelser, lykkedes det aldrig at faa Lov at anholde ham og fore
tage en Afhøring. Schmidt var for værdifuld for Tyskerne.
Saa kom l9.September. Hipo og Sommerkorpset traadte i Aktion som Politi,
og Schmidt fik en lille afdeling paa Politigaarden, hvor han var ansat
som honorarlønnet Medhjælper. Paa Grund af hans Fortid i Polen og Rus
land og hans militære Straffe, vilde selv Tyskerne, der ledede ,~4po, ikke
ansætte ham fast. Men Schmidt behøvede heller ikke fast Ansættelse for
at gøre sig gældende paa sin særlige Maade. Inden længe blev han en y—
derst benyttet Afhører og Undersøger. Hans Sadisme fik frit Løb, og de
Pinsler, han udsatte sine ulykkelige Ofre for, trodser enhver Beskrivel
se. Hans “Afdeling” blev nævnt med en Blanding af Ærefrygt og Forfærdelse
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Tyskerne skød en af deres egne Soldater.

I

Under Oprydningsarbejdet paa det ødelagte Hotel “Højskolehjemmet” i Es
bjerg, hvor Gestapo og Kommandanturen havde Hovedkvarter, var en Del
Mennesker stimlet sammen for at følge Oprydningen. Pludselig aabnede de
tyske Vagtposter omkring Ruinen Ild uden dog at ramme nogen af de danske
Tilskuere. Derimod lykkedes det en Vagtpost at dræbe en anden. De to Ty
skere havde staaet lige over for hinanden, da Skydningen begyndte.
Det er iøvrigt oplyst, at en Del af de saarede Tyskere ved Ekspiosionen
blev en Del forbrændt af udstrømmende Damp fra Varmeledningerne fra Dampcentralen, der leverede Varme til Hotellet. Der menes ogsaa at være fore
kommet en Del Gasforgiftningstilfælde.
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Trafikken paa Københavns Havn genaabnet.
I Gaar blev Sejladsen paa Københavns Havn genaabnet. Der var straks fra
Morgenstunden en usædvanlig livlig Skibstrafik
ikke mindst de mange
Paketter, der har ligget indespærret. Det er imidlertid givet, at en Ræk
ke let fordærvelige Varer er blevet ødelagt ved at ligge saa længe.
Det menes, at Langebro atter i Dag vil blive aabnet med den Hjælpemotor,
Tyskerne har faaet stillet op. Københavns Havnevæsen har ikke og vil hel
ler ikke i Dag komme til at deltage i Arbejdet med Broaabningen.

befriede i skarp Kontrast. Paa eget Ansvar, som fribaarne Mænd, optog vi
Danske Kampen mod Overmagten, og hverken Henrettelser, Deportationer,
Gidselmord eller bestialske Repressalier har kunnet kue os. Ved sin Til
bagekomst møder man et Folk, hvis Modstandsvilje er ubrudt, og en usvæk—
ket Hær af Frihedskæmpere, der daglig gør deres uforfærdede Indsats i De
mokratiernes Krigsførelse.
Kampen er gaaet ind i sin sidste Runde, men den er ikke slut endnu. Bil
ledet af Krigsafslutningen i Danmark begynder at træde frem af Uvisheden.
Meget tyder paa, at der ikke bliver Tale om nogen “elastisk” tysk Tilba
getrækning af Tropper og Myndigheder. Hvad enten de Allierede da maa fø
re Krigen ind paa dansk Jord, eller det forinden kommer til Opløsning og
Desorganisation af Fjendens Magt, maa vi være forberedt paa svære Kampe.
De vil kræve yderligere Ofre og endnu fastere Disciplin og Moral end før.
Hvor stærk vor Harme over Fjendens tiltagende Raahed end er, maa vi vide
ikke at lade os lokke ud af den Bane, Frihedsraadet har afstukket som
værdig for dansk demokratisk Aand. Hver eneste Frihedskæniper, hver eneste
Dansker maa i Opgørets sidste hektiske Timer være sig sit Ansvar bevidst.
Sabotagen mod krigsvigtige Virksomheder og Kommunikationer maa fortsætte,
Stikkere maa likvideres, naar deres Skyld er tilstrækkelig bevist, og det
kan
naar Signalet gives
komme til regulære Kamphandlinger mod Forma
tioner af Værnernagt og Hipofolk. Men vi maa fortsat vide kun at bruge vo
re Vaaben i krigsvigtig Handlen. Sindelagsmord, Nedskydning af tilfældige
Tyskere, Repressalier og Progromer, “Dolken i Ryggen” er os ikke værdige.
Paa Lovens Grund vil alle skyldige til sin Tid faa deres Straf. Vor Styr
ke ligger i aldrig at forfalde til Modstanderens Metoder. Vi maa stadig
holde os for øje, at Frihedskampens Aand skal befrugte Landets Fremtid.
Hitler skal ikke sejre i sit Nederlag.
Endnu et maa enhver Landsmand gøre sig klart: I denne totalitære Krigs
sidste Fase er der brug for alle Kræfter. Ligesom Frontarmeerne stadig
maa udfylde Hullerne efter de Faldne med friske Tropper, kræves der nye
Folk i Frihedsfrontens Rækker til Erstatning for de Tab, Gestapo tilføjer
os. Den enige Modstandsvilje i det danske Folk er den umaadelige Reserve,
hvorfra Frihedskampen har hentet sine Reserver. Der vil vi ogsaa hente
dem nu. Der er aktive Grupper, som har mistet Mandskab. Det maa fornyes.
Der er Blade, som savner Arbejdskraft til Fremstilling og Fordeling. Den
maa skaffes. Der er eftersøgte, som søger, Boliger. De maa f~nde Husly.
Der er Trykkerier, Lagre og Vaaben, som skal gemmes. De maa i Skjul.
Agtpaagivenheden overfpr Stikkere og Provokatører maa ikke svækkes, men
ingen Dansk maa sige Nej, naar Folk, han kender og kan stole paa, beder
om en Haandsrækning til det endelige Opgør. Enhver ved, hvilken Risiko,
han udsætter sig for, hvilke personlige og materielle Ofre, det kan kræve
at træde ind i aktivt Arbejde for Landets Befrielse. Men der er en Appel,
ingen kan overhøre: Mindet om de Tusinder, der allerede har ofret deres
Liv, Frihed eller Ejendom for at skabe vort Land og vort Folk en tryg
Fremtid.
Hvad de har paabegyndt, maa vi andre fuldende.

-

Artikel af Professor Mogens Fog.
I “Frit Danmarks” April-Nummer
skriver Professor Mogens Fog, der
som bekendt har siddet indespærret
siden midt i Oktober, følgende
klare og præcise Artikel:
Faa Minutter efter Bombeangrebet stod jeg i Shellhusets Dør og saa Ve
jen aaben til Friheden. Intet levende i Sigte, Bygningen som blæst ren
for Tyskere og Vagtposterne paa Gaden forsvundet. Et kort Løb, og man var
i en anden Verden, genoptaget i det danske Sammênhold ogbeskyttet bag Fri
hedskampens Front.
Det var som en Genfødelse. En dobbelt Følelse af Befrielse, fordi det ik
ke alene var en Celledør, der blev aabnet, men et Hus gennemsyret af Løg
nens, Raahedens og Vilkaarlighedëns Atmosfære, der var sunket i Ruiner.
Man vender tilbage fra dette fem Maaneder lange Ophold i Gestapos Fængsel
med en fastere Overbevisning end nogensinde om, at Nazismen maa udryddes
fuldstændigt og varigt, hvis Menneskeheden skal vinde Tryghed og Velfærd.
Som et hjælpeløst Bytte for et ubønhørligt Autokrati, hvis dybeste Driv
kraft er Menneskeforagt, har man endnu klarere end før fattet Frihedskam
pens Nødvendighed og Rækkevidde. Det ændrer intet heri, at nogle af os
som jeg i den sidste Tid
har nydt godt af Vilkaarlighedens sjældne For
dele ved at møde personlig Elskværdighed fra enkelte overordnede Gestapofolks Side. Saa meget des grellere virkede det daglige Syn af gennempryg
lede Medfanger, Bevidstheden om de Lidelser, deporterede og dødsdømte
Kammerater maa gennemgaa, og de umenneskelige Repressalier, den danske
Befolkning bliver udsat for.
Men man vender ogsaa tilbage med en dybere Indsigt i det tyske Folks Tra
gedie. Gennem Vagtmandskab og andre “Tjenesteforpligtede” er man kommet i
Berøring med den anonyme Tysker. Godmodig og ofte direkte venlig i daglig
Omgang, men i evig Skræk for sine Overordnede, villig til at udføre en
hver Ordre og forbeholden selv overfor sine Kammerater, fordi Angiveri
er et naturligt Led i hans Tilværelse. Mangen Nazist har man truffet, som
endnu tillidsfuldt forlod sig paa, at Føreren og de nye hemmelige Vaaben
vil vende Nederlagene til Sejr. Andre
“neutrale”
som med stum Fatalis
me modtog hver ny Efterretning om de Ulykker, Krigen bragte over deres
Hjem og Familie, og som kun længtes efter en snarlig Afslutning. Men in
gen, der lod blot ane en Vilje til Oprør, til personligt Offer for at
vælte det Styre, der bringer Tyskland i Fordærv,
et forblindet og mær
keligt umyndigt Folk.
Mod denne Baggrund af et menneskefjendst Despoti i Spidsen for en dels
villig, dels viljeløs Nation, træder den danske Frihedskamp frem for den
-

-

-

-

-

-

-
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Vi maa handle som de
Mogens Fog
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Den allierede Luftaktivitet i Kattegat.
Der foreligger Efterretninger on sunkne Skibe flere Steder i Kattegat. 6
Sømil Nordnordvest for Sjællands Rev staar saaledes et meget stort Skib
paa Havbunden. Der er 20.5 Meter Vand, men Skibet er saa stort, at Maste
toppen rager 11 Meter og Skorstenen 8 Meter over Vand. Skibet skønnes at
være paa mindst 15.000 Tons, d.v.s. paa Størrelse med den danske Handels
flaades største Fartøjer. 9 Sømil Syd for Anholt Fyr ligger tre Vrag,
hvoraf kun det ene er synligt. Ogsaa her drejer det sig om store Skibe.
Ingen af Skibene har sejlet for dansk Ordre.

er døde under Operationer, og i de fleste Tilfælde er Amputationer f.Eks.
foretaget, mens de Saarede var fuldt paaklædt. Man har nøjedes med at
smøge IErmer eller Benklæder op.
Forøvrigt har der fra enkelte Sider
rejst sig Røster mod denne Brænding af Tyskere paa danske Krematorier.
Det er imidlertid ganske uberettiget. Alene af sundhedsmæssige Grunde er
denne Brænding at foretrække fremfor de meget mangelfulde Begravelser,
som Tyskerne foretager i Massegrave.

Pas paa Telefonerne.
Det tyske Politi sammen med Hipo foretog i Forgaars en timelang Razzia i
Bernstorffhus, Socialdirektoratets Kontorer, hvor ialt 600 Mennesker blev
beordret ned i Gaarden og fik Legitimationsbeviserne kontrolleret. Man
var ude efter en enkelt Mand, hvis Navn Tyskerne ikke kendte, men hvis
Lokaltelefonnummer, man havde. Manden var ikke til Stede, og der blev ik
ke foretaget nogen Anholdelse.
Episoden viser imidlertid, i hvilken Udstrækning Telefonaflytning
ogsaa
til Telefoner, der gaar over Omstillingsbord
indgaar i GestaposArbejde.
Afsløringer og Arrestationer paa Grundlag af Telefonaflytningen sker i
langt flere Tilfælde, end de fleste aner, og der er Grund til meget al
vorligt og meget indtrængende overfor alle at indskærpe, at intet maa si
ges i Telefonen, der ikke maa høres af alle, inclusive Gestapo.
-

-

Store Vanskeligheder for Røde Kors-Konvojerne,
der bringer danske Fanger Hjem fra Tyskland.
I Gaar kørte atter en Bilkonvoj ind over den danske Grænse ved Padborg
med danske Fanger fra tyske Fængsler og Koncentrationslejre. Der var om
kring 260 Fanger med Konvojen, der blev ledet af Læge Lorentzen fra Bov.
58 af Fangerne var syge og maatte anbringes paa Lazarettet i Padborg. De
øvrige vil snarest blive overført til Sverige. Efter Afleveringen kørte
Konvojen atter til Tyskland, hvor endnu et Par Hundrede Fanger skal af
hentes, og andre 200 ventes hjem Søndag eller Mandag. At disse Afhentnin
ger er saare besværlige og ingenlunde ufarlige, faar man et levende Ind
tryk af ved at erfare, at en Konvoj for ganske nylig blev afskaaret af
britiske Faldskærmsjægere, der var blevet sat ned i Nærheden af Neuen
gamme, hvor man havde hentet Fanger. Det lykkedes dog at slippe udenom
Kamppladsen ved en Række velovervejede Manøvrer, og Ritmester Hansen, der
var Konvojens Leder, naaede lykkeligt til Danmark med hele Konvojen i Be
hold.
Iøvrigt blev der i Forgaars og i Gaar løsladt adskillige Hundrede Politi
betjente. Løsladelserne fortsættes
de endelige Tal foreligger endnu ik
ke.
-

Bispebjerg Krematorium brænder daglig 60 tyske Lig.
Paa Bispebjerg Krematorium kan man i disse Dage fejre et uhyggeligt Jubi
læum. Siden Strømmen af tyske Flygtninge og Soldater begyndte, har man
brændt ialt 500 Lig, og der brændes daglig omkring 60. Ligene bliver i
Prærievogne transporteret til Krematoriet, og det er vel overflødigt at
bemærke, at de ikke er lagt i Kiste. Man kan se, at mange af Soldaterne
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Danmarks Situation efter 5 Aars Krig.
INFs Medarbejder i Stockholm skri
ver paa Grundlag aF udenlandske
Diplomaters Udtalelser og den se
nere Tids Forhandlinger i Udlandet
om danske Forhold følgende Artikel
til INF
Danmark er næsten en Allieret~ sagde Christmas Møller offentligt under
sin Visit i Sverige fornylig. For hver Dag, dër gaar, svinder dette “næ
sten” ind, og tilsidst vil det være borte. I Rusland er “Det kæmpende
Danmark” en anerkendt Allieret, repræsenteret ved den befuldmægtigede Ge
sandt, Thomas Døssing. Det er vor Opgave at bidrage til, at kæmpende Dan
mark betragtes som identisk med hele Danmark. Hos de vestallierede nyder
Danmark den største Goodwill, og kun de rent tekniske Vanskeligheder ved
en Anerkendelse har hidtil hindret den. Senest har det Forhold, at vi
hverken har Regering eller en Konge, der kan udøve sin Magt, spillet ind
i Danmarks Stilling i San Fransisco, et Forhold, Tyskerne stærkt har ud
nyttet i Propagandaen. De danske Interesser i San Fransisco vil imidler
tid blive varetaget, som de er blevet det paa alle tidligere Konferencer.
Man behøver ikke at nære nogen Bekymring.
Danmarks Stilling efter 5 Aars Krig er den, at den danske Modstandsbevæ
gelse er blevet kendt i hele Verden. I de fjerneste Egne af Sydamerika
kender man Historien om danske Sabotører, ja, der er Egne paa Kloden,
hvor Sabotører kaldes Jensen, slet og ret. “Stikker” er, stavet paa
Dansk, gaaet ind i Amerikansk, ligesom Nordmændene har beriget alle Ver
dens Sprog med Ordet Quisling. I den russiske Presse er Danmark det af de
smaa Lande, som oftest omtales. Den danske Frihedskamps sær~ige Kolorit,
dens Appeleren til Fantasi og Humør, tiltaler Russerne gansie overordent
lig, og Danmarks Situation vilde være den bedste i Verden, hvis det ogsaa
var muligt for Russerne at forstaa, at der kan være Samhørighed mellem
Sabotører og Mænd, som udadtil har maattet sige eet, mens de mente noget
andet. Det er i Rusland, man vil møde de største Vanskeligheder, naar
man efter Krigen følger en “Kompromislinie” for at sikre Forbindelsen med
de de brede Lag af den danske Befolkning, som i Landets Styre i Over• gangstiden maa se Repræsentanter, hvis Navn forud er kendt, for at føle
sig overbevist om, at ogsaa økonomiske Interesser o.s.v. varetages
selv
om Russerne bedre end mange vil kunne sætte sig ind i, at Diplomati ogsaa
kan være Krigsførelse, vil de have svært ved at akceptere Navne, som i
deres øjne er kompromitterede. Men at man fra russisk Side ikke vil blan
de sig i indre danske Forhold, er saa givet som noget. Blandt de Mænd,
der har betydet noget i Danmarks Forhold til den Magt, der nu bliver
den dominerende i Østersøen og Danmarks store Nabo, maa ikke blot nævnes
fremtrædende danske Kommunister og Gesandten i Moskva, men ogsaa Christ
mas Møller. Modstandsbevægelsens Repræsentant i England var den første
-
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Ikke—Kommunist, som aabnede Russernes øjne for, at Kampen i Danmark før
tes af Kredse, som stod Kommunismen fjernt. Man undervurderer i Alminde
lighed hjemme den Indsats, der parallelt med Ruslands egen Udvikling frem
mod stærk Nationalisme og Fædrelandskærlighed i dette Ords gammeldags Be
tydning, har ført til det lykkelige Resultat, at Modstandsbevægelsen nu i
Ruslands øjne er en Helhed uden politiske Afskygninger af Betydning. Dan
mark staar godt i Rusland, og Russerne ser behageligt køligt og klart paa
Tingene. Man naar ingen Vegne med Russerne med Fraser og Snak. De spørger
kort og godt: Hvad gør i for at skade Tyskerne. Og heldigvis kan Danmark
hver Dag gennem Nyhedsmeldingerne, der oversættes direkte fra deres dan
ske Ordlyd til Russisk, svare: Vi kæmper mod Tyskerne med Vaaben og
Sprængstoffer, med Aandens Vaaben, og midt i Kampens Haardhed har vi Hu
mør nok til overs til at tænke paa at latterliggøre Tyskerne. Faa Steder
i Verden gouteres Frihedskæmpernes Kamphumør mere end i Rusland.
Vi har eet Handicap i Forholdet til Russerne: Man ved for lidt om os. Men
til Gengæld ved vi ogsaa for lidt om Russerne, og dette staar dem fuld
kommen klart. Fra russisk Side registreres meget nøje, hvad den illegale
danske Presse siger om Rusland. Man kræver ikke Propaganda, men ønsker
Oplysning om de virkelige Forhold. Paa dette Punkt har Christmas Møllers
Indsats været næsten afgørende paa et Tidspunkt, da man i visse Kredse
hjemme tog hans “Bolchevikpropaganda” i Radioen meget ilde op.
Takket være det Arbejde, det danske Raad i London har udført, ved man i
England meget god Besked med Danmark
ja, det er vel ikke for meget sagt,
at der er Kontorer i Foreign Office, som ved betydeligt bedre Besked med
Danmark, end man ved paa mange Kontorer i den røde Bygning. De engelske
Kredse, som er afgørende i Krigsførelsen, kender den danske Frihedskamp
i alle dens Faser, og ikke mindst Kontakten via Sverige har været af
største Betydning i dette Forhold. Det dansk-engelske Forhold byder ikke
paa Problemer. Det er forlængst afklaret, vi ved, hvor vi har hinanden,
vi er paa Bølgelængde, og i Betragtning af, at England i 5 Aar har kæmpet
paa Liv og Død, er det næsten ufatteligt, hvad man har haft Tid til at
informere den engelske Offentlighed om vedrørende det meget lille Land,
som hedder Danmark.
Amerika ligger længst fra os, men vi har haft det Held i Minister Kauff
mann at have en helstøbt Personlighed, og i hver eneste Dansk-Amerikaner
at have en paa forhaand velanskrevet dansk Gesandt! Man tør ikke tænke
den Tanke til Ende, at Danmark, da USA traadte ind i Krigen, endnu havde
haft Minister Wadsted siddende i Washington. Han sad i Rom, og det faar
være nok at sige, at han fandt det rigtigt at følge Mussolini til Venedig,
da de Allierede stormede Rom! Amerikas Krigsinteresse er hovedsagelig
vendt mod øst, mod Stillehavet, men blandt de mindre okkuperede Lande,
som har interesseret den amerikanske Offentlighed, indtager Danmark en
smuk Plads efter Norge, der saa ubestridt og fortjent har Førstepladsen.
Ogsaa Amerikanerne har gennem Observatører fulgt Kampen i Danmark ganske
nøje.
De Land, det har været sværest at skabe Forstaaelse i, har været vort
neutralé Naboland Sverige. Sympati har det aldrig nogensinde skortet paa.
Gæstevenlighed heller ikke, og naar vi efter Krigen gør Status, vil det
vise sig, at vor Taknemmelighedsgæld til Sverige er større end nogen aner
i Dag. Hvor havde vi været, om ogsaa Sverige var blevet okkuperet, saa vi
skulde have ført Frihedskampen midt inde i Fæstningen Europa? Men Offent

lighedens Forstaaelse af selve Frihedskampens Metoder har det skortet paa
ind i det sidste. Der har været Tider, da man kunde nævne Navnene paa de
Svenskere, som forstod os: Torgny Segerstedt, Gustav Möller, Ture Nerman,
Frederic Ström. Amelie Posse o.s.v. Vi skal ikke dømme for hastigt. Neu
tralitet er nu engang et Handicap for Forstaaelse af Krigsførelse! Og det
skal siges i Dag, uden at det endnu er muligt at gaa i Detailler, at Dan
marks Situation i Sverige i den senere Tid er blevet en ganske anden, og
at Tilnærmelsen og Forstaaelsen er meget, meget vidtgaaende. 5 Aars Krig
i Danmark og Norge har paa mange Maade fjernet de nordiske Lande fra
hverandre, men visse Realiteter i den senere Tid af Betydning for selve
Kampen, vil gøre Tilnærmelsen bagefter væsentligt lettere. Det faar være
nok at minde om, at blandt de Flygtninge, som nyder svensk Gæstevenskab,
er ogsaa Mænd, der med Vaaben i Haand og Træning bag sig inden længe vil
bidrage til Danmarks Befrielse.
Hvad endelig Finland angaar, har Censurens Ophævelse og Fremkomsten af
illegale danske Nyheder i den finske Presse bevirket noget i Retning af
et Jordskred. Mere end noget andet har Beretningerne om, hvordan Tyskerne
virkelig er, og hvordan de hærger i et nordisk Naboland, aabnet Finnernes
øjne for visse Realiteter i den nuværende Krig. Danmark, der hele Tiden
har nydt en vældig Goodwill i Finland, indtager nu en næsten dominerende
Position i Finnernes Bevidsthed, naar Talen er om nordiske Forhold. Alt
tyder paa, at et godt og snævert Samarbejde mellem det nye Finland og det
befriede Danmark vil være muligt.
Den Position, Danmark har naaet, er naaet ene og alene gennem Modstands
bevægelsen, gennem det Arbejde, som førte os frem til den 29.August og
gennem det langt mer,e omfattende Modstandsarbejde, som er gjort siden.
Danmark, hvis Stilling i de første Besættelsesaar i Udlandets øjne var
taaget og uldent, staar nu smukt blandt de Lande, der har hævdet sig
overfor Nazismen, og som har bidraget til dens Undergang. Navnet Scaveni
us er for altid visket af Tavlen. Ude i Verden synes man, at Danmark, det
forsvarsløse lille Land, har kæmpet tappert og rigtigt, og man venter, at
vi ogsaa klarer selve Befrielseskampen og Overgangstiden til normale For
hold modigt og værdigt. Store Vanskeligheder venter os, for vi er sta
digvæk et meget lille Land, men vi vil blive modtaget i den kommende Ver
densorganisation med Tillid og Sympati, og vore Chancer for at hævde os
er ubetinget gode.
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-0105 danske Patrioter overført fra Vestre
Fængsel til Lejren i Frøslev.
Paa 5 Aars—Dagen for Tyskernes Besættelse af Danmark
den 9.April -overførte Tyskerne 105 danske Patrioter fra Vestre Fængsel i København til
Frøslevlejren i Sønderjylland. De 105 Danskere er følgende:
Sophus Poul Alfred Christian Aasted, 29.1.10 i København, Karl Bondo And
ersen, 30.12.20 i Middelfart, Ove jørgen Andersen, 28.12.24 i København,
Steffen Eiler Andersen, 18.1.07 i Frederikssun’d, Flemming R.Høyer Bagger,
1.8.12 i Kalundborg, Willi Frederik Bender, 28.3.16 i København, Jørgen
Bitsch, 21.12.21 i København, Erik Bøgh, 12.3.21 i København, Karl Aage
Brundahl, 5.2.97 i St.Jørgensbjerg, Carl Johannes Christensen, 2.1.97 i
Ringsted, Carl Thongaard Christensen, 17.11.15 i Ruds-Vedby, Marius Erik
Westphal Christensen, 2o.ll.89 i Vejle, Svend Richard Christensen,
-
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15.8.09 i Fredericia, Bent Christiansen, 4.4.26 i Skovshoved, Teddey Jo
hannes Christiansen, 25.8.23 i København, Valdemar Dahl, 27.1.21 i Finde
rup, Frantz Chr. Dahlskov, 12.3.13 i Buerup, Wildam Ferdinand Danielsen,
18.8.15 i København, Eggert C.L. Emborg, 17.12.12 i Aarhus, Svend John
Engbert, 2.5.26 i København, Niels Peter Frederiksen, 28.7.07 i Horsens,
Knud Chr. Folting, 5.3.02 i Ugilt, Knud Graabæk, 5.9.27 i København,
Knud Hagens, 20.3.07 i Helsinge, Hans Chr.Hansen, 12.6.18 i Haraidsted,
Erik Evald Hansen, 19.3.17 i København, Erik Zacharias Hansen, 29.6.21 i
Aarhus, Helmer Niels Hansen, 16.3.22 i København, Henning Viktor Hansen,
16.10.15 i Ringsted, Kai Hansen, 5.5.20 i København, Karl ørslykke Hansen
9.1.17 i København, Peter Hans Hansen, 21.10.22 i København, Svend Hansen
19.4.25 i Nykøbing, Børge Emil Ingvardsen, 30.12.21 i Nørresundby, Arnold
Henry Jensen, 13.4.96 i København, Børge Carlo Jensen, 6.4.12 i København
Chr. Osvald Lendum Jensen, 3.1.05 i København, Eli August Emil Jensen,
25.3.17 i København, Gunnar Jensen, 7.1.22 i Tersløse, Henry Jensen, 18.
1.04 i Kolding, Henry Leo Jensen, 22.10.10 i Lyngby, Kai Jørgen Engell
Jensen, 26.11.25 i Rønne, Kai Lund Jensen, 27.1.21 i Aalborg, Laur. Jen
sen-Weyen, 11.8.24 i Vorgod, Lilian Jensen, 15.10.23 i København, Niels
Jensen, 9.2.02 i Balle, Poul Otto Kaj Jensen, 20.7.14 i København.. Svend
Erik JesDersen. 12.4.15 paa Frederiksberg, Werner Jønsson, 24.7.15 i Kø
benhavn, Daniel Ernst Jørgensen, 11.2.16 i Lynjby, Halvor Dahl Jørgensen,
26.5.24 i Vedbæk, Preben Edvard Jørgensen, 21.1.18 i København, Preben
Vogelius Johnsen, 17.4.18 i Tommerup, Erik Justesen, 23.5.16 i Næstved,
Hans Wilhelm Kargaard-Thomsen, 20.10.07 i Slagelse, Poul Andreas Kargaard
Thomsen, 8.7.96 i Slagelse, Aksel Kjeldsgaard-Thomsen, 27.5.21 i Skive,
Gunnar Ivar Anders Kejlstrup, 27.11.09 i Ubby, Martin Frederik Klug, 10.
8.81 i Humlebæk, Erling Christoffer Kragh, 30.10.23 i København, Billy
Kremer, 9.11.20 i København, Ejnar Viggo Larsen, 2.11.16 i Kirkerup, Hen
ry Boje Larsen, 11.7.05 i Rørvig, Niels Eggert Larsen, 27.9.16 i Kirke
Helsinge, Frederik Christen Levinsen, 23.9.16 i Sorø, Andreas Madsen, 5.
7.83 i Vanthare, Ib Tjalfe Madsen, 10.12.27 i Esbjerg, Edvin Flemming
Møller, 29.3.24 i København, Harry Nicolajsen, 4.1.12 i Slagelse, Jørgen
Frederik Nicolajsen, 31.1.26 i København,Aage Nielsen, 12.12.14 i Anisse,
Benny Vagn Mogens Nielsen, 26.7.25 paa Søborggaard, Helge Edmund Nielsen,
4.5.21 i Magleby, Jacob Chr.Nielsen, 4.5.01 i København, Leif 0 Osvald
Nielsen, 18.4.27 i København, Hans Wilhelm Nielsen, 25.4.20 i Assens, Pe
ter Nielsen-østergaard, 7.7.26 i København, Aage Nørregaard, 15.8.25 i
Rønne, Erik Oskar Olsen, 6.4.22 i Søllerød, Ole Jensen Olsen, 14.9.15 i
Lyngby, William Peter R.E.Olsen, 1.11.90 i København, Werner Frede OlsenPetersen, 7.7.24 i Odden, Walter Olsson, 27.8.13 i København, Freddy Wal
ther Pedersen, lo.6.l5 i København, Helge Pedersen, 23.2.93 i Ruds-Vedby,
Aage Petersen, 10.1.19 i København, Arne Edvin Petersen, 3.7.17 i Køben
havn, Ib Johannes Petersen, 22.1.27 i København, Wøhlk Carl Petersen, 16.
11.26 i København, Kai Bernhard Rasmussen, 10.5.20 i Skydebjerg, Lars
Rasmussen, 11.8.10 i Aborre, Carl William Rathsach, 21.6.19 i Hillerød,
Knud Røber, 11.1.15 i Haslev, Axel Chr.Karl Rom, 15.1.08 paa Frederiks
berg, Henning Rosemeier, 4.12.08 i Helsingør, Frank Emil Rudberg, 26.8.23
i København, Hjalmar Lars Rasmus Stæhr, 26.2.13 , Holger Starcke, 30.5.86
i København, Harald Jens Hans Stolt, 16.4.20 i ødis, Holger Stougaard—
Nielsen, 27.7.21 i Odense, Agnethe Vestergaard—Dalsgaard, 24.12.23 i Mam—
men, Børge Vilbrad, 4.4.28 i København, Frantz Rudolf Weber, 13.9.22 i
Holbæk, Magdalene Wulff, 16.6.04 i Terslev, Henrik Christian Zeuthen, 14.
12.25 i Svendborg.

I FAA LINIER (Indland):
Den tyske Værnemagt har beslaglagt en stor Villa tilhørende Carlsberg—
‘Forhandler Christensen Bruun, Nykøbing Falster. Til Villaen hører der et
stort Garageanlæg, Lagerbygninger m.m. Komplekset skal stilles til Raa—
dighed for General Lindemann, der ventes til Nykøbing den 2O.April. Desu
den har Tyskerne i Byen beslaglagt “Dagmarhus”, hvor der findes et halvt
Hundrede Lejligheder for ældre Mennesker. Det drejer sig om Friboliger.
For nogle Dage siden kom der ca. 1000 tyske Flygtninge
næsten udeluk
kende Kvinder og Børn
til Naskov. Flygtningene kom med Særtog. De var
blevet sejlet til København og derefter kørt til Lolland. Til Flygtnin
gene beslaglagde Tyskerne tre Kommuneskoler, de saakaldte Forskoler, Den
borgerlige Forenings Bygning i Svingelen, Hotel “Skandinavien”, Hotel
“Børsen” og Pederstrups tidligere Ridehus, der nu er omdannet til Sommer—
restaurant. Iøvrigt blev der anbragt ca.200 Soldater af ældre Aargange i
Rødbyvejens Skole.
Natten til i Gaar er atter en svær Jernbanekran blevet ødelagt, denne
Gang i Struer, hvor den var læsset paa en Jernbanevogn. Frihedskæmperne
anbragte en kraftig Sprængladning under Vognen, der blev ødelagt sammen
med Kranen.
I de sidste Par Dage har Frihedskæmpere angrebet Jernbanevogne med tyske
Ladninger paa Østerport Station ogToldboden i København. I det første
Tilfælde blev to Jernbanevogne med Indhold
Haleror til Flyvemaskiner
sat i Brand og blev sammen med Lasten fuldstændig ødelagt. I det andet
Tilfælde brændte en Vogn~adning Barakdele.
I Aabenraa har Frihedskæmpere sprængt seks Betonblandemaskiner, der stod
ved Havnen. De tilhørte Entreprenør Wiese, som har store Arbejder for
Værnemagten.
Tyskerne paa Djursland ventede
at der den 9. April skulde ske
et eller andet. I al Fald blev alle tyske Afdeling sat i højeste Bered
skab. I Grenaa blev der udlagt Pigtraadsspærringer om Kommandanturen paa
Hotel “Dagmar”, og Gaderne blev afpatruljeret Natten igennem.
Det forlyder, at hele den Styrke af tyske Tropper, der som meddelt for
leden afgik til Vestfronten fra Ringkøbing og Omegn, er blev~t taget til
Fange. Meddelelsen stammer fra en af de tyske Soldater, som ~~ar med, og
som var kommet tilbage til Vestjylland. Han skal have fortalt, at hans
Kammerater “pludselig var væk allesammen”, og da han saaledes stod ene
tilbage, satte han sig ind i et Tog og kørte tilbage til Ringkøbing, hvor
han syntes bedre om at være end i Frontomraadet.
Ved 17.30-Tiden i Aftes kørte en af Politiets Udrykningsvogne op foran
“Excelsior” paa Strøget. Bevæbnede Gestapo-Soldater for ind og kom lidt
efter ud igen bærende en civil Mand. En anden Civilist hjalp ham. Forbi
passerende troede, at det var en Stikker, der havde været paa Spil, men
Forhistorien er meget mere ligetil. To Medlemmer af Hipo-Korpset var truk
ket i civilt Tøj og var gaaet ud for at dulme Nerverne og hæve Humøret.
Den ene af dem blev imidlertid saa beruset, at han tabte sin Revolver paa
Gulvet og ganske aldeles bestemt nægtede at røre sig. Saa maatte “Venner
ne” tage sig af ham.
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Fæstningsanlæggene omkring Aarhus udvides stadig. Betonstillinger og Bun—
kers findes ved Moesgaard Skov, Hørhaven, Skaade Bakker, Søren Frichsvej,
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ved Aabyhøj, i Brabrand, ved Randers Landevej, paa Vesterengs Jorder, ved
Vejiby og mange andre Steder. Aarhus er ved at blive omdannet til enFæst
ning.
Forleden blev en tysk Vagtpost dræbt ud for Barakkerne ved Skanderborg
Landevej i Aarhus. I den Anledning slæbtes alle mandlige Beboere i en Na—
boejendom ud af deres Senge ved 24-Tiden og blev transporteret kun klædt
i Nattøj til Gestapos Hovedkvarter paa Politistationen, hvor de kom i et
fire Timer langt skarpt Forhør. Derefter blev de permitteret og maatte
saa gaa gennem Byen i Nattøj. Undervejs mødte de en Hipo-Patrulje, som
naturligvis straks anholdt dem. Det lykkedes dem at gøre Hipo-Folkene
det klart, at de netop havde været anholdt af Gestapo og var sendt hjem
efter Forhøret, men Hipo-Folkene, der jo aldrig lader en Fornøjelse gaa
fra sig, kommanderede dem saa til at løbe gennem Gaden, idet de holdt
MPerne klar for det Tilfældes Skyld, at de ikke løb hurtigt nok.

det mere, end vi gjorde.
Til 116: Haven har vi faaet Meddelelse om og kender Formaalet. Hvad med
den anden?
Til 169: Vi takker meget og imødeser Posten.
Til 214: Tak for Rosen. Vi prøver at finde Manden, men det har vist sig
ret vanskeligt.
Til 367: Til begge omtalte Adresser sendes daglig Post, og det er sket
hele Tiden uden Standsning. Prøv at undersøge Sagen paa Stedet.
Til 469: Nej, det lyder utroligt. Er det ikke en individuel Foretagsomhed?
Til 508: Vi kender ikke det nævnte Tilfælde. I-n vil gerne have en Sam
tale Mandag Kl.l5 sædvanligt Sted.
Til 632: Tak. Vi havde netop regnet med den Mulighed.
Til 1000: Kan vi faa et Møde i næste Uge. Skriv Tid og Sted. I.
Til Doktoren i Stedet for Købmanden: Der findes for øjeblikket ingen hur
tigere Vej.

To Byvagter i Aarhus, den 43-aarige Jens Christian Ravnholdt Nielsen,
Wilstergade 27, og den 27-aarige Erik Werner Petersen, Horsensgade 24,
blev forleden skudt ned bagfra, mens de stod og saa ind i et Butiksvin
due paa Immervad. Nielsen blev dræbt paa Stedet, og Petersen saa haardt
saaret, at han næppe kan leve. Han har forklaret~ at Morderne var to
Mand, der begge talte Dansk med Aarhus-Akcent. Paa det Sted, hvor Nedskydningen fandt Sted, blev der Dagen efter lagt en overvældende Mængde
friske Blomster.
Forleden Aften trængte tre maskinpistolbevæbnede Mænd sig ind i Restau
ranten til Hotel “Skandinavien” i Grenaa og dræbte en Forsikringsagent
Jørgen Lassen, Aarhus, der sad og spiste sammen med en anden. Lassen søg
te forgæves at faa sin egen Revolver frem. I hans Overfrakke fandt man
en Revolver og en Haandgranat. Han havde baade tyske og danske Papirer og
var kendt i Midtjylland som Stikker. “Skandinavien” ligger kun 30-40 Me
ter fra Byens tyske Hovedkvarter, men Tyskerne opdagede intet, før det
hele var sket. Senére paa Aftenen foretog Gestapo en Række Undersøgelser,
der dog ikke gav noget Resultat.
En Mand ved Navn Villy Christensen blev i Gaar skudt ned og dræbt i sin
Lejlighed paa Thyrasvej i København. Han havde tysk Ausweis.
En ung Mand i Aarup paa Fyn talte forleden over sig, da han i beruset
Tilstand sad paa en Restauration. Resultatet var, at Gestapo som Følge
af hans Snak har arresteret 6 Mennesker paa Egnen.
Arrestationer: I Aarhus: Bibliotekar Aanna Dorthea Holm, Aarhus Folkebib
liotek, og Prokurist G. Ankerstjerne, i Svendborg: Skrædermester Oluf
Nielsen, hans Hustru, en Søn og to Døtre, en Mand ved Navn Anders Nielsen
og dennes Kæreste samt Skibsværftsarbejder Offert, Margrethelund.
I Anledning af Notitsen om Fuldmægtig Stormgaard Jepsens Død forleden Dag
er vi blevet gjort opmærksom paa, at han ikke som meddelt, har udfoldet
Skribentvirksomhed for Tyskerne og ikke har skadet danske Interesser.

Specielt:
Til 62: “Forum” udgives af Dagmarhus og redigeres som meddelt forleden af
Jens Strøm. Angaaende Benærkningen om 9. April-Nummeret har det for os
været en saadan Selvfølgelighed, det De nævner, at vi ikke har fremhævet
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Tyske Metoder.
Forleden indfandt en tysk Overintendant sig paa Mælkekondenseringsfabrik
kens Kontor i Nakskov og forlangte udleveret 3 Tons Mælkepulver. Fabrik
ken afviste Kravet, idet den henviste til, at hele Produktionen var et
nødvendigt Led i Hjemmemarkede,ts Forsyning, og at Fabrikken ikke i lange
Tider havde eksporteret. To Trediedele af Fabrikkens Mælkemængde gik di
rekte til København som frisk Mælk, medens den resterende Del oparbejde
des til Produkter, der udelukkende anvendtes til Hjemmeforbruget. Overin
tendanten fastholdt sit Krav og truede med, om fornødent, at anvende de
haardeste Fremgangsmaader. Efter lange Forhandlinger maatte Fabrikken un
der Protest udlevere de tre Tons, der straks pr. Lastbil blev ført til
København.
Jernbanesabotagen.
Det viser sig nu, at den tidligere omtalte Sprængning af en Underføring
paa Strækningen Esbjerg-Tjæreborg den 11. ved Middagstid, har voldt en
del Forstyrrelse i Trafikken til og fra Esbjerg ad den direkte Linje fra
Lunderskov, idet der paa Strækningen mellem Esbjerg og Tjære~org kun har
været Passage for Udvekslingstog med Rejsende, indtil Trafik~Ren blev gen
optaget med Kørsel paa Enkeltspor om Aftenen den 12.
I Tidsrummet fra Kl.ll til 14 i Torsdags var der igen Afbrydelse af S
Togs-Trafikken gennem Hellerup Stations nordlige Del, fordi der havde væ
ret Sprængninger omtrent paa samme Sted som om Tirsdagen i et Skinnelager
lige Nord for Stationen.
Paa Silkeborg Station sprængtes Fredag Morgen en tysk Vogn med Blandema
skiner til Tyskland. Alt Godset blev ødelagt.
Der har ogsaa Natten til Lørdag været en Del Sprængninger paa forskellige
jyske Strækninger. Skadernes Om fang kendes endnu ikke, men det vides, at
der har været Sprængninger under et Par tommeLazarettog.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten:
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Store amerikanske Tankafdelinger har naaet Elben ved Wittenberge og Tan
germUnde og staar nu 80 km fra Berlins Centrum. I Dag trues Berlin af de
amerikanske Hære paa en 100 km bred Front, og Situationen udvikler sig
stadig mere fortvivlet for Tyskerne, idet der ingen Steder Vest for Ber
im findes Tropper, som kan kastes ind for at modtage Stødet fra de ame
rikanske Hære. Alt, hvad der er af Tropper og Materiel, er blevet sendt
mod Øst til Oder-Fronten for at modtage Russerne. Endnu alvorligere er
Situationen i Leipzig-Omraadet, idet denne By allerede er omgaaet fra Syd
med meget stærke Afdelinger, som fortsætter Fremrykningen og staar kun 60
km fra Dresden. Der er overalt langs Fronten et fortrinligt, næsten for
billedligt Samarbejde mellem de allierede Luft- og Landstyrker.
Af særlig Betydning for Danniark er det Fremstød, der ved Wittenberge har
naaet Elben. Det meddeles, at de allierede Tropper her skal være gaaet o
ver Floden, og at der paa hele Strækningen op til Hamburg og til Kieler
kanalen ikke findes nogen Troppeafdelinger, der kan yde organiseret Mod
stand. I tyske Kredse mener man, at det er Amerikanernes Hensigt at gaa
fra Wittenberge mod Nord, tage Hamburg i Ryggen og gaa op til Kielerka
nalen.

benhavn. Det var Snedkermester Halkjærs Maskinsnedkeri paa Landlystvej,
og Montagehallen og Tømmerpladsen paa Femagervej, der gik op i Luer. Der
var anbragt en Del Bomber i Maskinsnedkeriet, mens de andre Bygninger var
blevet antændt efter at være blevet overhældt med Benzin. I løbet af faa
Minutter var alle Bygningerne flammende Baal, og hverken Bygninger eller
Tømmerpladsen kunde reddes. Snedkermester Halkjær er kendt som Værnemager
i stor Stil. Han arbejdede vistnok udelukkende for Værnemagten, han frem
stillede bl.a. Senge, Radiokasser og transportable Garager.
Der var i Nat allierede Maskiner i meget stort Antal over Jylland, og og
saa en Del over Sjælland. Saavidt vides blev ingen Maskiner skudt ned,
trods stedvis heftig Luftværnsild.
En tysk Soldat kom i Aftes ud fra Restaurant “Mayfair’ paa Østergade i
København i Følge med en dansk Pige. En Repræsentant Holst, Møntergade 4,
blev saa ophidset over at se det, at han trak en Revolver og skød Solda
ten ned med flere Skud. Tyskeren havde imidlertid Kammerater i Nærheden,
og i næste Øjeblik var Repræsentant Holst dræbt af flere Pistolskud.

Bremen er ved at blive omgaaet, og i Holland spaltes den tyske Modstands-~
linje i en Række Lommer. Englænderne gennemfører et stærkt Fremstød i
Midtholland over Arnhem mod Zuidersøen. Fra Nord har en Panserkile naaet
Wupperthal, og en anden er fra Syd trængt fremtil 20 km fra denne By. Ty
skerne har kun en Fjerdedel af Ruhrlommen tilbage. Alene her er der paa
een Dag blevet taget 20.000 Fanger, og siden Invasionen har 1.558.000 Ty
skere eller mere end 156 kampstærke tyske Divisioner maattet strække Vaa
ben i Vest.

5 L U T.

østfronten:
Efter seks Dages Gadekampe er Wien nu blevet renset for tyske Tropper, og
Stalin har hyldet Wiens Befolkning for det Mod, den har udvist ved at
være med til at rydde Undertrykkerne ud af Byen. Tabene har været uhyre
for Tyskerne, nemlig 140.000 Fanger og Pansermateriel svarende til ialt
11 Panserdivisioner. Russerne fortsætter mod BrUnn, Linz og Graz, og Si
tuationen er alvorlig for Tyskerne, idet østrigske Friskarer overskærer
deres Forbindelsesveje bagud.
Italiensfronten:
De tyske Tropper er blevet tvunget til at trække sig tilbage til nye
Stillinger, idet de Allierede er sat over Commachio-Søen og har taget de
tyske Stillinger i Ryggen.
Buchenwalde befriet.
Tysklands næststørste Koncentrationslejr Buchenwalde er blevet besat af
amerikanske Tropper. De 21.000 Fanger, hvoraf alene 1000 er katolske og
protestantiske Præster, havde overmandet de nazistiske Vagter før Ameri
kanerne kom.

S I D S T E:
En Ildebrand fra Hvidovrekanten kunde i Aftes ses over det meste af Ko-

134

135

Side 1. INFORMATION Nr.457. 16.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.422.
Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Tyskland er nu praktisk talt skaaret midt over. Mødet mellem de alliere
de og de russiske Tropper kan finde Sted naar som helst. De allierede
Panserkolonner kører igennem Tyskland, som det passer dem og saa langt,
Forsyningerne tillader det
kun i Omraadet Sydvest for Berlin møder de
ret haard tysk Modstand.
Allierede Hære staar ved Dessau, ved Leipzig og ved Chemnitz Sydvest for
Dresden. Bamberg og Bayreuth er erobret, og NUrnberg dermed direkte tru
et. De mest fremskudte amerikanske Panserkolonner staar kun en Snes Ki
lometer fra den czekoslovakiske Grænse. Alle de Byer, der fra tysk Side
var udset som nogle af de sidste sikre Bastioner
Dresden, hvortil sto
re Dele af Administrationen henlagdes, og Bayreuth, hvor Quislinge-Rege
ringen oprindelig skulde have haft Sæde
er enten indtaget eller staar
for Fald. Vejen til Bayerns Bjerge, hvor Nazi-Regimet vil tage den sid
ste Kamp, er snart fuldstændig skaaret over. Generalangrebet mod Berlin
baade fra Vest og øst synes umiddelbart forestaaende.
I Nordtyskland har Montgomerys Styrker indtaget Ulzen Sydøst for Hamburg.
Fremrykningen over LUneburger Hede fortsættes, medens andre Kolonner er
ved at svinge Nord paa, mod Kiel, mod Linjen Hamburg-LUbeck, mod den dan
ske Grænse, hvor den forstærkede allierede Luftaktivitet antyder kommen
de Begivenheder.
Efter Udrensningen af Wien fortsættes den russiske Fremrykning Vest for
den østrigske Hovedstad og i Czekoslovakiet.
-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Den danske Gesandt i London, Grev Reventlow fremsatte følgende Udtalelse
(fortsættes Side 2)

INDHOLDSFORTEGNELSE:
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Side 1
Grænselandets Forhol~.. Side
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Med1idenhedskampagnet~i
Præsident Roosevelt
1—2
uden Virkning
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cielle Henrettelser
2
Tysk Troppekoncentration
Flygtningene betyder
i Sønderjylland
Kuimangel
II
Rystende Beretninger
Ophæves Hipo?
3
fra Koncentrationslejre
Bornholm skal forsvares..
4
Hitler kan ikke
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I’
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I faa Linjer
6-10 og
13—14
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..
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til ABCIE om Præsident Roosevelt:
Det er med dyb Vemod, at Danske Verden over har modtaget Budskabet
om Præsident Rooseveits pludselige Død. Der har staaet en Nimbus om Nav
net Franklin Delano Roosevelt lige siden han i 1932 blev valgt til De
Forenede Staters Præsident. I disse tunge Krigsaar blev han fra første
Færd en af Hovedhjørnestenene i den Fæstning, der langsomt og sikkert
blev bygget op mod Vold og Uret. I de undertrykte Lande fæstede man Lid
til ham paa en Maade, som udtrykte baade Fortrøstning og fuld Tillid til
den Mand, hvis ideale politiske Stræben allerede havde samlet hans egne
Landsmænd om ham. Ved sin Død gaar Præsident Roosevelt ind i Rækken af
De Forenede Staters største Navne, ingen tidligere Præsident siden A
braham Lincoln har som han været Forkæmper for de brede Lag i Folket.
Han kæmpede stedse for Sandheden og Retten, som han saa den, og gik al
drig paa Akkord med sin politiske Overbevisning.
Netop paa Grund af sine store menneskelige Egenskaber rakte Præsident
Roosevelts Indflydelse langt ud over Amerikas egne Landegrænser. For Dan
ske kom han til at staa som et af de store Symboler paa Folkefriheden,
som selve Sindbilledet paa den menneskelige Aands Styrke i Kampen mod
legemlig Svaghed.

der var tilknyttet Gestapo, i Fredags blev skudt ned af Frihedsbevægel
sens Folk.
Yderligere fandt nogle forbipasserende i Gaar Eftermiddags i Nørreskoven
i nærheden af Kollekolle tre Mænd, som var blevet dræbt. Flere Ting tyde
de paa, at de indtil fornylig havde været Fanger i den tyske Afdeling i
Vestre Fængsel, men ogsaa i dette Tilfælde var alle Identifikationsmærker
fjernet.

-

Betydelige Mængder Kul
til Transport af Flygtningene.
Flygtninge-Invasionen i Danmark betyder ikke blot en alvorlig Belastning
af hele Levnedsmiddelsituationen. Det gaar ogsaa ud over Statsbanernes y
derst begrænsede Lagre af Beredskabskul. Den sidste Tid er der daglig
blevet sendt Flygtningetog fra København til Korsør, og hver af disse
Rejser kræver omkring 4-6 Tons Kul. Hidtil er der afsendt omkring 225
Flygtningetog, saaledes at der til disse Transporter er brugt omkring
1200 Tons af de dyrebare Kul. Da Statsbanernës Kulbeholdning trods alle
Besparelser fra Dansk Side kun kan strække til et ringe Antal Uger endnu,
betyder de nye tyske Indhug i Beholdni~ngerne derfor en yderligere Skær
pelse af den alvorlige Kulsituation.

Dybt savnet og begrædt vil den store Præsidents Bortgang i Krigens tolvte
Time efterlade et Tomrum hos det danske Folk som hos alle de andre for
enede Nationer.
Fire officielle og seks uofficielle Henrettelser.
General Lindemann har føjet et nyt Blad til sit Krigsforbryder-Register
i dette Land. I Overensstemmelse med hans Forlangende, da han for nogle
Maaneder siden tiltraadte Embedet som øverstbefalende over de tyske Trop
per i Danmark efter den kompromitterede General von Hannecken, har Tys
kerne skudt endnu fire danske Patrioter, der var blevet dømt til Døden
ved en Krigsret. De fire henrettede er:
Skibsbygger Henning Wieland, 22 Aar,
Student Knud Petersen, 20 Aar,
Skibsbygger Jørgen Erik Larsen, 21 Aar, og
Student Poul Erik Krogshøj Hansen, 21 Aar.
Endvidere blev Tjener Otto Henning Sko,v Larsen, der er 20 Aar, ved samme
Krigsret dømt til Døden, men Straffen blev senere ændret til livsvarigt
Tugthus.
Alle er dømt for “Franctireur-Virksomhed”
et Udtryk, der benyttes for
første Gang fra tysk Side for at forklare Mord paa danske Fanger og Pa
trioter, hvis eneste Forbrydelse var, at de var Danske og handlede der
efter.
Men hertil kommer endnu seks uofficielle Henrettelser, som synes at være
foretaget af Krigsforbryderen Panckes Lakajer indenfor Hipo-Korpset el
ler SS. Natten til Søndag fandt man Ligene af tre Mænd paa Hjørnet af
Vigerslevvej og Hanstedvej. Folk i Kvarteret havde hørt Maskinpistolsalver omkring og umiddelbart efter var et Par Biler kørt bort. De tre
myrdede var i Overensstemmelse med tysk Sædvane frataget alle Identifi
kationspapirer. Det var som tidligere omtalt paa samme Sted, at den be
rygtede Stikker og Marodør, Hipo-Manden Kaj Jørgen Schmidt of hans Kone,
-
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Flygtningene bruger løs
af den sparsomme Gas.
I den senere Tid har man kunnet konstatere nogen Stigning i Forbruget af
Gas
en Udvikling, Myndighederne følger med den største Betænkelighed.
Det har dog vist sig, at de almindelige Forbrugere er sagesløse. De fle
ste har nøje overholdt Rationeringsreglerne. Merforbruget skyldes sim
pelthen, at de mange tyske Flygtninge paa forskellig Maade har haft Lej
lighed til at ødsle ogsaa paa dette Omraade. Den dyrebare Gas er blandt
andet blevet anvendt til Vask.
Der er nu iværksat en Undersøgelse, og man haaber at faa sat en Stopper
for denne meget uheldige Udvikling.
-

/

Ophæves Hipo-Korpset?
Efter hvad INF erfarer, omgaas Tyskerne i øjeblikket med P’laner om helt
at ophæve Hipo-Korpset i den Skikkelse, det har haft siden Forbrydelsen
mod det danske Politi blev begaaet den 19.September. De mange Lovovertræ
delser, Røverier, Pengeafpresninger, Mord, Tyverier og andre alvorlige
Forbrydelser, hvor Hipo-Folk har været impliceret, har selv for Tyskerne
været for tungtvejende.
Det er dog ikke Meningen, at smide alle Hipo’erne ud. Adskillige, der har
gjort sig særlig fortjente
det maa være ved Tortu~ overfor Fanger
bliver overført til den saakaldte Sicherheitsdienst
SD
men Resten
bliver “hjemsendt”. Denne beslutning har vakt stor Uro paa Politigaarden,
og man kan trygt gaa ud fra, at Hipo’ernes Lovovertrædelser i den nærme
ste Tid vil gaa stærkt i Vejret. De skal bruge mange Penge for at kunne
trække sig “standsmæssigt” tilbage fra deres fortjenstfulde Stilling. Og
saa af den Grund advares der stærkt imod overhovedet at reflektere paa de
sædvanlige “Les Apaches”—Truselsbreve, som nu atter er begyndt at dukke
op. Man kan træffe sine Forholdsregler, men udbetale Banditterne Penge
-

-

—
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Det danske Ugeblad i Sverige “Fri
Heden” har til sit 9.April-Nummer
modtaget er Række Udtalelser, som
vi skal aftrykke i de følgende Da
ge. Nedenstaaende gengiver vi en
Udtalelsë af Prins Wilhelm og Ud
talelser af Bo Enander og Ture
Nerman.

maa man under ingen Omstændigheder.
Bornholm skal forsvares til det sidste.
Bornholm har faaet ny Kommandant. Det er en Kaptajn fra den tyske Marine
ved Navn von Kampst, og han skal være fast besluttet paa at opbygge et
meget stort Forsvar paa øen. I øjeblikket raader den nye ø-Kommandant ik
ke over nogen særlig stor Styrke, men det er Meningen, at der skal stil
les op til 10.000 Mand til hans Raadighed. Spørgsmaalet er nu blot, om
den “fast besluttede” Kommandant kan naa at faa disse Folk frem. Farvan
dene omkring Bornholm er meget usikre for tyske Skibe, og for hver Dag
bliver de sværere at besejle. Saaledes er der i de sidste Dage gaaet fi
re Marine-Fartøjer tabt omkring Bornholm. Iøvrigt er Rønne og Neksø Havne
overfyldte med tyske Skibe. Alene i den første Havn ligger 10 Ubaade og
20 andre Skibe. Desuden en stor tysk Torpedobaad, som forleden slæbte sig
ind efter en Minesprængning, der havde bevirket en omfattende Lækage.
Stormen paa Hipo’ernes
Lejlighed paa Frederiksberg.
Som kort omtalt blev der forleden Morgen foretaget en veritabel Storm
med efterfølgende Ildkamp mod en stuelejlighed i Ejendommen Ingemannsvej
9 paa Frederiksberg. En Mand blev dræbt, en anden haardt saaret. Det vi
ser sig nu, at de begge var knyttet til Hipo-Korpset som Vagtmestre. Den
saarede er senere afgaaet ved Døden som Følge af sine Kvæstelser.
Lejlighedens Indehaver var den 26-aarige Vagtmester Georg Knud Wellen
dorff, der sammen med sin Kammerat, den 37-aarige Vagtmester Eigil Bern
hard Mosgart og endnu en Hipo-Mand ved Navn Ernst Svend Petersen, var o
verbevist om en lang Række Forbrydelser og Terrorhandlinger overfor dan
ske Patrioter. Fredag morgen gik en Gruppe Frihedskæmpere derefter til
Angreb mod Lejligheden paa Ingemannsvej, hvor man forøvrigt ogsaa mente,
at Petersen befandt sig. Fra saavel Gaard som Gade blev der kastet Haand
granater ind i Værelserne, og derefter blev der affyret en Række Maskin
pistolsalver. Et øjeblik forsøgte den ene af Lejlighedens Beboere at be
svare Ilden, men hans Forsøg medførte nye Maskinpistolsalver, hvorefter
alt blev stille i Lejligheden. Det viste sig, at Mosgart var blevet dræbt
paa Stedet, mens Wellendorff døde i Ambulancen paa Vejen til Hospitalet.
Endnu to Hipo’er, der havde været paa Besøg i Lejligheden, var netop ved
at forlade denne, da Frihedskæmpernes Storm satte ind, og det lykkedes
dem at flygte. Muligt har den ene været den ovenfor omtalte Petersen.
Mærkværdigvis kom der ingen Hipo-Udrykning til Stede efter Stormen. Den
senere Tids alvorlige Uheld har gjort disse Helte meget forsigtige, naar
det gælder Sager udenfor Politigaardens trygge Mure.

Med stigande beundran har man på denna sidan Sundet följt Danmarks fri
hetskamp. Den har gått i ständigt stegrat tempo alttmedan en viss liten
gul kanariefågel förvandlats till örn med klor och näbb som kan bita i—
från sig så det svider. Niels Ebbesens anda lever med förnyat styrka,
och när Kaj Munk i sitt skådespel om folkhjälten låter honom f~ä1la slut
repliken om att “jag har fått lön nog,Troels, den b~sta av alla: att mina
barn får v~xa opp och vara danskar”, så kan man eller kvinna göra dessa
ord till sina. Mot det målet siktar ytterst varje patriotisk handling.
På femårsdagen av den mörkaste dagen i Nordens historia bringas det käm
pande Danmark en hyllning. Nästa nionde april kommer med visshet att se
annorlunda ut. Nu räknar vi i veckor eller på sin höjd i månader innan
den rödvita korsflaggan åter blåser över ett land, där kvasten gått. Den
dagen blir en jubeldag även här hemma, fbr vi kan inte känna oss vare
riktigt glada eller trygga så l~nge hotet mot Norden består. Ju högre mu
rarna rests dess starkare har vi känt samhörigheten och dess n~rmare har
vi kommit varandra. Tankar och känslor behöver inget visum, de går direkt
från hjärta till hjärta.
Må Danmark snart återinta sin plats i den nordiske syskonringen
PRINS WILHELM.
oo0oo
~ven om man g~rna understryker rigtigheten i Christmas Möllers ord, att
den 9.april 1940 sopades bort av den 29 augusti 1943, den dag, då det
kämpande Danmark blev hela Danmark, så kommer förvisso minnet av den
första ockupationsdagen aldeig att kunna utplånas vare sig ur danska el
ler svenska hjärtan. Jag glömmer aldrig den tidliga morgonl~imme, då jag
efter att förgäves försökt komma i kontakt med min alltför~tidligt bort
gångne vän Nic. Blædel, fick besked om’att telefonförbindelsen med Köpen
hamn hade brutits och förstod, att det som man under de närmast föregåen
de timmarna hade befaret nu hade inträffat.
Under de fem långa år som sedan dess har gått, har DAnmark genem sin tro—
fasta och ståndaktiga kamp blivit oss ett ljusande föredöme. Det var det
kanske inte från början
kapitulationens och allsåmgens Danmark 1940
tycktes många av oss kontrastera för bj~rt mot norrmännens tappra strid
mot den förkrossande övermakten, och samtidigt för mycket erinra om den
förödjukande eftergiftspolitikens Sverige
mèn efter den 29 augusti möt
te vi åter det riktiga Danmark, luttrat och stärkt, trotsigt og seger
visst. Nu återstår endast veckor eller möjligen några månader innan Dan
mark ~r fritt. Den dagen kommer också att bli en oförglömmelig svensk
minnesdag.
BO ENANDER
-

Antinazistisk Propaganda fra Dagmarhus.
Kvindens Blad “Pax” hedder en ny “illegal” Avis, som er udsendt fra Dag
marhus. Tyskerne er sikkert efterhaanden blevet klar over, at deres for
skellige Publikationer af denne Art straks gennemskues, men de regner
med, at mange af Nysgerrighed vil læse Artiklerne og derigennem blive
paavirket af Propagandagiften. En del af Dagmarhus-bladene bliver ogsaa
læst, men endnu er det ikke gaaet op for Tyskerne, at deres “illegale”
Meddelelser ligesom “Mein Kampf” er den bedst tænkelige antinazistiske
Propaganda.
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Inför danskarnas, liksom norrmännens, sega, okuvliga kamp mot nazismens
våld kan en svensk bara uttrycka sin känsla i ett varmt och ödmjukt tack.
Ett tack för att ha uppleva andligt fria folks hållning och ett tack för
att vi svenskar genom Er har fått vara med i någon liten mån själva på
den rätta sidan som edra bundsförvanter, om också på ofarligt avstånd.
När Ni nu snart kan vända åter hem, följer Er våra hjärtan i jubel. Men
det bur mycket tomt efter Er. Och låt oss så bevara den kontakt vi fått
h~r i de mörka åren och av den bilda en folklig sammanhållning, djupare
än den officiella. Vi måste hålla samman, inte i “nordsim” men i besläk
tade kulturfolks gemensamma kamp tillsammans med alla frihetsälskande
folk för frihet, r~tt och kultur.
TURE NERMAN

Den 29-aarige Murer Rasmus Chr. Reholm, Nylandsvej i Horsens, er død på
Feltiazarettet i Aarhus. Han blev anholdt kort før Paaske og blev ført
til Aarhus, men da Bilen naaede et Stykke ind i Aarhus By, kom en stor
Lastbil paa tværs, hvorved der skete en Trafikstandsning. Reholm benytte
de sig heraf og sprang ud af Bilen, men kom ind i en Blindqade, hvor han
blev ramt af et Skud fra Forfølgerne. Han blev indlagt paa det tyske La
zaret, hvor han nu er død.
Paa Nyborgvej i Odense er en 5-Tons Kølevogn med Paahængsvogn lastet med
Kød til Tyskerne sprængt i Luften.
Paa Kirke Stillinge Mejeri ved Slagelse anholdt Tyskerne forleden Morgen
5 Mejerister, der blev taget med til Kirke Stillinge Strand og tvunget
til at grave en tysk Gestapobil fri. Bilen blev for nogen Tid siden
stjaalet af Frihedskæmpere under en Ildkamp med Tyskerne. Da Gravearbej
det var afsluttet, blev Mejeristerne frigivet.
Brandinspektør Markussen i Nørre Sundby er blevet indlagt paa Kommunehos
pitalet i Aalborg, idet han forleden under Slukning af en Sabotagebrand
af noget Halm paa Baneterrænet fik sine øjne beskadiget af Krudtslam, da
Tyskerne pludselig aabnede Ild mod Brandfolkene.

ooOoo
I FAA LINJER (Indland).
Store Kolonner af Lastbiler indeholdende V-2 Materiel er i de sidste Dage
transporteret gennem Jylland fra Holland til de Startbaner, der er ind
rettet ved den jyske Vestkyst, bl.a. ved Klitmøller.
Arbejderne, som er beskæftiget paa de store tyske Arbejdspladser i Hader
slev Amt, har modtaget Breve indeholdende en Revolverkugle samt følgende
hilsen: “Denne Kugle kommer med Brev, men næste Gang kommer den gennem
Luften, hvis De ikke holder op med at arbejde for Tyskerne. Der er Arbej
de nok i Tørvemoserne.
Alle OT Biler i Thy er blevet sendt til Kiel efter at være blevet forsy
net med Brændsel til 8 Dage. Samtidig rekvirerede Tyskerne nogle Biler
med danske Nummerplader.
Næsten alle Arbejder paa de tyske Befæstningsanlæg i sydøst Vendsyssel
er nu indstillet. En Del af dem blev ledet af den nazistiske Entreprenør,
Murer Bjerg i Agersted, der forleden averterede efter 1500 Arbejdere, men
fik
otte. For et par Dage siden fik Entreprenøren er brev, hvori det
efter Forlydende hed:” Nu er Graven stor nok til alle Nazisterne i Ager
sted”. Umiddelbart efter Modtagelsen af dette Brev afskedigede han Arbej
derne og er ru forsvundet fra Egnen.
-

I Aalborg har frihedskæmperne sænket et større tysk Orlogsfartøj øst for
Limfjordsbroen. Kun en Mastetop viser, hvor Fartøjet er gaaet til Bunds.
Tyskerne sender i disse Dage store Forstærkninger til Bornholm, hvis
Kommandant har udtalt, at øen skal holdes for enhver Pris. Alene i Rønne
Havn ligger 75 tyske Skibe, og paa Havnen har man beslaglagt saa at sige
alle Bygninger. De russiske Flyvere, der forleden var inde over Bornholm
sænkede kort efter et tysk forsyningsskib i Nærheden af øen.
Den Repræsentant J. Lassen, der som omtalt blev henrettet paa en Restau
rant i Grenaa, var identisk med den Mand, der som omtalt i INF blev arre
steret paa skrømt af Gestapo og derefter fik Lejlighed til at “flygte”.
Gestapo foranstaltede forleden en større Razzia i Horsens. Et Sted ef
tersøgte man en ung Mand, og da man ikke traf ham hjemme, lod Gestapomæn
dene deres Harme gaa ud over hans gamle Far, der blev slaaet og mishand
let. Gestapomændenes Razzia gav iøvrigt intet Resultat.
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Arbejdernes Brødfabrik i Haderslev har af Tyskerne faaet Ordre til at le
vere 10.000 rugbrød ugentlig. Leverancerne afgaar til Tyskland.
Samtlige Slæbe- og Bugserbaade i Aarhus Havn
ti ialt
er blevet be
slaglagt af de tyske Myndigheder. De Selskaber, som ejer dem, ønsker ikke
at fortsætte Sejladser med tysk Vagt ombord.
I Odense har Tyskerne beslaglagt Hotel “Hans Tavsen” i Hans Tavsensgade
og Hotel “Windsor” paa Hjørnet af Vindegade og Hans Tavsensgade. Begge
Hoteller ligger i tætte Beboelseskvarterer midt i Byen, og det forlyder,
at det fynske Gestapokvarter paa Husmandsskolen skal flyttes dertil. Ty
skerne føler sig aabenbart mindre sikker efter Bombardemantet paa Shellhuset.
I Aarhus deserterer de tyske Soldater i større og større Tal. De vægrer
sig ved at blive transporteret til Norge og i Forstæderne omkring Aarhus
har man i de sidste Nætter fundet flere tyske Uniformer ogUdrustnings
genstande liggende paa Gaden.Soldaterne har set Udvej til ~t skaffe sig
civilt Tøj og er deserteret.
Den 45-aarige Aage Vodstrup, Bredstrupvej 239, Aarhus og den 50-aarige
Chr. Thorvald Hansen, Vestergade 84, Aarhus er døde i tysk Koncentra
tionslejr.
-

-

13 revolverbevæbnede Mænd kom forleden Nat til Falcks og Vagtværnets fæl
les Tankanlæg i Vestergade i Haderslev, holdt Mandskabet op og tog 400 i
Benzin.
En tysk Fangetransport, der fra Kolding var paa Vej nordpaa, blev forle
den Aften standset af Frihedskæmpere Ca. 8 km. Nord for Kolding. En del
af frihedskæmperne havde taget opstilling ved Vejen og andre i Taxaer
fulgte efter Transporten, der foregik i en benzindrevet Personvogn. Da
den tyske Bil naaede det Sted, hvor Frihedskæmperne stod, blev den stand
set ved Skud. Vagten i Vognen, der kun bestod af et par Mand, tog Kampen
op, men blev fordrevet, da Taxaerne rykkede til Undsætning, hvorefter de
4-5 Fanger blev befriet og forsvandt sammen med Frihedskæmperne.
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De Arbejdere, der arbejder paa Foldingbroegnen ved de tyske Befæstnings
linjer, fik forleden Besøg af Frihedskæmpere og fik Besked om straks at
indstille Arbejdet og rejse hjem, da det hele ellers vilde blive sprængt
i Luften. Allerede samme Dag forlod Arbejderne Arbejdspladsen.
Johs. Poulsens Automobilværksted i Middelfart er blevet ødelagt ved Bom
ber. Der sprængtes 5-6 tyske Biler, Drejebænke, Maskiner samt en Beton
blandemaski ne.
Maskinarbejder Sv. Jørgensen Aarhus forsvandt for Ca. 1 Maaned siden. Det
viser sig nu, at han er blevet arresteret af Gestapo, og Familien har
faaet Underretning om, at han er død paa Feltiazarettet. Man frygter, at
han skal være blevet mishandlet til døde. Det samme skal være Tilfældet
med Maskinarbejder Walter Petersen, Aarhus, der forleden døde i Gestapo
fængs let.
Frihedskæmpere har sat Muslingekogeriet “Mytilus” i Horsens ud af Drift
ved en Eksplosion i en Kedel. Kogeriet har i de sidste par aar leveret
Suppe i større Stil til Tyskerne.
Da to Lastbiler med Arbejdere til Flyvepladsen i Tirstrup forleden var
paa Vej fra Aarhus, blev Bilerne holdt op af Frihedskænipere, der gav Ar
bejderne Ordre til at fjerne sig. Derefter gennemskød Frihedskæmperne
Bilringene og efterlod Vognene paa Stedet.
Den faste tyske Garnison i Odense paa Ca. 1600 Mand skal nu sendes til
Vestfronten. I Stedet er der kommet et lidt mindre Antal Tyskere, som er
blevet indkvarteret paa Munkebjergskolen. De er allesammen klar over, at
Tyskland ingen Muligheder har for at vinde Krigen, og mange af dem ind
rømmer det aabent, naar de kan gøre det uden Fare for Fanatikere inden
for deres egne Rækker. Til disseFanatikere hører deres Chef. Han har mi
stet det ene øje og
saavidt vides
den ene Lunge, men er stadig lige
krigerisk. Tyskerne vil fortsætte Krigen, siger han, om den saa skal vare
i seks Aar.
Hipo-Folkene terroriserer i den Grad Fredericia Banegaard, at det bliver
selv Tyskerne for meget. Forleden kom en tysk Officer hen til en Jernba
nemand og sagde: Hvis De vil laane min Revolver til at skyde dem ned med,
De gerne faa den.
Dødeligheden blandt de tyske flygtninge’ i Aarhus er meget stor. Indtil nu
er der begravet 170 paa Vestre Kirkegaard, deraf alene 40 paa en Dag. Det
har vist sig umuligt at skaffe Kister til de døde, og da det ogsaa kniber
med Plads paa Kirkegaarden, har Kirkegaardsmyndighederne henstillet, at
Ligene fremtidig brændes.
I Holstebro har Tyskerne beslaglagt Logebygningen, N.I.O.G.T. og Lystan—
lægets Pavillon. Forleden fik Værterne paa byens tre største Hoteller Or
dre til at lave Mad til Flygtningene. De afslog Kravet og fik den følgen
de Dag Besked om, at Maden skulde være færdig Kl. 12. I modsat Fald vilde
Hotellerne, der er delvis beslaglagt, blive helt overtaget af Tyskerne.
Værterne efterkom dog ikke Ordren.
I Haderslev er der hidtil begravet 57 Flygtninge, deraf 45 Børn.
Der er ankommet ca. 300 Flygtninge til Skjern. Den nye Kommuneskole, Tek
nisk Skole og tre Hoteller samt tre Missionshuse er blevet beslaglagt.
Endvidere har Tyskerne taget Politistationen og samt Amtets Kredskontor
paa Gaden.

Forleden Aften trængte nogle Frihedskæmpere ind paa Blegdamsvejens Ar
resthus i København og hentede nogle Dele til Radiosendere, som blev op
bevaret der.
Fabrikken “Generator”, Borups Alle i København, der tidligere har været
udsat for Attentater, er Lørdag Aften blevet jævnet med Jorden ved Hjælp
af en kraftig Sprængladning.
To store Maskinsnedkerier paa Landlystvej og Femagervej i København blev
Lørdag Aften samtidig stormet af Frihedskæmpere og stukket i Brand.Begge
Virksomheder fremstillede møbler til den tyske Værnemagt og var stærkt
bevogtet. Ildskæret kunde ses vidt omkring.
Ledefyret ved Stranvjene i Middelfart, der markerer Sejlløbet i Lille
bælt, er Natten til Fredag blevet ødelagt ved en Bombeeksplosion.
Fredag Morgen ankom en Røde Kors-Konvoj til Padborg med ca.25O syge Dan
ske fra Koncentrationslejrene. 60 maatte indlægges paa Lazarettet. De øv
rige føres hurtigst muligt videre til Sverige. Bilkonvojen afgik samme
Dag til Tyskland igen, idet man frygter for ikke at kunne naa igennem
Krigszonerne med resten af Fangerne.
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Torsdag løslodes fra Frøslev 100 Politibetjente. Fredag kom yderligere
nogle Politifolk ud.
Fredericia Vejviser, der skulde være udkommet i disse Dage, vil ikke kom
me foreløbig. Udgiveren, Bogtrykker Johs. Madsen, modtog forleden Dag et
Truselsbrev, indeholdende et Projektil
og venter nu at se Tiden an.
Den l9—aarige Bent Rønhof, søn af Skovfoged C.C.Rørihof, Bromme, dræbtes
Natten til Torsdag, da han ikke standsede paa en tysk Vagtposts Tilraab.
Under en Ildkamp mellem Sabotører og tyske Vagtposter paa Dobbeltsporet
Vest for Kolding dræbtes en af de tyske Vagtposter. Fredag Morgen blev
en tysk Vagtpost dræbt ved en Maskinpistolsalve foran den kommunale For
skole paa Hjørnet af Blæsbjerggade og Skolegade i Kolding. Meget tyder
paa, at han er Offer for en af de stadig hyppigere tyske “Auseinander
setzungen”.
I Hirtshals blev en tysk Officer i Onsdags skudt ned og dræbt af en Dren
ge-Vagtpost, da han ikke standsede paa Tilraabet. Officeren ~‘ar paa Vej
ind i Lejr, der er blevet belagt med l5-l7-aarige tyske saak~ldte Solda—
te r.
I Lørdags blev en tysk Officer skudt ned paa Vesterbrogade i København i
Nærheden af HavemannsMagasin. Han blev dødelig saaret. Noget senere kom
tyske Politisoldater til Stede og under det sædvanlige Skyderi paa langs
ad Gaden blev to Mennesker saaret.Bud Leif Christiansen, Fredericiagade
90, blev ramt i Armen og Knæet af Projektiler, og den 14-aarige Skoleelev
Arne Sørensen, Sundevedsgade 11, blev ramt i Foden.
Den 36—aarige Stikker Willy Vagn Aage Møller Christensen, Thyrasgade 1,
der af Profession er Tjener, blev Fredag Formiddag likvideret af Friheds
kæmpere.
—

Den tyskkontrollerede Kalundborg Radio meddelte forleden, at engelske
Flyvemaskiner har beskudt Skern, men glemte at fortælle hvad Aarsagen
var. Under,Overflyvning bliver Soldaterne udkommanderede til med deres
Haandvaaben at skyde efter Maskinerne. Der er udsat Dekorationer til den,
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der med sit Gevær skyder en engelsk Maskine ned. Det er naturligt, at
Flyverne engang imellem irriteres og skyder paa “Angriberne”. Forleden
fik Englænderne ram paa to af disse “Skarpskytter”.
Ledende Bandagistfirmaer i København og Aarhus ønsker at fremstille kun
stige Ben og Arme til tyske Invalider. Vi erindrer om, at den Slags Ar
bejde Naturligvis ikke kan tillades. Følger Firmaerne ikke denne Henstil
ling, kan de ikke undgaa Prædikatet Værnemager, of de maa derfor tage de
Konsekvenser, der følger efter. Danske Bandagister maa følge samme Linie
som danske Læger.
(fortsættes Side 13)

Vi vil følge Lov og Ret, men det skal ikke betyde, at den aabenlyse Hjælp,
som de tyske Medlemmer af Mindretallet gav vort Lands Fjender, vil blive
mildt bedømt ved de danske Domstole. Vi skylder vort Land og vor egen Ære
en skarp Holdning i denne Sag.
At Sønderjyderne er stemt for en kraftig Reaktion kan ikke undre, naar man
kender Udviklingen i Grænselandet siden 1920. Mange Aar gik ikke hen, før
Mindretallet begyndte at kræve ind af Særrettigheder. Det var før Nazifi
ceringen. Men da denne Aandsformørkelse gik hen over Tyskland i 1933 greb
Datidens Ledere af Mindretallet med Begærlighed efter de nye “Ideer”, for
di de heri saa et Middel til at faa Grænsedragningen mellem Danmark og
Tyskland revideret. I Erindringen bevares endnu, hvorledes Mindretallet
oprettede Motorsturm og Sturm-Abteilung efter tysk Mønster for at være pa
rate til “den store Dag”. De brune Batailloner skal skylle over Nordsles
Vig, sagde den berygtede Pastor Peperkorn i en af sine udæskende Taler

omkring 1933.
Ganske vist tog det officielle Berlin Afstand fra disse Taler; men man
holdt Gejsten hos Partifællerne i Live med Antydninger, som f. Eks.:
“der vil komme en Afgørelse til sin Tid, som vækker Sorg til begge Sider”,
og Mindretallet lyttede med blanke øjne og Haanden rakt lige i Vejret i
Begejstring over den lykkelige Tid, som vilde komme, naar Timen slog og
deres varmeste ønske “Heim ins Reich” gik i Opfyldelse. Hvis man nu fra
Mindretallet
efter Tysklands Fald
vil fralægge sig disse ønsker, fin
des der saa mange Udtryk for Grænserevision selv fra ledende Folk, at det
vil være halsløs Gerning for dem. Lad os tage en enkelt. Den fremsattes
af den nuværende Leder af det tyske Kontor i Hovedstaden, Rudolf Stehr,
ved et Hitler-Jugend-FUhrernachwuchs” i Flensborg den 14/12.1938, hvor
der ordret blev sagt:”For det nordslesvigske Grænseland gives der kun en
Fremtid sammen med Tyskland.” Der er intet at tage fejl af. Og da Besæt
telsen kom den 9.April 1940, troede sikkert Flertallet af Tyskerne i Nordslesvig, at nu vilde Indlemmelsen følge. De hjalp Besættelsestropperne
overalt. De var Vejvisere, de stak “Danske” ud, gav Meddelelse om, hvor
de danske Tropper laa, hejste Naziflaget og tog ogsaa selv fat enkelte
Steder, bl.a. i Haderslev og Aabenraa. Siden oprettedes “Schleswigsche
Kameradschaft”, en fuldstændig Militærorganisation, der fik til Opgave
at beskytte Mindretallet. Og “Heimwehr” gjorde den 29.August og ved andre
Lejligheder tysk Militærtjeneste underlagt den tyske Kommandantur. Jo, der
er Eksempler nok paa, hvorledes Mindretallet har tilsidesat ethvert Hensyn
til Danmark. De har spillet og de har tabt.
Lad os i Modsætning til dette pege paa vort lille danske Mindretal i Syd
slesvig. De maatte følge Indkaldelsesordren fra Herbergstaten, trække i
et fremmed Lands Uniformer og møde paa Valpladsen for en Sag,der var deres
Hjerter imod. Tunge Ofre har det kostet vort Mindretal. Mange unge danske
døde ved Fronterne. De bragte dette Offer for Danmarks Skyld.
Og det tyske Mindretal? De jog Do~lken i Ryggen paa Herbergstaten, da den
første Lejlighed bød sig.
Naar Tingene stiller sig saaledes, maa alle danske gøre sig klart, at den
dansksindede sønderjydske Befolkning ikke kan tillade nogen Kompromisløs—
ning, naar Spørgsmaalet om Grænseproblemerne drages frem. E~ét er natur
ligt, at de ansvarlige ikke vil bygge paa Stemninger, men mä~n maa forstaa,
at den hidtidige Mindretalspolitik har spillet fallit
uigenkaldeligt
fa 11 i t.
Ingen vil forlange, at den tyske Statsborger, som har optrådt loyalt over
for Danmark
det er kun de færreste- skal flyttes ved Tvang, naar Krigen
er forbi. Man vil ikke uden videre kunne foretage en Folkeflytning, fordi
den ogsaa vil gøre ondt i mange danske Hjem; der skal tages Stilling i
hvert enkelt Tilfælde.
Viser det sig da, at den paagældene ikke har udvist den ønskede loyale
Færd overfor, detÀ danske Rige, maa Konsekvensen blive Straf og Udvisning.
I denne Forbindelse kan der være Anledning til at at understrege, at de
danske Statsborgere, som gennem S.S. og den i sin Tid af den tyske Fører
udstedte Statsborgerproklamatjon maa betragtes som hørende til det tyske
Folk, efter udstaaet Straf ligeledes maa kunne afleveres til Tyskland.
I den fremtidige Mindretalspolitik kan der ikke blive Tale om tyske Sko
ler med offentlig Støtte fra den danske Stat. Det Mindretal, som bliver

146

147

Grænselandets Forhold.
Um den fremtidige Mindretalspolitik.
Med følelsen af at være den Stund nær, da de sejrende allierede Tropper
befrier vort Land for den tyske Besættelses trykkende Aag, rejser sig na
turligt Spørgsmaalet om, hvilken Politik det frie Danmark skal føre over
for det Væld af Problemer, som under een Betegnelse kan benævnes: Grænselandets Forhold.
Hvis man vil lodde den almindelige Stemning i den sønderjydske, danske
Befolkning, vil man ikke undgaa at mærke, at de danske Sønderjyder ønsker
en kraftig dansk Reaktion overfor det Mindretal, som aabenlyst og uden
Skamfølelse misbrugte den frie Stilling som Herbergstaten gav dem i natur
lig Konsekvens af det humane Livssyn, som altid prægede dansk Folkestyre.
Ved Bedømmelsen af disse vigtige Spørgsmaal maa vi, hvor fristet vi end
kunde være til det modsatte, holde os for øje, at der ved de Afgørelser,
Danmark træffer grænsepolitisk, ikke skal bygges paa Stemninger. Der
skal nøgterne Overvejelser til paa Realiteternes sikre Grund, for at naa
et Resultat som kan holde ikke älene i Dag, men ogsaa i en ukendt Fremtid
med lige saa ukendte udenrigspolitiske Faktorer. Herom vil sikkert alle
være enige. En nøgtern Bedømmelse og et lige saa nøgternt Resultat efter
Overvejelserne udelukker nemlig ikke det, Hovedsigtet retter sig imod, en
Ordning af Grænselandets Forhold, saaledes at Hjemmetyskerne sættes grun
digt paa Plads, og at de, som har forbrudt sig mod danske Love, bliver
straffede og udvist af Riget. Vi behøver ikke for at naa dette Maal at ef
terabe de Voldsmetoder, som “Herrefolket” med aabenbar Forkærlighed har
taget i Brug,naar det gjaldt om at undertrykke et frihedselskende Folk,
hvis eneste Fejl var, at det ikke vilde sige Ja til fremmede Metoder.

-

-

—

-
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tilbage efter Krigen, skal naturligvis have Lov til at pleje sit eget
kulturelle Liv i Overensstemmelse med vore Frihedsprincipper, men det maa
blive i Form af private Skoler under Tilsyn af de danske Skolemyndigheder
i Lighed med, hvad der er gældende for danske private Skoler. Om en tysk
højere Eksamensskole kan der slet ikke blive tale. Misbruget af den høje
re Skole, som det tyske Mindretal ved en Ubetænksomhed fik, har med til
strækkelig Tydelighed vist, at dette Eksperiment var forfejlet.
Vedrørende det vigtige Spørgsmaal med Jordpolitiken maa Linjerne trækkes
skarpt op. Vogelgesangs Jordkøb maa undersøges nøje, ligesom tyske Pri—
vatpersoners Jordkøb maa underkastes en Vurdering, hvorefter Beslaglæg
gelse bør finde Sted og Erstatning udbetales i Form af Anvisninger paa
vort Tilgodehavende i den tyske Rigsbank. I det hele maa det være hen
sigtsmæssigt at opløse hele det tyske Mindretals Financieringsinstitutio—
ner, da det har vist sig, at baade Kreditinstitutionen og de tyske Banker
har været det økonomiske Grundlag for den Fortyskning af Jord og Ejendom,
som Mindretallet satte haardt ind med efter 1933. Det maa fremtidig være
danske Realkreditinstitutioner og de danske Banker alene
som formidler
Pengevæsnet i Sønderjylland.
Erhvervsfriheden kan Mindretallet bevare, naar den ikke vender sig mod
det danske Rige, ligesom Retten til at samles om kulturelle Formaal kan
opretholdes.
At den unaturlige Gevækst paa Statsministeriet, der hedder det tyske Kon
tor, straks maa fjernes, siger sig selv.
Alt dette kan ske uden at man siger, at man er gaaet paa akkord med Uret
ten. Med hensyn til selve Grænsespørgsmaalet er det vanskeligt at stille
Tingeneop, da Meningerne herom er meget delte; men der er Grund til at
pege paa, at det for Danmark vil være af den største Værdi for Fremtiden,
om dette Problem faar en Løsning, som ogsaa de øvrige nordiske Lande kan
godtage.
Alle danske er besjælede af varme Følelser vor vore Landsmænd i Sydsles
vig og kunde ønske dem en Fremtid i Fædrelandet; men ved Stillingtagen
til Grænseproblemet er Danmark ikke eneraadende. Vi kan kun ønske, at den
Afgørelse, som kommer til sin Tid, vil blive til Glæde og Lykke for hele
det danske Rige.
,

ooOoo
Den mislykkede Midlidenhedskampagne.
En Række Udtalelser om Flygtningene.
Den tyske Medlidenhedskampagne for Flygtninge bider ikke paa Danskeren.
Han vender dem Ryggen, naar han ser dem, og tænker paa Tyskernes Behand
ling af de danske Politifolk og andre gode Danskere, der lever under usle
Kaar i de tyske Koncentrationslejre. Medlidenhed har hidtil været et u—
kendt Begreb i Tyskland og for øvrigt ogsaa i de besatte Lande. Men nu
har Dr. Gøbbels fundet Glosen frem. “De stakkels Flygtninge, der kommer
udsultede og med pjaltede Børn til,et fremmed Land. Hjælp dem dog~
Men det er for sent. Danskerne har lært Tyskerne for godt at kende til at
have Medlidenhed med de Flygtningehorder, der nu strømmer ind over Græn
sen. Tyskerne har tigget om Hjælp, men har alle Vegne faaet det Svar: Det
kommer ikke os ved. Sørg for Dem selv. Vi har nok i vore egne Sager efter
...“
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5 Aars Udplyndring.
Saadan er den almindelige Mening i Danmark. En af INFORMATIONs Medarbejde
re, der har stillet Spørgsmaalet :“Har De medlidenhed med de tyske Flygt
ninge?” til forskellige tilfældige Mennesker, har faaet følgende Svar:
Præsten: Vær god mod din Næste, staar der i Bibelen. Hvis Tyskerne havde
tænkt paa det, vilde meget have set anderledes ud i Dag ogsaa med Hensyn
til Flygtningene.
Lægen: Efter de brutale Mord paa Overlægerne i Vejle har jeg ikke Medli
denhed med nogen Tysker, ligegyldig om han er Flygtning eller ej. Tysker
ne har selv Skylden for, at Ordet Humanitet ikke længere eksisterer, naar
det gælder Individer af den tyske Race.
Bybudet: Skulde man have Medlidenhed med de Hitler-Unger, der tigger ikke
alene hos Officererne, men ogsaa hos Danskerne for at kunne rasere Slikbutikkerne. Ikke paa Vilkaar...
Ekspeditricen: Jeg skal villigt indrømme, at da jeg første Gang saa et
par Flygtninge-Kvinder med deres Børn, tænkte jeg med en vis Medlidenhed
paa deres Skæbne, men da jeg havde været ude for deres Frækhed i Forret
ningen, var Medlidenheden ovre. Da kom dg krævede ind, som om de skulde
have det hQle, og de optraadte aldeles uforskammet, da jeg ikke vilde ud
levere rationerede Varer til dem.
Landmanden: Min kone og jeg havde under forrige Krig et Wienerbarn, en
pige, som vi var glade for, men som forholdene er nu, kunde det aldrig
falde os ind at hjælpe Flygtningene fra Tyskland. De er nemlig
efter
min Mening
selv Skyld i, at deer Flygtninge.
Skoledrengen: Far har sagt, at jeg ikke maa komme i Nærheden af de Steder
hvor Tyskerbørnene leger, men det kunde heller aldrig falde mig ind. Far
har vist mig de Bygninger, Tyskerne har ødelagt.
Læreren: For mig er Flygtningene intet Problem. En af mine Brødre henslæ
ber sin Tid i en tysk Koncentrationslejr. Det er Forklaring nok.
Husmoderen: Flygtningenes Skæbne er forfærdelig, men Tiden har gjort mig
haard. Jeg tænker først og fremmest paa mine egne Børn og har nok at gøre
med at bjerge det nødvendige til dem.
Arbejderen: Paa det Spørgsmaal har jeg kun eet Svar: Nej! ~
En tysk Emigrant: Da jeg blev tvunget til at forlade Tyskland, fordi jeg
ikke sympatiserede med Nazisternes Reginie, var der ingen dernede, der hav
de Medlidenhed med mig~og min Familie. Nu kan de andre prøve, hvad det
vil sige at flygte fra Hus, Hjem og Fædreland. Da vi kom til Danmark, blev
vi taget godt imod, og det er jeg Danmark taknemmelig for. Jeg forstaar
godt, at Flygtningene
selvom det er mine Landsmænd
ikke kan vente
Medlidenhed/Dertil har Nazisterne gjort for meget ondt heroppe.
-

-

-

-

(fortsat fra Side 10).
Rektor Seip, Oslo, er blevet bragt til Sverige pr. Flyvemaskine.
I Fredags foretog Hipo en Razzia i Køkkenudstyrsforretningen H.C. Ør
stedsvej 41 i København, hvor to Mænd af Personalet blev arresteret. Vi
dere har Hipo arresteret Boghandler Poul 0. Nielsen, Godthaabsvej 197, og
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Kioskejer 0. Dybdal Nielsen, Godthaabsvej 193.
Boghandlermedhjælper Mogens Bjerrum, København, er blevet arresteret og
sidder paa Politigaarden. Han blev taget hos en Søster, efter at Tysker
ne forgæves havde søgt ham paa hans Bopæl.
Arrestationer: Medarbejder ved “Nationaltidende”, Litteraturhi stori keren,
Magister Jørgen Budtz-Jorgensen, Kontorassistent Børge Bjerre, København,
Gartner Poul Christensen, Skelskørvej, Slagelse, Afdelingsfører indenfor
Akademisk Skyttekorps, stud. med. Eiken, Aarhus, Mejerist Kaj Enevoldsen
og Politibetjent Eilif Ole Enevoldsen, Hovedgaard ved Horsens, og Lærer
Larsen, ørsø i Vendsyssel.

bevare Alvoren, men det lykkedes dem dog, og efter at de havde taget Pi
stolen og Pistoltilladelsen, gav de i overensstemmelse med deres Løfte
Ørs Lov til at gaa ind i Villaen igen.
ørs er som nævnt ganske uskadelig for Frihedsbevægelsen, og efter Afleve
ringen af Pistolen har man fra den Side ikke mere at tale med ham om. Der
imod maa man gaa ud fra, at Danmarks Motor Union
Sammenslutningen af
danske Motorcyklister
ved Lejlighed vil tale et Par Ord med ørs. Han er
nemlig denne Sammenslutnings Præsident.

Specielt:
Til 509: Hvor og hvem er gh?
Til Michael: Posten modtaget. Vi kvitterer kun undtagelsesvis.
Specielt til KARSTENSEN: hos pigerne Klokken 15 pr.
NB: A b b o n n e n t n u m r e n e f ø 1 g e r m e d P o s t e n
D a g.

-

-

Tysk Soldats velforsynede Orlovspakke.
En tysk Soldat, der forleden skulde paa Orlov i sit Hjemland fra en af de
tyske Garnisoner i Jylland, havde faaet pakket en smuk Orlovspakke. I hans
Kuffert fandt Toldvæsenet følgende Udvalg: 3~ kg Oksekød, 2 kg Svinekød,
1 kg Pølse, 4 kg Spæk, 6 kg Smør, 6 kg Fedt, 2 kg Ost, ~ kg Melis, 12 lEg,
1 Pakke Kaffeerstatning, 1 Pakke Te, 4 Ruller Syltepapir, 1 Daase Salt og
15 Karamelstænger.
Saa var der ikke mere
-

i

Stævning af danske SS.Alimentanter.
Mange af de Danske, som har meldt sig til SS eller Frikorps Danmark, er
som tidligere omtalt Alimentanter, der här unddraget sig deres Bidrag
ved at melde sig hos Tyskerne.
Statstidende har med Mellemrum bragt lange Rækker af Stævninger, og der
fremkommer til Stadighed Efterlysninger af SS- og Frikorps-Folk. I Bladet
for den 14. April er der nye Stævninger af denne Art. Det gælder saaledes
Arbejdsmand Aksel Vestergaard, født den ll.April 1926, sidst boende Bjel
kes Alle 50, København. Statstidende oplyser, at den eftersøgtes nuværen
de Bopæl ikke kendes, da Manden har meldt sig som tysk Soldat.
Kendt Naziorienteret Forretningsmand
skr~iit ud af sin Villa.

Bogen “Danmarks Sønner” til Fordel
for Frihedskampens Faldne.
En Kreds af Patrioter har fornylig bekostet Udgivelsen af en Bog, de kal
der “Danmarks Sønner”. Ved et Kup fornylig i Folketeatret, hvor man i en
halv Times Tid tog “Billedet” fra Skuespillerne, slog man til Lyd for sal
get af denne Bog. Bl .a. læste man fra Scenen- nogle Brudstykker op, og der
blev spillet Fædrelandssange. Senere kunde det imidlertid se ud til, at
Bogen
netop paa Baggrund af denne Forhaandsreklame er kommet i Miskre
dit. Det er imidlertid Synd. Hele Indtægten ved Salget, der er anslaaet
til at ville indbringe ca, 50.000 Kr., gaar ubeskaaret til Efterladte ef
ter danske Frihedskæmpere, og derfor fortjener den lille Bog unægtelig at
blive udsolgt.
-

Tysk Troppekoncentration i Sønderjylland.
Der foregaar store Bevægelser for Tiden af Soldater fra Nordjylland mod
Sønderjylland og muligvis ogsaa længere mod Syd. Mens der ikke i den sid
ste Uges Tid er sket nævneværdig Forøgelse af Garnisonen i Haderslev, er
der ankommet betydelige Trop~estyrker til Egnen Vest for Byfr i et Bælte,
der strækker sig ind over Toftlund og videre mod Arrild. Det gælder saa
ledes Vojens, Agerskov, Nustrup, Rangstrup og andre Sogne. Til Toftlund
By og nærmeste Ome9n er i de sidste Dage fra Nordjylland ankommet et Par
Tusind Mand, der ligger i Hoteller, Skoler, i Politimesterens p.t. tomme
Bolig, Forsamlingshusene, paa Gaarde m.m. I Vojens er nogle Villaer taget
i Brug, idet Ejerne kun maa beholde et eller to Værelser.
Mange af Tropperne fra Nordjylland kommer med Tog via Vojens eller Over
Jersdal, men et betydeligt Antal er Torsdag og Fredag kommet i Viborg-Bi
ler. Saaledes kom Torddag Aften gennem Haderslev ca. 30 Viborg—Biler, der
skulde til Vojens og videre Vest paa. Nogle af disse Lastvogne havde Paa—
hængsvogn, og alle var stuvende fulde af Soldater.

Indenfor Frihedsbevægelsen morer man si,g i disse Dage over en kostelig
Affære, i hvilken den kendte Værnemager og tidligere stærkt nazioriente
rede Direktør i Oliefirmaet Alfred Olsen & Co., Ingeniør Jens Peter Hjal
mar ørs, Ordrupdalvej 25, spiller Hovedrollen. ørs, der iøvrigt er en for
Frihedsbevægelsen ganske ufarlig Mand af et vist Latterligt Tilsnit, var
af Tyskerne blevet forsynet med Tilladelse til at bære Pistol. Dette var
kommet nogle Frihedskæmpere for øre, og forleden Dag ringede de Direktø
ren op i Telefonen og krævede, at han omgaaende gik udenfor Villaen med
sin Pistol og sin Pistoltilladelse og anbragte begge Dele paa Fortovsfli
serne udfor Havelaagen. Derefter skulde han selv stille sig ved Siden af
med oprakte Hænder. Der skulde iøvrigt ikke ske ham noget, hvis han ikke
slog Alarm.
Næppe var Telefonsamtalen endt, før to Frihedskæmpere, der havde Vagt ved
Villaen, saa Ørs komme styrtende ned ad Havegangen i Skjorteærmer. I næ
ste øjeblik havde han placeret sin Pistoltilladelse paa Fortovet og oven—
paa den lagde han Pistolen. Derefter traadte han et Skridt til Side og
rakte begge Hænder højt mod Sky. Det var svært for Frihedskæmperne at

Nazisterne i Aarhus forbereder sig i øjeblikket paa at kunne arbejde ille
galt, naar deres Beskyttere er hældt ud af Landet, og Jagten paa Landsfor
ræderne derefter automatisk gaar ind. Noget stort Antal Nazister kan der
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næppe være i Byen, men de har foretaget Henvendelser til Folk, hos hvem
de mener at kunne finde Sympati, f.Eks. Værnemagere og Funktionærer paa
de tyske Arbejdspladser. Man fortæller de paagældende, at det drejer sig
om en Organisation “til Bekæmpelse af Kommunismen”. Der er vel ingen,der
tror, at Forræderne ret længe faar Lov til at fortsætte deres Virksomhed
som Terrorister, selv om de gaar nok saa langt “under Jorden”, men paa
den anden Side maa man ikke undervurdere disse forhærdede Forbryderes Mu
ligheder for at lave Ulykker i den nærmeste Tid efter Krigsafslutningen.
Det vides saaledes, at det er Forrædernes Hensigt at likvidere Folk, som
f.Eks. gennem Interviews i Bladene røber, at de har taget Del i Friheds
kampen. Ogsaa blandt de lokale Aarhus-Nazister er der farlige Forbrydere.
Det ved man deraf, at nogle af de Folk, der har begaaet de sidste Clear
ingmord, talte udpræget Aarhusdialekt.

møder stadig Partiledelsens Modstand. Mordet i GrUnewald skal være gaaet
ud over to Gøring meget nærtstaaende Personer.

Sort-Børs-Svin.
I øjeblikket behandles i Nordsjælland en omfattende Sag mod en Række Land
mænd, der har solgt Svin til Tyskerne paa ulovlig Vis og til Sort-BørsPriser. De implicerede er Gaardejer Martin Christensen, Sørup pr.Fredens
borg, Gaardejer Knud Nielsen Birkehøj Jonstrup, Gaardejer Hans Hansen, As
serhavegaard, Lønholt, Gaardejer Jens Christiansen, Kulsgaard, Lønholt pr.
Fredensborg. Omegnens Slagtere har i længere Tid været ude af Stand til
at fremskaffe Flæsk til danske Kunder, idet Bønderne nægtede at sælge Svi
nene. Ogsaa Produktionen paa Hillerød Andelssvineslagteri gik betydeligt
ned, medens den landsskadelige og ulovlige Handel stod paa.
Rystende Beretninger fra de tyske Koncentrationslejre.
120 af de 150 syge norske og danske Fanger fra Tyskland, som i Forgaars
vendte tilbage til Padborg, blev i Gaar af Svensk Røde Kors i Ambulancetog ført til København, hvorfra de skal videre til Sverige. Der er alle
rede efter Ankomsten indtruffet flere Dødsfald mellem dem. Folk herfra,
der har haft Lejlighed til at hilse paa Paarørende blandt dem, vender hjem
med rystende Beretninger om deres Udseende og de uhyggelige Forhold, hvor
under de har levet. Mange af dem var ikke til at kende igen, kun Skygger
af sig selv, foroverbøjede, magre, indfaldne og gustne som Lig. En norsk
Student, der efter to Aars Ophold dernede, var saa afkræftet , at han
maatte mades, fortalte, at 50 af hans Kammerater var døde. Mange af Fan
gerne havde faaet Tyfus og Tuberkulose dernede. Deres Helbredstilstand er
saadan, at der daglig maa regnes med Dødsfald blandt dem.
Hitler kan ikke bestemme sig.
Hjemvendte Rejsende fra Berlin meddeler om begyndende Hungerdemonstratio—
ner i Rigshovedstaden. I en lang Række Tilfælde er Butikkerne blevet plyn
dret. Udenom Partivejen er det umuligt at faa noget paa Levnedsmiddelkor
tene.
Stemningen i Byen er meget uhyggelig, idet man venter regulær Hungersnød
ret snart, og man er klar over, at det vil være umuligt at faa de smaa
resterende Varepartier fordelt ligeligt. 45 Procent af Byen er total Ruin
og yderligere 25 Procent er Beskadiget.
Hitler og Himmler siges at være i Hovedkvarteret i Zossen Syd for Berlin.
Vor Meddelelse forleden om store Brydninger indenfor Ledelsen, er blevet
bekræftet. En Række fremtrædende Militære er rede til at kapitulere, men
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Danmark skal være Krigsskueplads.
Der er nu desværre ingen Tvivl om, at Danmark ogsaa bliver Krigsskueplads.
Hitler har besluttet sig til ikke alene at ødelægge sit eget Land, men og
saa i Danmark skal der kæmpes. Denne sørgelige Beslutning har Hitler taget
ved et Møde i Berchtesgade, hvor han har delt Overkommandoen fra Vestfron
ten i to. Den sydlige Del skal overtages af den tidligere øverstkommande
rende, Generalfeltmarskal Kesselring, der har faaet Ordre til at trække
sig tilbage med Tropperne efterhaanden mod Syd. Det nordlige Forsvar skal
overtages af Generalfeltmarskal Busch, der tidligere har været “kaltge
stelt”, men som Hitler nu kan stole fuldt ud paa. Han har faaet Befaling
om at oprette en ny Front i Slesvig—Holsten. Busch er allerede tiltraadt,
og det skyldes hans Initiativ, at der er voksende Modstand mod de frem—
trængende allierede Hære i den nordlige Del af Tyskland. Han har allerede
sendt den 325.Infanteridivision fra Jylland til Bremen, hvor den er sat
ind i Kampene, og andre Divisioner ventes at følge efter.
Denne Udvikling har allerede i længere Tid været forudset af den alliere
de Hærledelse, idet General Eisenhower har udtalt, at Danmark og Norge vil
blive gjort til Pindsvinestillinger. Lignende Synspunkter har været fremme
i de førende engelske og amerikanske Blades ledende Artikler. Man har og
saa draget Konsekvenserne heraf, idet der i den forløbne Uge har været me
get heftige Luftangreb netop mod Slesvig-Holsten: Kiel og NeumUnster. Til
Støtte for disse Oplysninger, der stammer fra yderst velorienterede Kred
se, tjener endvidere, at Partiets Ledelse allerede er spaltet i to Déle,
idet den nordlige Del af Tyskland nu ledes as SS-GruppenfUhrer Helmuth
Friedrich fra Flensborg.
Vestfronten:
Tyskland er nu faktisk delt i en nordlig og en sydlig Del, idet Amerika
nerne er rykket ind i Chemnitz og har overskaaret den sidste:~ Jernbanefor
bindelse mellem Nord- og Sydtyskland. OYer Dresden gaar der~endnu en for
bindelse videre over Protektoratet, men den gaar ad lange Omveje, og det
er kun et Spørgsmaal om~meget kort Tid, før Dresden ogsaa er besat. Paa
begge Sider af Chemnitz er Amerikanerne gaaet mod Dresden. Der er ingen
ordnet Modstand længere i Sachsen. Halle er næsten fuldstændig besat. De
Allierede er trængt ind i Dessau. Længere mod Nord er Fremrykningen lidt
langsommere, idet Tyskerne har trukket Tropper over til Elbe-Fronten fra
Oder for at dæmme op mod Angrebene mod Berlin. Et Brohoved er blevet tryk
ket ind, men de andre er blevet udvidet, og der er ført meget store ameri
kanske Panserstyrker over Floden til Storangrebet. Stendal er gaaet tabt
for Tyskerne, og Magdeburg er ved at blive likvideret. Hele Harzen er ble
vet omsluttet, og der er her dannet en stor ny Lomme. I Nord staar Eng
lænderne kun 20 km fra Hamburg efter at have taget Ulzen. De staar kun 15
km fra Oldenburg, og i Holland har de naaet Nordsøen, saa hele Holland nu
nu er omringet. Zwolle og Leuwarden har maattet overgive sig. Længst mod
Syd er Amerikanerne trængt frem over Bamberg og staar kun 15 km fra NUrn
berg, mens en anden Kile marcherer frem over Bayreuth mod Czekoslovakiet.
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I Ruhr nærmer Modstanden sig sin Afslutning. Der findes nu kun sprængte
Afdelinger med en Tiendedel af det oprindelige Mandskab intakt.
Østfronten:
Russerne har gjort Indbrud i de tyske Stillinger mellem Frankfurt og KU
strin. De renser Minefelterne og staar parat til Storangrebet, hvor den
ne Krigs største Materialslag vil blive udkæmpet. Russerne har fra Øster
søkysten til Czekoslovakiet samlet mindst tre mægtige Hærgrupper. I Øst
rig er St.Pölten besat, og Vejen er aaben mod Linz og den bayerske Græn
se.
Ital ienfronten:
Heftige tyske Modangreb har været forgæves, og de tyske Stillinger tryk
kes stadig mere tilbage, baade omkring Bologna og ved Carrara.
Jernbanesabotagen:
Der foreligger nu mere detaillerede Oplysninger om Sprængningerne paa de
jyske Strækninger i de sidste Dage, Oplysninger, der giver et godt Ind
tryk af, hvordan Jernbanesabotørerne arbejder.
Strækningen fra Struer til Thisted har været taget under kraftig Behand
ling. Saaledes var der i Løbet af Torsdagen særlig om Morgenen Sprængnin
ger mellem Hvidbjerg og Uglev og Hvidbjerg og Lyngs, hvor der maatte udveksles 40 Skinner. Først hen under Aftenen blev Strækningen i Orden,
men allerede en Time efter skete der nye Sprængninger mellem Lyngs og
Udby.
Nye Skinneudvekslinger spærrede Strækningen til henimod Kl .2 Natten mellem
Torsdag og Fredag, men henimod Kl. 3 var det galt igen mellem Hvidbjerg
og Lyngs lidt sydligere. Reparationsarbejderne varede til Fredag Formid
dag ved 10-Tiden. Saa knaldede det igen længere mod Syd mellem Oddesund
og Uglev saa godt som nøjagtig paa det Tidspunkt, da Reparationsarbejdet
var tilendebragt ved de øvrige Sprængningssteder. Det er kontinuerlig
Drift efter rationelle Metoder.
Sprængningerne paa de øvrige jyske Strækninger i Løbet af Torsdag og Fre
dag og Natten til Lørdag resulterede i Udveksling af 60 Skinner og 15
Sporskifter.
Drejeskiven i Nyborg, hvor en stor R-Maskine blev kørt ned i Gruben, ef
ter at der havde fundet Sprængninger Sted paa selve Drejeskiven Natten
til Fredag, ventedes først færdigrepareret Mandag Formiddag. Først Natten
til Lørdag ved Midnatstid lykkedes det at faa Maskinen paa Sporet igen.
Iøvrigt sprængtes Natten til Lørdag Møllebroen mellem Løgstrup og Kolsen,
paa Strækningen mellem Viborg og Aalestrup. Begge Brodragere i den ene
Ende af Broen blev stærkt beskadiget, og Arbejdet med udbedring af Skaden
bliver næppe afsluttet før i løbet af Tirsdagen.
Sprængningerne under de to tomme Lazarettog ved Farris mellem Tønder og
Visby Natten til Lørdag krævede ingen Menneskeliv. Ved Farris afsporedes
fire Vogne helt og to Vogne delvis, og ved Tønder blev fire Vogne afspo
ret. Strækningerne var først farbare igen langt op paa Dagen, for den ene
Stræknings Vedkommende først hen under Aften.
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5 I D 5 T E:
Ældre og svagelige Mennesker samt Kvinder med Smaabørn er allerede be
gyndt at forlade Kolding. Aarsagen hertil er en Ændring i Tyskernes Eva
kueringsplan,~hvorefter alle Veje, undtagen dem mod Sydøst er spærret.
Samtidig er man begyndt paa en omfattende Udbygning af Byens Forsvars
værker. Omkring hele Byen er der først gravet Pansergrave, derefter er
der lavet Pigtraadsspærringer, og man er nu gaaet igang med indenfor dis
se at grave Lobegrave, der forsynes med støbte Kanonstillinger. Der kom
mer stadig store Mængder Skyts til Kolding, baade Antiluftskyts, Haubitz
ere og svære Feltkanoner.
Teknisk Skole i København er blevet taget af Tyskerne.
Toldbetjent S.C.Jensen, Nørrebrogade 58, blev i Aftes ved 23.Tiden skudt
ned. Han fik flere Kugler gennem Kroppen og er haardt saaret.
En Afdeling Patrioter kom kort før Midnat til Kildebakkegaards Alle 133,
hvor der skulde foretages en Aktion. Pludselig optraadte en Afdeling
Hipo-Folk, og det kom til en meget heftig Skudveksling. 3 Patrioter blev
dræbt, og deres Lig ført til Politigaarden. En Hipo-Mand, Vagtmester Hugo
Hartmann, Østerbrogade 80, blev ligeledes dræbt, mens flere blev saaret.
I Nat og i Morges er der over det meste af København blevet opslaaet Pla
kater, hvori de tyske Soldater paa Tysk opfordres til at søge hjem hur
tigst muligt, da Krigen er tabt. I Forbindelse med Plakatopklæbningen
kom det til en Del Skyderi, navnlig i Kvarteret omkring Griffenfeldtsga
de
Aaboulevard
Gyldenløvesgade.
-

-

SLUT
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Tyskland vil kæmpe sin sidste Kamp som en allerede opdelt Stat
et Sydtyskland, hvis tiloversblevne Hære kæmper under Marskal Kesselring, og
et Nordtyskland, hvor de splittede Dele af to, tre Armeer kæmper videre
under Marskal Busch, der har Rekord i militære Fejltagelser.
Allierede Hære angriber over bred Front mellem Magdeburg og Leipzig, de
staar ved Chemnitz, en Snes Kilometer fra NUrnberg, umiddelbart udenfor
Bremen og stadig nærmere Hamburg. Leuna, Centret for den syntetiske
Olieproduktion, er erobret. De tyske Tropper i Vestholland er helt af
skaaret.
Det ene allierede Brohoved over Elben er opgivet, medens det andet, det
sydlige, stadig udvides og udbygges til en virkelig Opmarchbase for Kam
pen om Berlin, der nu trues direkte baade fra Vest og øst. Erobringen
af den tyske Hovedstad synes at skulde betragtes som Slutstenen paa den
egentlige Kamp om Tyskland
derefter kommer Udrensningen blandt de
splittede Armérester og Fordrivelsen af Tyskerne fra de sidste Bastioner:
Sydtyskiand, Danmark og Norge.
-

-

De allierede Hære i Norditalien er begyndt det dtore, afgørende Angreb
mod de tyve tyske Elitedivisioner, der staar her.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Hipo’er afbryder Gudstjeneste
for at foretage Konfrontering.
En dramatisk Begivenhed fandt forleden Sted i Ledøje Kirke, hvor Hipo
Folk afbrød Gudstjenesten og konfront~rede en Fange, som de førte med
sig, med Menigheden
Fangen var Politibetjent Holger Lorentzen fra Ballerup. Han skulde den
fortsættes Side 2)

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Situationen
Hipo afbryder
Gudstjeneste
En Advarsel
Hipo myrdede Broderen
Har Hipo
Værnemagtsmyndighed2
Udtalelser om 9.April
I faa Linjer

Sider 1
“

Tyskerne har beslaglagt 90.000 Tons Kul. Side 10-11
Nederlaget
og

1-2
2-3

-

34
4
5—6

Tyskerne i Danmark
Mindeord
INF’s Radioaflytning
Jernbanesabotagen

11-12
12
12-14
14—15

6—10

Sidste

15-16

..
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Dag have Barnedaab, og i Lorentzens Hjem ver samlet 14—15 Gæster, da
Hipo’erne pludselig trængte ind og spurgte efter Gaardejer Brejde Lo
rentzen fra Næstved. Da han rejste sig, erklærede Banditterne ham for
arresteret, idet han var sigtet for at opbevare et Vaabenlager paa sin
Gaard, og mens han og de øvrige Gæster blev bevogtet i Hjemmet, tvang
Hipo’erne Politibetjent Lorentzen til at tage med til Kirken, hvor han
skulde udpege andre Bekendte. Konfrontationen fik imidlertid ikke det
ønskede Resultat. Lorentzen kendte ingen i Menigheden, og derefter kør
te Hipo’erne tilbage til Hjemmet, hvor de foruden Politibetjenten arre
sterede Gaardejer Lorentzen og tre andre Gæster.
Derefter forsvandt Hipo’erne med deres Fanger og dertil Fyldepenne, Ure,
Penge og andre Værdigenstande, som dette saakaldte Hjælpepoliti havde
stjaalet fra Gæsterne under Ransagningen. Desuden havde de spist Barne
daabs-Middagen og drukket, hvad der var af Vin og Spiritus i Huset.

fornyet Advarsel til de Mennesker, som aabenbart ikke kan forstaa uden
Trusler, og vi beder Dem være vor Medarbejder i Deres Sogn ved denne Op
gave.
Vi stoler paa, at De vil paatage Dem den betydningsfulde Opgave at op
slaa vedlagte Plakater paa centrale Steder i Deres Sogn. Plakaten læses
bedst, naar den slaas op paa et fladt Underlag, men Telefonstolper kan
ogsaa anvendes. Kan de faa den slaaet op paa en Værnemagers Garagedør
eller Vognport, vil det naturligvis være af særlig Virkning. Ved Opsæt
ningen er Klister bedre end Tegnestifter. Plakaten skulde gerne saa vidt
muligt slaas op over hele Landet i Nat.
Vi beder Dem brænde dette Brev og ikke omtale, at De har faaet det. Og
saa ved Opklæbningen opfordrer vi Dem til at vise en vis Forsigtighed.
Bag denne Henvendelse staar en Kreds af Landsmænd, hvis Ord De vilde
lytte til, om vi kunde underskrive med vore Navne. Bliver det nødven
digt, skal vi gøre det efter Krigen. Vi er ikke Frihedsraadet, men vi
handler i Forstaaelse med Frihedsraadet, saaledes som det ogsaa fremgik
af den engelske Radios Udsendelse ved vor forrige Plakats Fremkomst.

En Advarsel til visse Arbejdere.
I disse Dage har en Kreds af Landsmænd i Forstaaelse med Danmarks Fri—
hedsraad ladet nedenstaaende Plakat opslaa over hele Landet:
ADVARSEL
Den tyske Værnemagt staar nu overfor sit Sammenbrud. I Despe
ration udbygger Nazisterne Danmark til en Pindsvinestilling,
hvor de haaber at holde sig nogen Tid endnu. Hvis det sker,
betyder det, at Krigen naar os i sin sidste og frygteligste
Form: Opløsningens og Sammenbruddets.
I denne Situation siger vi til alle de LANDMÆND, HAANDVIERKERE,
VOGNMÆND, ARBEJDERE og ANDRE, som frivilligt arbejder for Tys
kerne:
Staar det Dem klart, at De er Haandlangere ved et Arbejde paa
Danmarks og det danske Folks ødelæggelse, og at De derved gør
Dem selv til Landsforræder?
Vi raader Dem indtrængende til at holde op~
DET ER I DERES EGEN INTERESSE AT STANDSE OG STANDSE NU~
De Mennesker, der har modtaget Plakaterne til Opklæbning, har samtidig
modtaget følgende Brev fra Udsenderne af Plakaten:
“For nogen Tid siden udsendte vi 20.000 Plakater til Opklæbning over he
le Danmark. Vi har al Grund til at være tilfredse med Virkningen af dis
se Plakater.
Den Situation, vi staar i i Dag, har gjort det naturligt, at vi udsender
en ny Plakat. Tyskerne har sat Befæstningsarbejder i Gang, især i Øst
jylland og i Nordsjælland, samtidig med, at de har sat fornyet Kraft ind
paa deres hidtidige Befæstningsarbejder. Dette maa forhindres. Vi vil
ikke, at danske Mennesker skal være med til at ødelægge vor Jord og gøre
vort Land til en sidste Fæstning for Nazismen. Derfor giver vi nu en

158

Med venlig Hilsen
EN KREDS AF LANDSMÆND.”
Hipo’erne fandt ikke den eftersøgte
men myrdede hans Broder i Stedet~
Hipo’erne har føjet en ny Skændselsdaad til den lange Serie af rystende
Forbrydelser, som de i Ly af de tyske Maskinpistoler har faaet Lejlig
hed til at begaa. I Raseri over, at de ikke~kunde finde en Inspektør fra
en Ejendom paa Enghavevej, opsøgte de hans Broder og myrdede ham. Den
rystende Begivenhed fandt Sted for nogle Dage siden i Ejendommen Finsens
vej 46 A, hvor Ekspeditionssekretær Ejher Larsen i Skattevæsnet blev myr
det af 6 Hipo-Folk.
Ved Midnatstid ringede de paa hans Entredør, og da han selv aabnede for
dem, affyrede to af Hipo-Mændene deres Pistoler imod ham og saarede ham
i Maven. Larsen løb ind i Stuen, fulgt af sin Hustru. Hun havde paa For
haand advaret ham mod at lukke op, da hun i “Dørspionen” havde set de
seks Mænd paa Trappeafsatsen, men Larsen havde sagt, at han~intet havde
begaaet, saa han kunde roligt lukke op.
Hipo’erne løb efter ham ind i Stuen, og her affyrede to af dem deres
Maskinpistoler imod ham. Da han var styrtet om paa Gulvet, kaldte en af
dem de to sidste Mordere frem og gav dem Ordre til “at gøre deres Pligt”,
og de to tømte nu ogsaa Maskinpistolernes Magasiner mod Larsen. Derefter
forsvandt Morderne.
Der er ingen Tvivl om, at Mordet maa ses som Hævn for, at Hipo’erne ikke
har kunnet finde Larsens Broder, der indtil for nylig var Inspektør i
en Ejendom paa Enghavevej. En nazistisk Lejer i denne Ejendom havde tru
et Inspektøren paa Livet, saafremt der tilstødte ham noget, naar han om
kort Tid meldt sig ind i Hipo. Uden at Inspektør Larsen naturligvis kun
de være ansvarlig for det , blev der kort Tid efter Indmeldelsen for
søgt Attentat mod den nybagte Hipo-Lejer, og umiddelbart efter blev Lar
sen opsøgt af en Gruppe fra Politigaarden. Han var imidlertid forsvun
det, og da han ved senere Besøg heller ikke blev truffet, har Hipo-Ban
-
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ditterne nu ladet deres Hævn gaa ud over Broderen.

reer paa Østerbro er blevet hjemsøgt af dem, men noget nævneværdigt Re
sultat af Indsamlingen synes de dog ikke at have faaet. I enkelte Hjem
er Husmoderen blevet nervøs og har ikke turdet lade være med at give en
Tiøre eller et Stykke Mad. Det maa imidlertid kraftigt understreges, at
dette sidste Led i Medlidenhedskampagnen uden Vaklen maa mødes med den
lukkede Dørs Politik.

Har Hipo Værnemagts-Myndighed?
INF omtalte i Gaar Planerne om, at Hipo—Korpset skal opløses, og de mest
“trofaste” indlemmes i Sicherheitsdienst eller SS.
Fra Vejle meddeles det nu, at efter Hipo-Korpsets forstærkede Virksomhed
der i den forløbne Uge har man fra dansk Side rettet Forespørgsel til
Værnemagten om Rækkevidden af Korpsets Myndighed. Der er blevet svaret,
at Korpset nu var gaaet ind under Værnemagten og var udstyret med den
fornødne Myndighed.
Om dette er en Lokalkommandants Udlægning efter den sidste Tids Udvik
ling
eller det virkelig er Hipo’erne, der mener paa den Maade at kun
ne unddrage sig Straffen for deres Gerninger, kan endnu ikke afgøres;
men en Ting er sikker: ikke nok saa mange Krumspring kan frelse Hipo
Folkene fra deres retfærdige Straf.
—

Hipo-Tortur i Havnedirektør Laubs Villa.
Hipo-Folkenes Raahed kender ingen Grænser. Forleden trængte et Antal Hi
po- og Gestapofolk ind i afdøde Havnedirektør Laubs Villa i Hellerup. De
førte en ung Arrestant med sig, og til Fru Laub, hvis Mand som bekendt
fornylig blev myrdet, og hvis Søn er død i tysk Koncentrationslejr, er
klærede de, at de ønskede hendes Dagligstue stillet til Raadighed som
Forhørslokale. De gav sig derefter til at mishandle deres Fange og søgte
ved Næveslag og Pisk at faa ham til at fortælle nærmere om, hvorfra han
havde faaet en Radiosender. Efter “Forhøret”, hvorunder ogsaa Havnedi
rektørens Navn blev nævnt, arresterede man Fru Laubs skolepligtige Søn
og tog ham med sig. Drengen blev dog løsladt ti Timer senere.
Tortur i Hjemmet
mens Hustruen hørte det.
-

Gestapo ikke bedre end Hipo.
Gestapo har i de sidste Dage foretaget en Razzia i Egnen øst for Randers.
De mødte op om Natten i Rutebiler og Lastbiler og begyndte hos Boels
mand P.Hansen, Hørning. De satte Fru Hansen under Vagt og tog Hansen med
ind i en anden Stue. Meningen var at faa ham til at angive andre.
Kort efter hørte Fru Hansen sin Mand skrige inde i Stuen ved Siden af,
og i Løbet af det næste Kvarter kunde hun høre, at hendes Mand gennem
gik de frygteligste Pinsler. Omsider hørte Torturen op. Da Manden blev
ført ud, kunde Fru Hansen næppe kende ham, saa frygteligt havde Tyskerne
mishandlet ham.
Derefter tog Banden til Læge Andersen, Allingaabro, der fik samme Behand
ling, mens hans Hustru og yngste Søn hørte paa det. Tyskerne havde reg
net med, at de to Mænd kunde give dem Navne paa illegale Personer og
havde derfor Rutebilen med. Men de fik ingen Navne. De eneste Arrestan
ter var Boelsmanden og Lægen.
Herrefolket gaar Tiggergang.
I de sidste Dage har der været Eksempler paa, at kvindelige tyske Flygt
ninge melder sig ved Dørene med Bøn om Klæder, Penge og Mad. Flere Kar-
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Nedenstaaende bringer vi endnu en
Række Udtalelser fremsat til det dan
ske Ugeblad “Friheden” i Anledning
af den 9.April. Vi bringer Udtalel
ser af Danmarks Gesandt i- Stockholm,
Kammerherre J.C.W.Kruse, Borgmester
Carl Lindhagen, Generaldirektør An
ders Orne samt Redaktør af Göteborg
posten Harry Hjörne.
Den 9.April, som vi danske oplevede for fem Aar siden, var en Sorgens og
Smertens Dag. Hvor lykkeligt at vide, at den 9.April, vi nu passerer, er
den sidste, før vort elskede Danmark igen er frit.
En af disse tunge og smertefulde Aars største Oplevelser for os danske
udenfor Landets Grænser, har været at iagttage den Enighed og det Sam
menhold, hvormed vore Landsmænd i Danmark har baaret Krigens og Besæt
telsens Provelser. Det er vort Haab, at denne Enighed og dette Sammen
hold mellem alle danske maa bestaa ogsaa efter Krigen, naar Fredens sto
re Genopbygningsarbejde melder sig. Dette Genopbygningsarbejde, der skal
sikre Danmarks lykkelige Fremtid, vil kalde paa alle gode Kræfter i vort
Folk.
,J.C.W. KRUSE
ooOoo
Ni har bett mig, att som gammal vän av Danmark s~nda Eder en Hälsning.
Mitt liv har vant fyllt av k~rlek till alla folk och då främst de små
kulturella och värnlösa grannfolken givitvis, nämligen Danmark, Norge,
Finland, Aland, Estland, Lettland og Litauen
Vid de svenska socialdemokraternas sedvanlige 1 majtåg komme$ jag i år
för tredje gången demonstrera med ett personligt f~lttecken för: “Alla
Folks Frihetoch Hela Världens Fred” samt i år dessutom med tillägget:
“Avrustning Overallt”, utan vilken ingen varaktig fred kan påräknas.
CARL LINDHAGEN
ooOoo
Äntligen, efter oändligt långa och hårda år, närmar sig Hitlerväldet
med allt mer v~xande hastighet den dag, då det slutgiltigt skall gå in i
historien för att aldrig mer uppstå.
Redan från början var den som skriver dessa rader övertyggad om att den
nationalsocialistiska ideologin innebar ett dödlogt hot mat allt vad
humanitet, frihet ach rätt heter. Att den efter makttilltr~det skulle
gå så långt som den gjorde kunde dock ingen mänsklig fantasi föreställe
sig, således icke heller min. Vad tyskarna ha begått under de senaste
fem åren i de ockuperade nordiska l~nderna överträffer allt man kunde
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frukta. Det skulle vara en förolämpning mot de vilda djuren att kalla
nazisterna för vilddjur.

Gestapo indfandt sig forleden paa K.F.U.M. i Silkeborg og foretog en
Razzia paa alle Værelserne. 3 unge Mennesker blev taget med. Gestapo
optraadte med stor Frækhed og forlangte Kaffe og Smørrebrød serveret.

Danska folket har under ockupationstiden blivit föremål för en ständigt
v~xande beundran här i Sverige och i hela världen. Det stora flertalet
danskar resta redan från början ett starkt andligt modstånd mot tyska
övermakten. Efterhand har motståndet gått över även till det fysiska
planet. Danmark bekämpar nu, trots bristen på militärt organiserade kraf
ter, med glänsande mod framgångsrikt den väldiga militära Overmakt, som
har satt sig i besittning av alla viktiga positioner inom landet. Det är
en bragd, som alltid skall ihågkommas av alle frihetsälskande folk.
Danmark skall nu inom kort vara fritt. Vi här i Sverige glädja oss med
våra danska vänner och hoppas att snart kunna återknytta de personliga
förbindelser, som f~svårats eller omöjliggjorts under ockupationsåren.
När vi åter råkas, komma vi svenskar, som besparats de lidande, Danmark
och Norges folk måst utstå, att känna oss små i jämförelse med dem, som
satts på prov och bestått proven på ett så lysande sätt.
ANDERS ÔRNE
o000o
Vi önska våra danska gäster en glad midsommar i deras eget land och v~n
ta, att de, n~r de komma hem, skola ge uttryck för det svenska folkets
stolthet över det s~tt, på vilket det danska broderfolket fört sin fri
hetskamp och i sabotaget smitt nye vapen för de små folkens befrielse.
För oss svenska journalister bjuder Danmarks snara frihet et alldeles
särskild gjälje i det att vi på nytt kunna läsa fria, v~lredigerade och
kvicka danska tidningar, som vi saknat rnycket under krigsåren.
HARRY HJ~5RNE.
ooOoo
I FAA LINJER (Indland):
Fords Værksted paa Frederikstorv i Thisted er sprængt i Luften af Fri
hedskæmpere. Alle Drejebænke, som for Tiden er uerstattelige, blev øde
lagt. Ford indehaves af 5. KuhnmUnck, der har arbejdet for Tyskerne siden
1940.
For at forsyne de danske Bilkorteger der henter Fanger hjem fra Tysk
land, bringer CBU i Sønderjylland daglig Brændstof til Frøslev. Lejren
her blev forleden inspiceret af Prins Gorm.
1-lipo har i den forløbne Uge været meget virksom i Vejle. Under Luftalar
mer har de jaget Folk i Beskyttelsesrum og i flere Tilfælde slaaet dem,
der ikke hurtigt nok parerede Ordre. De har desuden hver Dag foretaget
Razziaer i Byens Gader og medtaget adskillige til Afhøring. En Forespørg
sel til Værnemagten om Hipos Bemyndigelse blev besvaret med, at Korpset
nu er gaaet ind under Værnemagten og derfor er udstyret med den fornødne
Myndighed.
Premierløjtnant i Ingeniørregimentet Alfr. Rasmus Friis, Vejle, den 28aarige Postassistent Richard Christensen, Tønder og den 38-aarige Ma
skinmester A.N. Hansen fra “Grindstedværket” er døde i tysk Koncentra
tionslejr.
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Det er nu konstateret, at den tyske Kommandant i Esbjerg er blandt de
Tyskere, der blev dræbt under Frihedskæmpernes Sprængning af Gestapos
Hovedkvarter.
Forleden Nat rettedes et nyt Bombeattentat mod Værnemagervognmanden Kaj
Nielsens Garage i Risskov, hvor 2 Biler den foregaaende Nat blev øde
lagt ved Sabotage. Denne Gang blev Vognmandens tredie og sidste Bil pul—
veriseret, og han har nu maattet lægge op.
Da en tysk Soldat efter en Frokost paa en Restaurant i Randers vilde ta
ge sit Gevær og sit Patronbælte, som han havde hængt paa en Stumtjener,
var begge Dele forsvundet. Det har senere vist sig, at Geværet var et
dansk 89’er, og at alle Patronernes Projektiler var affilet 5 mm, saa
ledes at de virkede som Dum-Dum Kugler.
Mandskabet paa en Aarhus-Damper har taget det fornuftige-parti at for
lade Skibet og nægte at sejle et Parti Flæsk til Tyskland. Hvis Tysker
ne vil have Flæsk, maa de selv transportere det.
Til Randers er ankommet flere Hundrede saarede tyske Soldater. Der er
indrettet Lazaretter paa Teknisk Skole ogi Arbejdernes Forsamlingsbyg
ning. De saarede var i en frygtelig Forfatning og var højst primitivt
forbundet. Da de blev ført til Lazarettet, skreg de, saa det kunde høres
vidt omkring.
Den Stab af tyske Officerer, som i nogen Tid har boet paa Hotel “Phønix”
i Viborg rejste forledem. Ved Afrejsen medtog de en væsentlig Del af Ho
tellets Inventar.
I Fredags blev en Personbil tilhørende Entreprenør, Grosserer Heidelberg,
Espergærde hentet ud fra et Værksted i Asnæs, væltet og overhældt med
Benzin. Der blev derpaa stukket Ild paa Bilen, som brændte helt op.
Sent Fredag Aften eksploderede nogle Brandbomber i et stort’Træpakhus
tilhørende Korn- og Foderstofkompagniet i Aarhus. Pakhuset, der var be
slaglagt af Værnemagten, var fyldt med Uniformer og andre Udrustnings
genstande. Branden fik et saa stort Omfang, at hele Pakhuset med Indhold
brændte.
Den tyske Værnemagts Halmlager, der er anbragt i et stort Skur ved Mam
men & Drescher’s Pakhus i Sydhavnen i Aarhus brændte forleden Aften. Ad
skillige Tusinde Læs Halm blev Ildens Bytte.
Under en Alarmtilstand i Aarhus forleden var Horizonten over Bugten op
lyst af Ildskær, og der hørtes en kraftig Kanonade. Man mener, at de
engelske Flyvere har rettet et Angreb mod en tysk Konvoj nordøst for
Samsø. Fra Grenaa gik Redningsbaaden og en Snes Fiskefartøjer ud for e
ventuelt at bistaa nødstedte, men blev vist tilbage af tyske Patrouille
fartøjer. Det konstateredes, at 2 store Dampere havde faaet Slagside.

163

Side 8. INFORMATION Nr.458. 17.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENES-TE Nr.423.

Side 9. INFORMATION Nr.458. 17.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.423.

En ung Mand fra Aarhus er fra Neuengamme blevet overført til Sindssygehospitalet i Augustenborg. Han var blevet mishandlet saa frygteligt, at
han er blevet sindssyg.

Andenrangs-Pol iti embedsmænd.

I Viborg fortsættes Beslaglæggelsen af Bygninger. Byen har nu kun 2 Sko
ler tilbage, nemlig Katedralskolen og den private Realskole.
Paa Aldersvej i Silkeborg har Tyskerne beslaglagt 2 store Villaer. Der
kommer stadig Flygtninge og Saarede til Byen, og Tyskerne opfører Barakker for Flygtningene. Et stort tysk Lægekorps er kommet til Byen, og
det skal være Hensigten at indrette Klinik og Fødehjem paa Th.Langs Sko
le.
Til Herning er yderligere ankommet 150 Flygtninge. De fleste indkvarte
res paa Hotel “Herning”, der blev beslaglagt med en halv Times Varsel.
Paa Viborg Kirkegaard er der alene de sidste Dage begravet 25 Flygtnin
ge, og der kommer daglig flere til. Forleden kom Tyskerne med 6 Lig, som
ikke var i Kister. Ved Fællesgraven blev Ligenes Klædningsstykker fjer
net, Ligene kastet ned og Graven tildækket.
Til Ringsted er ankommet ca. 300 Flygtninge, der er anbragt paa Hoteller
og Pavillonen i Ringsted Lystanlæg.
I Ribe er Katedralskolen blevet beslaglagt, og Ribe er herefter uden
Skoler.
Natten til Søndag blev de af Ejendommene i Guldsmedgade Komplekset i
Aarhus, der ikke blev ødelagt ved Attentatet den 23. Februar, sprængt i
Luften. Sprængladningen var anbragt i Døren til Restaurant “Bocken”. Der
skete omfattende Skade paa Ejendommene Klostertorv 2-4 og Guldsmedgade
1. Der kom ingen Mennesker til Skade.

De ungarske Tropper, der bl.a. varetager Bevogtningen af Nord- og Ky6tbanen, volder den tyske Værnemagt mange Kvaler. Lørdag Aften foranstal
tede de i Kvarteret i Holte et k~pemæssigt Drikken, der Mandag For
middag resulterede i, at de alle som een nedlagde Vaabnene og erklærede,
at nu vilde de ikke mere. Forstærkning af tyske Polititropper maatte
tilkaldes.

I den forløbne Uge er der kommet endnu otte tyske Fartøjer med saarede~
tyske Soldater og Flygtninge til Københavns Havn. De medbragte Ca.
200,000 Personer, saa der nu ialt er 272,280 saarede tyske Soldater og
Flygtninge i Danmark fordelt over hele Landet.
I Holstebro er Logebygningen N. I. 0. G. T. og Lystanlægets Pavillon
blevet beslaglagt.
Atter i Lørdags havde Værnemageren Werner Grundahl Besøg af Frihedskæii
pere i sin Forretning i Gyldenløvesgade i København. Han mistede en Del
Cykler, Skrivemaskiner og Regnemaskiner.
Paa
den
ved
gør
ved

Plougstrupgaards Marker i Tørring ved Horsens blev en Bygning, som
tyske Værnemagt for Tiden er ved at opføre, i forrige Uge ødelagt
en Bombesprængning. Værnemagten har meddelt Tørring Kommune, at den
Kommunen ansvarlig for et Depotanlæg, som Værnemagten havde opført
Jernbanestationen. Tankanlæget ved Depotet er tomt.

Fredag Aften eksploderede nogle Brandbomber i et større Træpakhus, til
hørende Korn- og Foderstofkompagniet i Aarhus. Pakhuset var beslaglagt
af den tyske Værnemagt og indeholdt et større Lager af Uniformer og an
dre Udrustningsgenstande. Hovedparten af Lageret blev ødelagt.
Fru Margrethe Johanne Andersen,Kronprinsessegade 60 i København er nu
afgaaet ved Døden efter de Saar, hun paadrog sig ved Tyskernes menings
løse Skyderi i Kvarteret omkring Kunstmuseet.
I en Mose i Børstingerød i Nærheden af Lillerød blev
fundet et Lig af en Mand i 50-Aarsalderen. Liget ser
get i Mosen i flere Maaneder. Arme og Ben var bundet
inden for Overfrakken var der anbragt nogle Sten for
i Mosen.

To Patruljevogne medotte Hipomænd kørte i Gaar op foran Villaen Ordrupvej 53 i København. Villaen ejes af en Fru Wulff, der i noge~ Tid har
opholdt sig i Sverige. Hipoerne trængte ind i Villaen, plynd~rede den for
Malerier, Tæpper, Plaider, og hvad der ellers fandtes af Værdi i Værel
serne. Derefter kørte de bort med det hele i Patruljebilerne.
Paa Amagerbrogade udfor Nr. 7
Gorm Weis, Vesterbrogade 127,
som Passager paa en Sporvogn.
vedkvarter og havde tidligere

paa Amager blev den 35-aarige Murersvend
skudt ned og dræbt, mens han opholdt sig
Weis var “Hausmeister” i Gestapos nye Ho
gjort Tjeneste paa Shell-Huset.

I Gaar skulde den 18-aarige Malerlærling John KUhle, Basnæsvej 13 i Kø
benhavn, være tiltraadt som Hipomand
i Forgaars blev han skudt. Nogle
bevæbnede Mænd trængte ind i hans Forældres Lejlighed og dræbte Maler—
lærlingen. John Klihie havde kvalificeret sig til Hipokorpset gennem en
udstrakt Stikkervirksomhed. Han optraadte som Stikker i det sidste Aars
Tid.
-

For tre Nætter siden rejste pludselig
med em Times Varsel
de øverste
Embedsmænd indenfor Gestapo i København, deriblandt Bovensiepen og Bun
ke, til Jylland i Bil. Enkelte af dem er senere kommet tilbage, men i
Hovedsagen ledes i øjeblikket det tyske Politi i København af en Række
-
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der Lørdag Aften
ud til at have lig—
sammen med Reb, og
at tynge Liget ned
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Forleden Eftermiddagkunde man fra Padborg iagttage, hvorledes 10-12 al
lierede Flyvemaskiner i en halv Times Tid angreb og bombede Flyveplad
sen ved Flensborg, hvor man senere kunde se 11 Storbrande. Samtidig med
Angrebet, sprængte Sabotører Jernbanelinjen Syd for Padborg Station, saa
al Trafik blev afbrudt. Tyskerne, der under Jagten paa Sabotørerne skød
i Gaderne, fik fat i to unge Mænd, men den ene slap bort.

Dr. Bests oprindelige Beslaglæggelsesdekret lød paa 30.000 Tons. Der er
herefter ialt af offentlige Kulbeholdninger beslaglagt lige ved 90.000
Tons.

De beslaglagte Bygninger i Køge er nu ved at blive taget i Brug. Paa
Herregaarden Gi. Køgegaard, paa Teknisk Skole og paa Brockmanns Skole
er der Hitler-Jugend, i Odd Fellow-Bygningen Marinesoldater og paa Tøx
ens Skole bl.a. saarede tyske Soldater. Byen har nu kun seks Klassevæ
relser til 43 Klasser. De indkvarterede Hitler-Knægte møder i allemu
lige Uniformer. En l2-aarig Dreng vækker vild Jubel, naar han i fuld
Krigsmaling gaar gennem Gaderne. Han er iført en Politikappe, som han
træder i, et Gevær, der slæber efter ham, en Flyverkasket, som falder
ned over Øjnene
kort sagt lidt af hvert. Naar han sammen med de andre
Drenge-Soldater marcherer gennem Gaderne, synger de: Singend wollen wir,
marschieren in die neue Zeit.
—

Arrestationer: Boelsmand Peter M.Gerhardt Hansen, Hjørring, Frode Greve
Rasmussen, Henrik Eilertsen, Kaj Hansen, Fjellerup ved Randers, Ingeniør
ved Statstelegrafen Kr. Vej, Aalborg, Malerlærling Holger Poulsen, Elek
triker Erik Fisker og Pless Rasmussen, Silkeborg, der alle er Spejderførere, Formand for Socialdemokratisk Forenings 3.Kreds paa Frederiks
berg, Maskinarbejder Anker Petersen, “Stjernen”, Freddy Andersen, Sjæl
landsgade 53, og Bjarne Jørgensen, Nøddebogade, København.

Specielt:
Til 524: Det kan vi desværre ikke hjælpe Dem med.
Til 50: Der er intet fjernet fra Garagen. Maaleinstrumenterne maa der
for være gaaet tabt.
Vi er anmodet om at bringe en Tak videre til PK.
Til 116: OK
Til 526: Privatbrevet er modtaget.
Ti1786 : Det har afgjort Interesse.
Karl
1000.
-

Tyskerne har nu beslaglagt 90.000 Tons Kul.
Tyskerne beslaglagde i Gaar Morges 11.000 Tons Gaskul tilhørende Frede
riksberg Kommune. Kullene ligger paa Det danske Kulkompagnis Plads i
Sydhavnen, hvor der nu er oprettet Militærbevogtning. 11.000 Tons Gaskul
svarer til en Maaneds Forbrug paa samtlige Storkøbenhavns Gasværker. Al
lerede i Gaar begyndte Losningen af Kullene, samtidig med at man yder
ligere beslaglagte 18.000 Tons Kul af Statens Beredskabsiagre i Sydhav
nen. Fra Statsbanelagret samme Sted er dermed stjaalet ca.35.000 Tons
-
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Dramatiske Begivenheder
udfor Tyskerrestauranten “Mayfair~.
INF omtalte forleden, at en tysk Soldat og en ukendt Mand var blevet
dræbt ved Pistolskud paa Østergade udfor Tyskerrestauranten “Mayfair”.
Det viser sig nu, at den civile mand er blevet identificeret som tidli
gere Vagtmand i OT, Assurandør Andreas Emil Holst, Møntergade 4, og han
er blevet skudt af den ‘tyske soldat, som atter er blevet skudt af en
tysk Marinesoldat.
Sammen med sin Kone og to andre Mænd havde Holst været Gæst i Restauran
ten, og da han og hans Selskab skulde gaa, kom de i Skænderi med en Stik
ker, som vilde anholde den ene af Mændene. Det endte med, at Holst og
hans to Kammerater gennempryglede Stikkeren, men pludselig fik denne
Undsætning af to andre Stikkere, der ogsaa havde været gæster i Restau
ranten. Da en tysk Bil i det samme passerede, standsede en af Stikkerne
den, præsenterede sig som tilhørende Si.kkerhedspolitiet og forlangte, at
Soldaterne skulde værebehjælpelige ved Anholdelsen. Soldaterne krævede,
at Holst og hans to Kammerater skulde følge med til Politigaarden. Det
vilde Holst imidlertid ikke, og han kom i Skænderi med den ene Soldat,
der pludselig trak sin Pistol og skød Holst gennem Hovedet. Han var
dræbt paa Stedet. Paa dette Tidspunkt var en tysk Marinesoidat imidlertid
kommet tilstede. Han havde paa Afstand hørt Skænderiet, og da han saa
Holst blive skudt ned, trak han sin Pistol, affyrede et Skud mod sin Vaa
benbroder og raabte: “Skal du skyde en Dansker, skal du ogsaa selv sky
des” Derefter forsvandt Marinesoldaten, og i den Forvirring, der opstod,
forsvandt ogsaa Holsts Kone og hans to Kammerater. Folk,der overværede
Begivenheden, fik iøvrigt det Indtryk, at Marinesoldaten var Ostriger ef
ter hans Sprog at dømme.
Nederlaget
og Tyskerne i Danmark.
Krigsudviklingen paa Fronterne med de allierede Hæres vældige Fremgang
baade i Vest og Øst har skabt stor Forvirring i de ledende ~tyske Kredse i
Danmark. De øverste Militærinstanser kan ikke standse Udviklingen imod
Kaos. Ofte aner de ikke, hvor de har deres forskellige Afdelinger staaen
de, og trods General Lindemanns fortvivlede Forsøg paa at opretholde den
tyske Disciplin breder Demoraliseringen sig nedad i Rækkerne. Det er na
turligvis heller ikke let at holde rigtig Soldaterdisciplin blandt en
Flok Drengesoldater, der hellere staar og beundrer Legetøjsforretningernes Vinduer en tænker paa militære Fænomener....
-

Underinstanserne tiltager sig mere og mere Myndighed. De afgør i de fles
te Tilfælde Sagerne paa egen Haand og efter eget Forgodtbefindende uden
at spørge Overkommandoen. De ved nemlig, at de ikke faar Svar. Takket væ
re Sabotørernes Arbejde er de tyske Kommunikationslinjer bragt i en saa
dan Uorden, at der kan gaa tre Uger, før et Brev naar fra Afsendelses
til Modtagelsesstation.
Til disse militære Vanskeligheder kommer saa alle de Besværligheder, den
tyske Civiladministration er ude for. Den kæmper en haablos Kamp mod Ge
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stapo, Hipo og Feltgendarmeriet. Rivaliserende Myndigheder forhaler Af
gørelserne, det gælder navnlig Beslaglæggelser, og det hænder ikke saa
sjældent, at to eller endog tre tyske Militærmyndigheder udsteder Be
slaglæggelsesdekret til den samme Bygning. Derfor har Tyskerne ogsaa i
den allerseneste Tid sat sig ud over alle Hensyn med Dekreter og lig
nende, idet Underinstanserne ganske simpelt hugger de Bygninger
ogsaa
Privatboliger
som de skal bruge.
Alt dette har imidlertid bevirket, at der hersker en kendelig Nervøsitet
hos de tyske Ledere i Danmark. Paa Restaurationerne sidder Officererne
aabenlyst og diskuterer Krigsmulighederne, og man tør sige, at deres
Respekt for Hitlers Militærgeni endelig er i Dalen.

Samtidig ruller de allierede Tankafdelinger frem mod Hamburg og Berlin
og møder kun meget ringe Modstand. Viser der sig endelig Modstand det
ene eller det andet Sted, tager Officeren i den forreste Tank blot Tele
fonen og tilkalder Hjælp fra de allierede Jagerbombere, der hurtigt fe
jer Modstanden i Grøften med nogle Salver. Kampmodet er helt brudt.
De amerikanske Tankafdelinger ved Schönebeck Syd for Magdeburg er fort
sat mod Berlin, og er i Gaar gaaet 15 km frem. De staar nu kun 120 km
fra de russiske Stillinger paa Oder-Fronten. Mellem Wittenberge og Mag—
deburg er Elben overskredet i hele sin Længde, og der er dannet en ny
Front mod Berlin paa 100 km Længde. Her er der skredet til Angreb. Mod
Dresden rettes der nye Angreb efter en kort Pause, og Leipzig er helt
omringet. Man venter Byens Fald. I Chemnitz gaar den sidste Modstand nu
mod sin Afslutning.
Foran Hamburg er LUneburg blevet besat, og Marineinfanteriafdelinger,
der har kæmpet haardt, er blevet fuldstændig sprængt. Montgomerys Hær
staar kun 20 km fra Hamburg. I Bremen kæmpes der i Forstæderne, hvoraf
to er indtaget, men her forsvarer Tyskerne sig haardt, saa det gaar
stærkt ud over Byen. Emden er under Ild, men i Nordøstholland er Mod
standen til Ende, og nu begynder Arbejdet paa at likvidere de tyske Mod—
standslommer der.
Ved Luftangreb er to Jernbanebroer ved Regensburg og en ved Strauberg
blevet ødelagt, hvorefter al Jernbaneforbindelse er ophørt mellem den
nordlige og sydlige Del af den tyske Front.

-

-

Saadan skal de ha’ det
Som bekendt finder der en Del Tuskhandel Sted mellem “Danskere” og de
tyske Flygtninge, der er indkvarteret paa Københavns Skoler. Tyskerne
leverer Cigaretter for Æg, Franskbrød o.l.
Tre unge Mænd, der bor i
Nærheden af en af de beslaglagte Skoler, bestemte sig til at skride ind
overfor de hjælpsomme Danskere. En Mand, der var paa Vej med 30 Æg, blev
trukket ind i en Port. Her tog de Hatten af ham og knuste samtlige Æg
paa hans Hoved. Den næste Handlende var udstyret med to Franskbrød. Dis
se blev han tvunget til at nedsvælge til sidste Krumme uden Vand.
Den sidste, der kom under Behandling, var en Mand, der havde tilbyttet
sig 20 Cigaretter og en Cigar. I Porten fik han proppet Cigaretterne og
Cigaren ind i Munden, hvorefter de unge Mænd overbeviste ham om, at det
klogeste han kunde gøre, var at tygge det hele godt igennem.
-

-

Mi ndeord.
Vi har modtaget:
Den 6.April blev Peter Wessel Fyhn henrettet af Tyskerne. Hermed er
en af de bedste Unge blandt Frihedskæmperne gaaet bort, en rolig, klog
og modig Arbejder med et henrivende lyst Sind, som skabte ham Venner
alle Vegne. Vi, som har arbejdet sammen med ham, sender ham en sidste
varm Tak for, hvad han udrettede i Kampen for Menneskelighed og Ret og
for Danmark, som han elskede. Det er med dyb Smerte, vi tænker paa, at
han ikke skal opleve vort Lands Befrielse, men vi ved, at hans Offer ik
ke har været forgæves, og at hans Minde vil leve i Danmark.
-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten:
NUrnberg- Partidagenes By
er blevet besat. Byen blev helt overrumplet
og var meget hurtigt omringet, hvorefter de amerikanske Tanke skød sig
ind i Byen fra Nordøst- Meget hurtig lykkedes det at komme frem, idet
Byens Folkestorm havde ryddet Barrikaderne bort for derved at hindre
Byens totale ødelæggelse. De enkelte Modstandsreder, der var tilbage,
blev nu ryddet med Flammekastere. Fra Hof er Amerikanerne trængt videre
over mod Czekoslovakiets Grænse, der er naaet, og Kampene er fortsat ind
i selve Czekoslovakiet.
-
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østfronten: Russernes Stor-Offensiv paa østfronten gør gode Fremskridt,
men det er vanskeligt at faa Detailler frem. Man ved, at hele Fronten
lige fra Stettin til Rastenburg i Czekoslovakiet er i Skred, og at Ho—
vedangrebet mod Berlin føres fra Frankfurt til Oderbruck- Her staar Rus
serne kun 50 km fra Berlin. Ved Neise er Russerne gaaet over Floden og
er naaet et godt Stykke frem for at kunne slutte sig til Amerikanerne
omkring Dresden. Nordpaa er der oprettet et nyt Brohoved over Oder, og
denne Kile har naaet Autostradaen fra Stettin til Berlin. Overalt paa
Fronten kæmper der tyske Officerer og Menige sammen med Russerne. Det
er tideligere Krigsfanger, der har ønsket at være med til at befri den
tyske Hovedstad, og de opfordrer deres tidligere Kammerater~paa den an
den Side af Fronten til at spare deres Byer. Russerne har e~ enorm Over
legenhed. Alene paa Neise-Fronten staar der i Million Russere overfor
færre og daarligere udrustede tyske Styrker.
I Østrig nedsender Russerne østrigske Krigsfanger, der gør Front mod
Tyskerne indenfor den østrigske Frihedsbevægelse, og der er fuldstændigt
Kaos. Alt er i Opløsning, selv langt bag Fronten. Politi og Parti flyg
ter. Gestapo gennemgaar en meget haard Tid og faar nu Løn som forskyldt
efter de mange Lidelser, det har tilføjet de almindelige Borgere. I en
By gik Befolkningen hen og kvalt Gestapofolkene, da de vilde snige sig
bort.
Italienfronten: Hele den italienske Front er i Bevægelse, og Bologna er
stærkt truet fra to Sider.
Et”Hospitalsskib”: I Værnemagtsberetningen paastaar Tyskerne, at Rus
serne har sænket Hospitalsskibet “Pretoria”. Det er rigtig nok, at Ski-
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bet er sænket, men det er ikke noget Hospitalsskib. Det medførte 2500
Medlemmer af Værnemagten, der skulde til Danmark fra østprøjsen, samt
en Masse Flygtninge. Der blev kun reddet meget faa. Det saakaldte Hospi
talsskib “Monte Rosa” skal vel benyttes til lignende Formaal, for Tysk
erne har nu efter den sidste Krigsudvikling ikke mere Brug for Hospitalsskibe.

Søndag Formiddag var der flere Sprængninger paa Strækningerne Ølgod
Skodsbøl, Grindsted—Filskov og Filskov—Blaahøj. 30 Skinner maatte udveks
les.
Det var ventet, at Strækningen mellem Farris og Sommersted skulde
have været i Orden Mandag Formiddag, men Kl.l Natten mellem Søndag og
Mandag skete der nye Sprængninger, og denne Gang var det Broen over Nør
reaa, der blev ødelagt. Baade Brodragere og Brotømmer blev stærkt beska
diget, og Reparationsarbejdet vil sikkert vare til Torsdag.
Lgeledes
Natten til Mandag skete der ved Midnatstid Sprængninger under et Tog
mellem Aarhus og Brabrand, sn Vogn blev afsporet. Paa Laurbjerg St. var
der Sprængning i Skinner og Sporskifter. 10 Skinner og et Sporskifte
skal udveksles..
Mandag Morgen Sprængning af Skinner mellem Over Jers
dal og Hovslund og Sprængning under Tog mellem Ejstrupholm og Hampen. 3
Vogne blev afsporet.
I Dag til Morgen ved 4.Tiden skete der Sprængning under et tysk Trans
porttog mellem Vigerslev og Glostrup. Flere Vogne blev afsporet og flere
Soldater skal være blever dræbt. Kl.7.30 blev det ene Spor farbart, saa
der kunde etableres Enkeltsporkørsel, men Sprængningerne betyder allige
vel selvsagt et voldsomt Afbræk i Trafikken.Alle Morgentog baade ind og
ud fra København er Stærkt forsinkede. Korsør-Ekspressen, der skal afgaa
Kl.7.50, ventedes ikke at komme afsted~før langt op paa Formiddagen.
Omfanget af en Del Sprængninger i Jylland i Skinner, Sporskifter og un
der Tog er endnu ikke kendt.
-

-

Jernbanesabotagen: Engang naar Besættelsens Historie skal skrives, vil
der afgjort bliveskrevet et Kapitel om Jernbanesabotagen. De to sidste
Aar og navnlig det sidste Aar har været br~’dsomt for de tyske Afdelin
ger, der har haft til Opgave at sørge for Transporterne. Intet kan i den
Grad desorganisere tilrettelagte Operationer som et svigtende Transportsystem. Tyskerne vil med Gru mindes det korte Tidsrum fra Lørdag den 14.
til Tirsdag den 17.April.
Det begyndte omkring K1.3 Søndag Morgen i
Korsør. Tre kraftige Eksplosioner vækkede hele Byen, og det viste sig,
at Sprængninger havde blokeret Stationens Indgangs- og Udgangssporskif
ter mod Øst. Der kunde foreløbig ikke modtages eller afsendes Tog mod
Slagelse, Sikringssystemet maatte aflyses, Linjeblokken var i Uorden, og
først Kl.ll.3O, da det ene Spor var gjort klar, blev der indrangeret et
Tog. Allerede Kl.13 blev der imidlertid telefoneret til Korsør Station,
og det blev meddelt, at Toggangen burde standses paa Grund af Bomber paa
Østterrænet. Kürt efter eksploderede Bomberne paa Sporene Ca. 200 m for
an et Tog, der var standset ved Indkørselssignalet. Denne Spærring vare
de til Kl.16.30, da det ene Spor igen kunde benyttes, men først hen un
der Aften blev Sporarealet i Orden.
Mellem Farris og Sommersted fandt der ved Midnatstid en Sprængning Sted
under et tysk Transporttogstil Randers. 7 Vogne med Mandskab blev afspo
ret og væltet. Der var 4 dræbte og 14 saarede. En Del Skinner maatte udveksles. Vognene, vistnok 8, maatte væltes i Grøften ved Rydningen.
Mellem Ejstrup og Lunderskov skete der ved l.Tiden om Natten Sprængning
under et Transporttog, hvorved 10 Vogne blev afsporet. Ingen Mennesker
kom tilskade, men der har maattet udveksles Skinner. Ligeledes ved 1-Ti
den fandt der Sprængning Sted mellem Dostrup og Skærbæk under et tomt
Lazarettog. Lokomotivets Tender blev afsporet, 3 Vogne væltet og 1 Vogn
afsporet, men ingen kom tilskade.
Paa Bredebro og Tinglev Stationers Spor og Sporskifter skete der Eksplo
sioner, og en Del Bygninger blev beskadiget ved Flyvebomber. En tysk
Jernbanemand og to tyske Soldater blev dræbt.
Om Natten i Tidsrummet
fra Kl.23 til 4 skete der 20 Sprængninger paa Aarhus Rangerbanegaard.
10 Sprængninger blev foretaget i forskellige Sporskifter og 10 Spræng
ninger i et Lager af Skinnekryds. Først henad Kl.l5 Søndag kunde Trafik
ken genoptages.
Mellem Tvingstrup og Hovedgaard, Gørding og Holsted,
Bramminge og Tjæreborg, Bollerslev og Hjordkær, Ølgod og Gaarde og mel
lem Marslev og Langeskov skete det Sprængninger i Sporskifter og Skinner,
og ialt 40 Skinner og nogle Sporskifter maatte udveksles.
Paa Privatbanen mellem Silkeborg og Rødkjærsbro var der om Lørdagen og om Aftenen
ved 19-Tiden Sprængninger under et tysk Transporttog, ialt 8 Vogne med
Mandskab. 1 Vogn blev afsporet. Endvidere var der Trafikforstyrrelser
paa Fredericia Station og fire jyske Strækninger paa Grund af formodet
Sabotage.
-

-

-

—

Norges og Danmarks Befrielse.
Boston-Bladet “Christian Science Monitor” har bragt en ledende Artikel
om Norges og Danmarks forestaaende Befrielse. Det hedder bl.a. i Artik
len, at de store Begivenheder paa Vestfronten for Tiden overskygger de
nordlige Omraader, hvor Folk venter taalmodigt, men langtfra passive,
paa deres Befrielse. Bladet skriver videre:
Verden vil aldrig glemme de frie Mænd, der forblev ubesejrede gennem
fem Aars Okkupation. Baade Danmark og Norge har bevaret den samme uover
vindelige Aand og har modstaaet baade Overtalelser og Forfølgelse. Saa
danne Folk har mere end fortjent deres Befrielse. De vil k~ïme til at
indtage en højst respekteret Plads i de frie Nationers Familie.
-

-

-

-
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5 I D 5 T E.
Hipo-Morderbanden har forøvet et nyt Mord i Nat. Paa Gyldenlundsvej i
Charlottenlund, paa samme Sted hvor man forleden fandt Ligene af de to
unge Kemigrafer, fandtes i Morges Liget af en ca.3O-aarig Mand, der var
blevet skudt gennem Nakken. Alle Legitimationspapirer var fjernet. Liget
bar tydelige Spor af Mishandling.
I Aarhus begraves daglig ca.40 Flygtninge. Da det ikke er muligt at skaf
fe alle de Kister, der skal bruges, har Byraadet foreslaaet Tyskerne at
lade Liget brænde.

171

Side 16.INFORMATION Nr.458. l7.April 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.423.
Frihedskæmpere har i Randers kastet en Bombe i Maskinrummet til Havne—
væsenets Slæbebaad “Bjørn”, som Tyskerne havde beslaglagt, og som skul
de have været afsejlet nogle Timer efter.
Der er ankommet 1200 Flygtninge til Nykøbing F Nord fra. De skal forde
les med 400 i Stubbekøbing, 400 i Sakskøbing og 300 i Nysted, medens de
resterende 100 fordeles rundt om. Foruden de allerede foretagne Bygnings
beslaglæggelser i Nykøbing F, er yderligere følgende Bygningerbeslag—
lagt: Industrihotellet, der skal være Lazaret, Missionshotellet, der
skal være Central for Læger og Sygeplejersker, og endvidere Nørre Skole,
Byskolen, Katedralskolen og østre Skole. Al Skolegang i Nykøbing F har
derefter maattet indstilles.

Sovjets Hære staar stadig 95 km fra Danmark
Dänemark, Jernbanegade 7, København V.

-

i Følge SS-Ersatzkommando
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
General Pattons Panserstyrker har naaet den czekoslovakiske Grænse efter
Indtagelsen af Hof, og Fuldbyrdelsen af Tysklands Overskæring er dermed
en Kendsgerning. Allierede Tropper staar Ca. 130 km fra Russerne i Mel
lemtyskland, smaa 50 km fra Dresden, umiddelbart udenfor Leipzig og kæm
per i NUrnberg.
Samtidig ruller den russiske Kæmpeoffensiv- ca. 2 Millioner Mand sat ind
over en 400 km bred Front
videre, medens Hitler søger at besværge den
gennem en Dagsbefaling, der indeholder mere end Defaitismen og Forræde
net i den tyske Hær end Opmuntring til de decimerede Tropper.
Nord-Hollands Befrielse er ved at være en Kendsgerning, efter at de tys
ke Tropper i Groningen har overgivet sig. Trykket mod Bremen øges sta
dig, Panserspidserne nærmer sig Hamburg. De indesluttede tyske Tropper
i Ruhr-Lommen er presset sammen til et Område, der er mindre end en Ti
endedel af den oprindelige Flade.
I Italien fortsætter de store Kampe, “den sidste Offensiv”, som General
Clark har sagt.
-

SLUT.
INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

Lindemann vil forsvare_Danmark til det sidste.
Hvad man kan vente sig af de gale ledende Tyskere i Danmark.
Den højere SS-Pancke har sendt samtlige Kommandosteder for det tyske Or
denspoliti i Danmark følgende Meddelelse:
“Den Overstkommanderende i Danmark, Generaloberst Lindemann har bekendt
gjort:
“I Overensstemmelse med den Opgave, Føreren har givet mig, vil jeg for
svare det danske Rum mod ethvert Angreb, fra hvilken Side det end maat
te komme, indtil sidste Patron og til sidste Aandedrag”.
(forts~ttes Side 2)

Situationen
Lindemann vil forsvare
Danmark til det sidste
Gestapos Hovedkvarter
i Odense bombet af
engelske Flyvere
Ildkamp omkring
Vaabentransport i Aalborg
Vær paa Vagt
overfor Stikkere
.
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INDHOLDSFORTEGNELSE:
Dansk-norsk Hilsen
Side 1
til Hjemmefronten
Maidanek-Filmen
1-2

“

I faa Linjer
Specielt

2-3

Jernbanesabotagen
“

3-4

“

4-5
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Denne de Øverstbefalendes af Føreren tildelte Opgave skal bekendtgøres
for alle SS-Førere og Officerer, Underførere og Menige.
Jeg venter, at. enhver i de Enheder, der er undergivet mig, trofast over
for sin Ed til Føreren til det sidste vil gøre sin Indsats for ham og
vort Folk.”

maatte gaa Menneskeliv tabt. Flere af Villaerne blev ramt af svære
Sprængstykker fra de eksploderende Bomber, der faldt i Nærheden, og ialt
blev der til Odense Amtssygehus indbragt 15 Saarede og 8 Dræbte. Saavidt
vides er det i alle Tilfælde Folk, som enten befandt sig paa Vejene el
ler i Haverne ved Villaerne, eller som ikke var gaaet i Kældrene, skønt
ingen kunde være i Tvivl om, at Angrebet gjaldt “Husmandsskolen”. De tre
første engelske Flyvere havde omhyggeligt markeret Maalet ved deres
Kredsen over Bygningen i lav Højde. Flere af de Saarede er alvorligt
medtagne, og man frygter for, at der vil indtræffe flere Dødsfald i Lø
bet af Natten.
Om Antallet af Dræbte og Saarede paa selve “Husmandsskolen” foreligger
endnu intet sikkert Tal. Som nævnt blev hele Forstaden Tarup, hvor Ge
stapo-Hovedkvarteret ligger, omgaaende afspærret af Værnemagten, og sam
tidig gik Jagten ind paa de danske Fanger, som var flygtet, da Bombar—
dementet satte ind. Hvor mange af disse der atter er indfanget vides ik
ke, men i Løbet af Aftenen blev en Del Fanger ført fra Husmandsskolen
til Domhusets Arrest i Albanigade. Der havde paa det Tidspunkt samlet
sig mange Mennesker i Gaden, men de blev drevet væk af de tyske Vagtpos
ter, der affyrede deres Maskinpistoler mod Menneskemængden. Ingen blev
dog saaret.
I al Almindelighed regner man med, at der opholdt sig tre, fire Hundre
de Gestapomænd, Stikkere og andre Landsforrædere, Køkken- og Serverings
personale, Vagtmænd og Værnemagtsfolk paa “Husmandsskolen”, men man maa
tage i Betragtning, at Tyskerne i øjeblikket laa i “Flytteroderi”. For
nogle Dage siden blev det besluttet at overføre “Husmandsskolen”s Kon
torer og Arkiver til Hojskoleforeningens Bygning. Man vilde aabenbart
ikke ‘ængere løbe den Risiko at blive paa et frit beliggende Sted, Shell—
huset i København og Universitetsbyen i Aarhus var advarende Eksempler.
Englænderne kom imidlertid Gestapo i Forkøbet, og da Angrebet satte ind
i Gaar, havde kun faa Gestapo—Folk faaet sig installeret paa Højskoleforeningen, og Flytningen af Arkiverne var kun lige blevet paabegyndt.
At mange maa være blevet kvæstet eller dræbt, viser forøvrigt den Om
stændighed, at tyske Ambulancer i over en Time efter Bombardementet u
afbrudt kørte mellem “Husmandsskolen” og det tyske Lazaret i Korsløkke—
skolen. En Del aF de Folk, der blev indbragt her, var afgaaet ved Døden,
og til sent i Aftes var de tyske Læger i uafbrudt Aktivitet~med Opera
tioner. Den omfattende Sammenstyrtning~, der fulgte med den første Bombe
nedkastning, har formentlig ogsaa begravet en Del under Ruinerne, og
hele Natten har Værnemagtens Mandskab været i Gang med Rydningsarbejde
paa de Steder, hvor det var muligt paa Grund af Røg og Ild, som stadig
ulmer i Grunden.
Hele Angrebet varede kun nogle faa Minutter, men Luftalarmen blev først
afblæst efter et Par Timers Forløb. Tyskerne vilde sikre sig, at Folk
ikke kom paa Gaderne og fik et Førstehaands Indtryk af de Skader, der
var sket.

Gestapos fynske Hovedkvarter ødelagt
af engelske Flyvere.
-

Store ødelæggelser af Arkiverne.
For anden Gang i Løbet af kort Tid og for tredie Gang i Gestapos uhyg
gelige Historie under Besættelsen i Danmark, er engelske Mosquito-Bom
bere blevet sat ind mod et Gestapo-Hovedkvarter her
denne Gang den
berygtede “Husmandsskolen” udenfor Odense, hvor det tyske Politi og dets
danske Lakajer har haft Kontorer og Fængsler, og hvor saa mange danske
Patrioter har været underkastet pinlige Forhør og Tortur, før deres Bødler overgav dem til Henrettelse, Koncentrationslejr eller Tugthus. Navn
lig efter ødelæggelsen af Shellhuset og Universitetsbyen i Aarhus havde
“Husmandsskolen” faaet en dominerende Plads i Gestapos Undersøgelsarbej
de Landet over, og bl.a. beskæftigede man sig for Tiden særlig indgaa
ende med de fynske og sydjyske Jernbanesabotager. Iøvrigt stod man na
turligvis i nær Kontakt med det københavnske og Aarhusianske Hovedkvar
ter i den Hensigt hurtigt at faa opbygget de ødelagte Arkiver der.
Det var straalende Solskin, da Luftværnssirenerne Kl.16.O9 lød for Luftalarm, og faa Minutter senere gik to Bølger af Mosquito-Bombere, ledsa
get af Jagere til Angreb mod “Husmandsskolen”. Den første Bølge, der be
stod af tre Bombere, gik meget lavt ind over Villakvarteret, der omgiver
Tyskernes Hovedkvarter, derefter kredsede Maskinerne et Par Gange over
den berygtede Bygning, og pludselig kastede de deres Bomber, der alle
traf Bygningens ene Side. I næste Sekund fulgte Eksplosionerne, og da
Røgen og de hvirvlende Støvskyer havde lagt sig, kunde man se, hvordan
hele den ene Halvdel af det store Bygningskompleks var blevet forvandlet
til en Ruinhob. Samtidig kunde man se Folk styrte bort i alle Retninger
fra “Husmandsskolen”. Det var baade Fanger, Gestapo—Folk og de Vagter,
som ikke var blevet dræbt ved Bombenedkastningen. Et øjeblik efter brød
de første Flammer op over Ruinhoben, og efter ganske kort Tids Forløb
stod hele Komplekset i lys Lue.
De efterfølgende Maskiner
tre eller fire
udløste nu deres Bombelast,
nye Sammenstyrtninger, nye ødelæggelser, og derefter forsvandt baade
Bomberne og deres Jagerbeskyttelse tilbage over Fyn i sydvestlig Retning.
Der var overhovedet ikke blevet løsnet et Skud imod dem, de Luftværns
kanoner, der i sin Tid har været opstillet til Beskyttelse, er forlængst
hentet til Fronterne.
Umiddelbart efter Bombardementet blev tysk Militær udkommanderet og fore
tog en omfattende Afspærring. Redningskorpsenes Mandskab og Køretøjer
blev nægtet Adgang til det brændende Gestapo-Hovedkvarter. Derimod fik
Ambulancerne Tilladelse til at hente en Del Beboere fra Villaer i Kvar
teret. Med enestaaende Sorgiøshed havde Folk under selve Angerbet stil
let sig op paa Vejene og i Villahaverne for at betragte det dramatiske
Skuespil, og under disse Omstændigheder kan det ikke forbavse, at der
-

-

-
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Ildkamp omkring
illegal Vaabentransport i Aalborg.
Mandag Eftermiddag og Natten til Tirsdag har der i Aalborg fundet en
Række dramatiske Begivenheder Sted. Gestapo havde, antagelig ved Stik
keres Hjælp faaet Oplysninger om en illegal Vaabentransport. En Mand
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blevdræbt, en anden blev saaret. Derefter fulgte Begivenhederne Slag i
Slag. Flere Steder kom det til Sammenstød mellem Frihedskæmpere og Ge
stapo-Soldater og civile Gestapomænd, og disse Sammenstød kulminerede
sent ud paa Aftenen i et veritabelt Angreb paa en Gestapo-Udrykning til
Springborgs Trævarelager paa Vesterbro.
Afsløringen af Vaabentransporten skete ved 16-Tiden Mandag Eftermiddag,
da flere Gestapo-Folk pludselig begyndte at skyde mod to Mænd paa et
Hestekøretøj, der holdt for rødt Lys i Vesterbro-Prinsessegadekrydset.
Den ene af Mændene blev ramt og tumlede af Vognen, men han kunde dog
straks rejse sig og flygtede derefter gennem en Butik ud i en Sidegade,
men blev kort efter anholdt. Det viste sig at være en kendt Aalborg
Haandværker, Bogtrykker Holten Andersen, der tidligere har været arre
steret af Gestapo. Ud paa Natten afgik han ved Døden paa Feltlazarettet.
Hesten for Køretøjet, der viste sig at være læsset med Vaaben, omhygge
ligt skjult under en Pres enning, løb imidlertid løbsk. Gestapo-Mændene
optog Forfølgelsen, og ved Banegaarden fik de den standset. Samtidig
blev Kusken, Depotbestyrer Mortensen fra Nytorv, arresteret.
Tyskerne var paa dette Tidspunkt klar over, at Vaabentransporten var hen
tet i et Lagerlokale paa Nytorv, og at den skulde være bragt til Spring
borgs Trævarelager paa Vesterbro. Her fandt man ved en efterfølgende Ran
sagning et større Vaabenlager, og derefter blev Firmaets Direktør Busch
arresteret. Under Ransagningen paa Virksomheden kørte en Lastbil pludse
lig op foran Porten, og en Del Frihedskæmpere tog baade Vagterne og en
Del Gestapo-Folk, der var forsamlet indenfor, under Ild. Det lykkedes
dem at flygte, men kort efter ramte et Projektil Lastbilens Forring, og
Frihedskæmperne maatte flygte til alle Sider. Saa vidt vides naaede al
le i Sikkerhed.
Derimod foretog Tyskerne i Tilslutning til de allerede foretagne Arres
tationer endnu en Række Anholdelser Byen over. Under Ildkampene forskel
lige Steder i Byen blev en pensioneret Opsynsmand ved Navn Chr.Petersen,
Vesterbro 27, dræbt, medens Husassistent Karen Andersen, Vesterbro 21,
blev lettere saaret. Begge var gaaet til Vinduerne, da Skudene lød gennem
Gaden.

En Dansker kom fornylig i Forbindelse med et tysktalende Ægtepar, der
paastod, at de var flygtet fra Gestapo. Han paastod at være af polsk,
hun af fransk Afstamning. Det var nu deres Haab, at de kunde blive hjul
pet til Sverige. Danskeren gav dem foreløbig Lov til at bo i hans Lej
lighed, men et Par Dage efter, da han kom hjem, var det “forfulgte Æg
tepar” forsvundet. Paa Spisestuebordet laa en Seddel med følgende Paa
skrift:
“Halten Sie sich bereit, die Gestapo holt Sie ab. Denn soiche Menschen
mUssen ausgerottet werden. Doch wir bleiben ewig deutsch
Heil Hitler.
Familie Böber”.
Et nærmere Eftersyn viste, at det “stakkels Ægtepar” var almindelige
Forbrydere, antagelig kommet her til Landet med Flygtningeskarerne. De
havde bl.a. stjaalet 680 Kr. kontant, 3 Sæt Herretøj, tre Damekjoler og
nogle Smykker. At de muligt ikke har stukket Danskeren til Gestapo, er
en Sag for sig, men i alle Tilfælde har han nu forladt sin Lejlighed.
Den anden Beretning har faaet et betydeligt uhyggeligere Forløb for Ho
vedpersonen, Fængselsbetjent Finn Benny Kaufmann Brandrup fra Vridsløse.
Han var kommet i Forbindelse med en Mand, som han troede fuldt og fast
paa. Manden gjorde Brandrup opmærksom paå, at alle nu maatte være med
for at skade Tyskerne, og han fortalte, at han selv havde udført et meg
et betydeligt illegalt Arbejde. Brandrup vilde ikke staa tilbage. Ogsaa
han havde arbejdet illegalt og var Medlem af en Gruppe, paastod han, og
der blev derefter aftalt et Samarbejde mellem de to. Umiddelbart efter
blev Braridrup arresteret af Hipo, ført til Politigaarden og underkastet~
en pinefuld Afhøring. Han kunde imidlertid intet fortælle om sit paa
staaede illegale Arbejde eller Gruppen af den gode Grund, at han aldrig
havde arbejdet illegalt. Resultatet blev imidlertid, at Brandrup efter
Afhøringen blev kørt ud til Utterslev Mose, hvor Hipoerne myrdede ham og
kastede hans Lig ud paa Vejen.

Vær paa Vagt overfor Stikkere
saakaldte Desertører og politiske Flygtninge.
Efterhaanden som det gaar op for selv de daarligst begavede Tyskere, at~
Krigen uigenkaldelig er tabt, sker det ikke sjældent, at Folk kommer i
Forbindelse med saakaldte Desertører eller Tyskere, der kalder sig poli
tiske Flygtninge. De vil alle hjælpes til at skjule sig, og i mange Til
fælde tilbyder de baade Vaaberi og Penge. INF benytter i den Anledning
Lejligheden til at understregé det farlige i at indlade sig med Folk af
denne Art. Kun de færreste almindelige Mennesker i dette Land er i Stand
til at afgøre, om der ikke blot foreligger et af de sædvanlige modbydeli
ge Stikkerfif, om det blot er almindelige Forbrydere, som benytter sig
af Lejligheden, eller det er tyske Nazister, der tager en Chance og som
ikke et Sekund betænker sig paaat angive deres “Velyndere” i det øjeblik,
det gaar galt. Hvem der derefter redder Skindet, og hvem der bliver spær
ret inde i Tyskernes Fængsler, behøver næppe nogen nærmere Forklaring.
Nedenstaaende to Eksempler fra de sidste Dage vil iøvrigt være gode at
tage ved Lære af:
-
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Direktør ørum reddede Kammeraterne
og blev selv dræbt.
Der foreligger nu nærmere Enkeltheder om de Begivenheder, der gik forud
for Mordet paa Direktør Kaj ørum fra Sydøstsjællands Elektricitetsværk
i Haslev.
Gestapo foretog en Razzia i Haslev, hvor de først opsøgte Boghandler Ot
to Rønne i Jernbanegade. Rønne saa Bilerne komme, da han tilfældigvis
fulgte en Bekendt til Døren. Det lykkedes ham at undslippe, men han naa
ede ikke at advare tre Kammerater, der befandt sig oppe i Stuerne. Disse
tre blev taget af Gestapo og ført til Afhøring paa Haslev Højskole. Ved
en Husundersøgelse blev der konstateret enkelte Vaaben. Senere paa Nat
ten brød Gestapo ind paa Sydøstsjællands Elektricitetsværks Hovedkontor
paa Tingvej. Der er ingen Tvivl om, at stedkendte Folk har deltaget. Dø
ren til Direktør Kaj ørums Lejlighed paa 3.Sal blev sprængt, og Direktør
ørum anholdt og ligeledes ført til Højskolen. Driftsingeniør Lauersen
og Købmand Aage Røber blev ligeledes anholdt.
Næste Morgen blev Aage Røber løsladt, Ingeniør Laursen blev kørt i Bil
til København, mens Direktør ørum og de tre unge Mennesker, der var ta
get hos Boghandler Rønne, blev ført i Bil mod Fakse. Undervejs lykkedes
det ørum at befri de tre unge Mænd fra deres Baand
de var simpelthen
-

-
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bundne paa Hænderne
men den tyske Vagt opdagede det og tændte Lys.
Fangerne overfaldt ham imidlertid og tog hans Pistol, hvorefter Føreren
maatte standse Vognen. De tre unge Mænd sprang ud og flygtede, men den
ene var dog efter Afhøringerne saa mishandlet, at han ikke kunde løbe,
og han blev skudt ned med det samme. Det var den 25-aarige Rufoif Mar
tinsen, Søn af Smed Martinsen, Jernstrup. De to andre blev saaret, men
undsiap. Derefter dræbte Tyskerne Direktør ørum med Nakkeskud og kastede
de to Lig i Grøften.

Lidt uden for Maidanek ligger Hitlers Koncentrationslejr for civile Fan
ger af næsten alle europæiske Nationaliteter. I et Luftperspektiv viser
Filmen de talrige lave Barakker, hvor Fangerne afventede deres Skæbne.
I Nærbilleder ser man de tætfiettede Pigtraadshegn, der i flere Meters
Højde omgiver Lejren. Flugt var umulig. Rev en Flygtning sig ikke til
Blods paa Pigtraaden, blev han dræbt af Stærkstrømmen, som gik hele Net
tet rundt.
Det dominerende Billede i Maidaneklejren er Krematorierne med de høje
Skorstene. Her brændtes de gasdræbte Lig. I Filmen ser man det ryge fra
store Askehobe. Andre Hobe bestaar af Menneskeknogler, som er skrabet
ud af Ovnene, inden de var helt tilintetgjort. Tusinder af Menneskeknog
ler. Voksnes og Børns.
“Bad und Desinfektion” staar der paa Skiltet til en Dør. Inden for denne
ligger et stort lavloftet Lokale. Her blev Fangerne nøgne drevet ind for
at faa Bad. Naar Lokalet var fyldt, blev den smalle Dør hermetisk luk
ket, og gennem Rør i Væggen blev Zyklongassen blæst ind. I en Væg sidder
nogle srnaa firkantede Vinduer. Gennem disse kunde Lejrens Funktionærer
iagttage Gasningsprocesserne. der var endnu mange Beholdere med Zyklon
gas tilbage, da Russerne naaede frem til Maidanek.
Der var ogsaa en Del Fanger tilbage i Live. Og enkelte SS-Mænd. De blev
stillet for en russisk Forhørsdomstol. Filmen bringer Billeder fra nogle
af disse Forhør. Paa Basis heraf er den daglige Virksomhed i Maidanek
lejren blevet rekonstrueret.
De tilfangetagne SS-Vagtfolk beretter roligt og sagligt for Forhørsdorn
merne og Tolken. Ikke en Mine viser~ at de har Samvittighedskval over
Forbrydelserne. De beretter med normal Stemme og normalt Ansigtsudtryk.
Gaskammerets Kapacitet, oplyser de, var 800 å 1000 Mennesker pr. Dag.
Ialt er der i Maidaneklejren blevet myrdet over 1.400.000 Mennesker. Jø
der, Polakker, Tjekkere og Folk af næsten alle andre europæiske Natio
naliteter, deriblandt ogsaa Danskere og Nordmænd. Filmen viser nogle
Udvalg af de hundrede Tusinder af Pas og Identitetskort, man fandt i
Lejrens Administrationsbygninger. Gasovnene var specielt konstrueret af
et Firma i Bremen. “Schmidt und Sohn” oplyser Firmaskiltet. Hovedparten
af de gasdræbte Fanger blev brændt, men en stor Del Fanger ~:lev skudt
og begravet i Massegrave paa flere Hundrede Meters Længde. Âsken af de
brændte, oplyste en SS-Mand, blev betroet Lejrens Gartneri og anvendt
som Gødning. Filmen viser nogle Billeder af en stor Kaalmark. Den er
gødet med Menneskeaske. Væksten var god. Kaalen blev sendt til Tyskland
og tilberedt i tyske Husmødres Køkkener.

-

Dansk—norsk Hilsen til Hjemmefronten.
Den 9.April var 270 danske og norske Flygtninge samlet i Stadshuset i
Eskildstuna, hvor der blev vedtaget en Resolution
en Hilsen til Hjem
mefronten:
“Fem Aars Undertrykkelse
fem Aare Lidelse
fem Aars Ofret Paa et
Tidspunkt, da Nazismens endelige Nederlag er i Sigte mindes vi Jer, der
satte Livet til i Kampen for vore Landes Befrielse. Samtidig hylder vi
Jer, Kammerater og Landsmænd, der modigt fortsætter Kampen trods stigen
de Ofre, trods Forfølgelse, trods Deportation, stadig kæmpende med Li
vet som Indsats i Forvisning om, at Jeres Ofre ikke er forgæves, men en
stadig Kilde til større Indsats i vort fælles Maal, den endelige Befri
else af vore Lande. Med Beundring og Anerkendelse for Jeres tapre og mo
dige Kamp væbner vi os med Taalmodighed i Forventning om, at det maa
forundes os med vore Styrker her i Sverige at deltage i Slutkampen om Be
frielsen af Norge og Danmark og i nær Fremtid sammen med Jer at genop
bygge et frit Danmark og Norge.
—

-

-

Ned med Nazismen~
Leve et frit Danmark~
Leve et frit Norge~
Maidanek-Fi lrnen.
Rystende Skildring af tysk Grusomhed.
Bladet “Danskeren” har fra sin
Korrespondent i Helsingfors, A.
Rasten, modtaget følgende Skil
dring:
En russisk Film om Maidanek har nylig været vist i en af Helsingfors
Biografer. Det er Filmen om en af de tyske Ligfabriker i Polen
eller
for at udtrykke det med Filmens strengt objektive og upropagandistiske
Titel “Filmen om Hitlers Koncentrationslejr i Maidanek”.
-

~J—.

Maidanekfilmen varer i ti Minutter.
Man glemmer den ikke i ti Aar. Ikke i tyve Aar. Ikke hele Livet.
Ti Minutter er en kort Tid. Men paa Film lang nok til mere intensivt og
mere virkeligt end trykte Skildringer at give Tilskueren et uudslette—
ligt Indtryk af de tyske Massemord i Maidanek. Og alligevel ikke til
strækkelig lang Tid til, at en normal menneskelig Hjerne kan sætte sig
ind i den ud over enhver Grænse staaende sjælelige Forhærdelse og De
struktionsvilje, som ligger bag Tyskernes systematiske Udryddelse af
hundrede Tusinder af Mænd, Kvinder og Børn fra de besatte Lande.
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Billederne fra Massegravene med opgravede Lig virker næsten menneskeli
ge i Sammenligning med Askehobene. I en Grav ser man en Række Lig af
smaa Børn. Et Billede viser et voksent Lig med et lille Lig i Favnen.
Andre Billeder fra Lejrens Afdelinger bekræfter SS-Mændenes Forklarin
ger om, at der herskede god Organisation i Lejren. SS-Folkene tog Tøjet
af Ligene, inden disse blev brændt eller begravet. I et Lokale findes
Skjorterne, i et andet Frakkerne, i et tredie Skoene. Paa et Bord lig
ger Mængder af Børnenes Legetøj, Dukker og Trædyr.
Men indhugget i en Granitsten ved Lejrens Hovedindgang læses en Inskrip
tion i gotisk Stil. Den lyder: Deutschland Uber alles.
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I FAA LINJER (Indland):
Søndag Eftermiddag eksploderede en tidsindstillet Bombe i Salen i Ben
netzens Hotel i Arnum i Sønderjylland. Salen, der for Tiden er belagt
med Arbejdere, blev fuldstændig ødelagt. Paa samme Tid skete en Række
Eksplosioner paa en tysk Arbejdsplads i Stensbæk Plantage ved Arnum.
I Brørup skete Søndag Morgen en Eksplosion ved Teknisk Skole, som huser
Arbejdere, der er beskæftiget ved tyske Anlæg. En Del Ruder i Skolen og
de nærliggende Ejendomme blev knust.

Bankdirektor Rudolf Hansen, Landmandsbanken, Esbjerg, er død i Neuengam
me, hvortil han var ført efter at være sat ind paa Oprydningsarbejde i
Hamborg. Han skulde netop nu være ført hjem.

-

er ble
Biskop Berggrav
den norske Hjemmefronts store Førerskikkelse
vet befriet af norske Patrioter fra den Bjerghytte, hvor han sad inter
neret, bevogtet af en halv Snes tyske Soldater. Biskop Berggrav der
kom i aaben Konflikt med Quislingstyret i Begyndelsen af 1942 har for
alle Nordmænd hjemme og ude været Symbolet paa den nationale Trods og
den udholdende Kamp
trods alt. Den danske Frihedsbevægelse hilser hans
Befrielse med Taknemlighed
og som et Varsel om hele Norges snarl i ge
Løsgørelse for nazistisk Aag.
-

Gestapo foretog forleden forskellige Razziaer i Varde. Under Razziaen
blev alle Vagtværnets og FslckstationensFolk holdt tilbage, saa Statio
nerne maatte lukkes. Det menes, at der ialt er anholdt 7 unge Mennesker.

-

-

Trafikassistent H.M.K.Nielsen, Padborg, er død under Luftangreb paa Ham
borg. Den 25-aarige Reservebetjent Hans P:Christensen, Toldested ved
Odense, er død paa Sygehuset i Aabenraa af Menigitis. Han var blandt de
hjemvendte Fanger fra Tyskland og skulde have været til Sverige. Staal
værksarbejder P.Pedersen, varde, der var paa Vej hjem fra Tyskland, er
død paa Karantænestationen i Padborg. Bankdirektør Rud. Hansen, Land
mandsbanken i Esbjerg er død i Neuengamme.
Under en Luftalarm forleden paa Skagen kørte en tysk Lastbil til Kirke
gaarden med 2 Kister, sandsynligvis Flygtninge, der skulde begraves. Der
laa 4 Kranse paa Kisterne, og Begravelsen overværedes af en lille Afde
ling Soldater. Efter Begravelsen marsherede Soldaterne ud. De 4 sidste
bar Kransene med sig
de kunde sandsynligvis bruges endnu en Gang.
-

Nu begynder Ungarerne ogsaa at spille Herrefolk. Da en Ledvogterfamilie
fra Sorøegnen i Søndags vendte hjem til deresH us, fandt de det besat
af ungarske Soldater. De nægtede Ledvogteren og hans Paarørende Adgang
ikke engang deres personlige Ejendele maatte de hente.

-

I ikke mindre end tre Tilfælde de to sidste Dage har tilfældige danske
Tilskuere været Vidne til, hvorledes tyske Flygtninge er faldet døde om
ved Ankomsten hertil. Det er sket paa øs~terbro Station, ved Frihavnen
og i Toldbodgade i København. Ogsaa de sidste Sendinger af saarede tyske
Soldater viser, at disse længe ikke har været under Lægetilsyn. De styr
ter udmattede om ved Ankomsten til danske Jernbanestationer og Havne.
Hipo foretog Søndag Eftermiddag en Razzia i Mimersgade i København, hvor
de lod Maskinpistolerne knalde i det,meste af en Times Tid. Tre unge
Mænd blev arresteret, men pludselig saa den ene sit Snit til at flygte
over et Plankeværk. Hipoerne løste imidlertid en Sporhund, som de havde
i en af Vognene. Den satte efter Flygtningen og fandt ham kort efter i
et Garageanlæg.

-

For nogen Tid siden indbragtes til Korsør Havn den 12.000 Tons store
tyske Damper “Marko Bunner”, som var minesprængt. Det var Meningen, at
den skulde have været i Flydedok i Korsør, men Dokken er for lille, og
efter at der ikke længere er Slæbebaade til Raadighed, har man øjensyn
lig opgivet enhver Mulighed for at faa Skibet til en anden Havn. “Marko
Bunner”s Luftværnskanoner er blevet taget ned og anvendt andet sted.
Hotel Sorø, Sorø Badmintonhal samt Frederiksberg og Kindertofte Skole,
Ottestrup Forskole og Topshøj Centralskole ved Sorø er blevet beslag
lagt, antagelig til Ungarere.
Efter at Tyskerne som omtalt har taget J.Lauritzens Søfartsskole i
Kogtved udenfor Svendborg, er Elever og Personale flyttet ud paa Dampe
ren “Ninna Lau”, der ligger i Thurø Bund. Endvidere har Tyskerne beslag
lagt Feriehjemmet “Stella Maris”, hvor CBU er kaserneret, og CBU’erne
er derefter flyttet til Vestre Skole. Man venter 800 Medlemmer af Hit
ler—Jugend, der skal bo i Søfartsskolen og “Stella Maris”.

Som tidligere omtalt trængte bevæbnede Mænd ind til Tjener Willy Vagn
Aage Møller Christensen, der boede Thyrasgade 1 i København, og dræbte
ham med flere Pistolskud i Hovedet. Det er nu oplyst, at Christensen
gjorde Tjeneste i Hipos Efterretningstjeneste.
Den svenske Radio sendte i Aftes Radioreportagen fra Sabota~n mod Fa
briken “Allways”, Første Gang udsendt af ~en illegale danske Radiosta—
tion. Denne fortræffelige Reportage, der vil blive klassisk i den ille
gale Radioreportage, har ogsaa været benyttet i en lang Række af Udsen
delserne fra London paa forskellige Sprog.
Paa Assistenskirkegaarden i Haderslev er der hidtil blevet begraver 55
Flygtninge. De fleste er Børn.
Overalt hvor de tyske Flygtninge opholder sig, er der det grusomste Svi
neri. Paa Hellerup Skole benytter de som alle andre Steder Mælkejunger
ne til Latrinspande, men samtidig lader de døde Flygtninge ligge afklæ
dte i Skolegaarden. Tøjet er taget af Ligene, da det skal benyttes end
nu en Gang. Der udbreder sig en frygtelig Stank i Kvarteret, og Forhol
dene er i højeste Grad en alvorlig Trusel mod Sundhedstilstanden.

Hotel Skovhuset ved Korsør Skov tæt udenfor Byen er blevet beslaglagt
af Tyskerne.
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En Dansker, der netop er vendt hjem fra Berlin, oplyser, at Nazisterne
ikke stoler paa Folkefronten. Medlemmer af Folkefronten faar saaledes
ikke Lov til at tage deres Vaaben med hjem, men skal aflevere dem i Depoter, hvor de om Natten er under Bevogtning af SS-SOldater.

Natten mellem Søndag og Mandag indfandt en Gruppe Sabotører sig hos en
Vognmand i Vester Vedsted. Vognmanden arbejder i stor Stil for Tyskerne.
Hans fem Heste blev skudt ned. Under hele Aktionen havde Vognmanden gemt
sig under Sofaen.

Kontorist Eyvind Dengsøs Familie i Randers har faaet Meddelelse om, at
han er død i tysk Koncentrationslejr. Dengsø blev for et Aars Tid siden
anholdt i Forbindelse med Attentatet mod A/S Chr. Juncker i Randers.
Han sad længe i Aarhus Arrest og blev derfra overført til Tyskland.
Dødsaarsagen opgives at være Afkræftelse.

For nogle Dage siden meddelte de bornholmske Aviser, at en Fiskekutter
fra Svaneke var blevet blevet beskudt af Flyvere. Aviserne fik imidler
tid ikke Tilladelse til at meddele, at Kutteren blev beskudt, fordi den
opholdt sig i Nærheden af en tysk Konvoj paa fire store Skibe, der blev
angrebet af russiske Maskiner. Fra en nærliggende Fiskekutter saa man
pludselig en Røgsøjle slaa op fra det ene af Skibene, og da Røgen for
svandt, var der kun tre Skibe tilbage.

Ved det allierede Luftangreb mod den militære Flyveplads Vest for Flens
borg i Fredags blev der paa Jorden ødelagt 27 tyske Maskiner.
Bogholder Hans Hansen, Tønder, der blev dræbt sammen med sin Hustru og
sit Barn ved Bombeangrebet paa Tønder forleden, var tysk “Zeitfreiwil
lig”.

Værnemagten i Skive har beslaglagt ni store Rutebiler, der skal køre
Soldater til Ribe, Skærbæk m.v. Soldaterne har været stationeret i Ski
ve, og til Afløsning for dem er der kommet en Del pelshueklædte Tropper
fra Norge. Mellem Soldaterne lød det kort og godt: Hjem at sejre.

Trafikassistent H. M. P. K. Nielsen, Padborg, der var Fange i Neuengam
me, er blevet dræbt under Luftangreb paa Hamborg. Han blev 44 Aar gammel
og efterlader Hustru og to Børn.

En stor Transport af “døde” Tanke
Tanke, der ikke kan køre selv
er
i sidste Uge blevet slæbt til Danmark. Tankene skal bruges i deBefæst—
finger, der for Tiden anlægges i Danmark, og nedgraves som smaa, faste
Forter. Hovedparten af dem skal til Nordsjælland.

Maleren Ib Hansen, Aarhus, er død i Tyskland. For et Par Maaneder siden
døde hans Far, Maleren Thorvald Hansen, ligeledes i tysk Koncentrations
lejr.
Bibliotekar Anna Dorthea Holm, Aarhus, er blevet overført til Frøslev.
Ved 1 1/2-Tiden Natten til Søndag blev Tinglev overfløjet af en allieret
Maskine, formentlig den samme, som forinden havde kastet en Bombe i Tøn
der. Den lod en 500 kg-Bombe falde fem—seks Meter fra Stationsbygningen
lige ved Sporet til Tønder. Mens det danske Stationspersonale under
Luftalarmen var i Kælderen, opholdt de tyske Jernbanemænd sig i den ene
Ende af Bygningen, hvor der er indrettet et tysk Tjenesterum.. En af
dem, der stod i Døren, blev ved Bombenedslaget dræbt, mens to blev saa
ret. Der anrettedes en Del Skade paa Bygningen.
70 danske Arbejdere nedlagde Mandag Formiddag Arbejdet ved Aarhus Havn
baade paa de danske og de tyske Skibe, idet de fulgte Opfordringen til
at ophøre med at arbejde for Tyskerne. Senere paa Dagen blev der ind
ledt Forhandlinger med Arbejderne om Genoptagelse af Arbejdet paa de
danske Skibe.
I Fredags blev et Hold Arbejdere, der arbejdede for Værnemagten ved
Rejsby holdt op af en Afdeling Frihedskæmpere. Arbejderne maatte afleve
re deres Ugeløn og se paa, at Pengene blev brændt i Bilens Generator.
Bag efter blev der stukket Ild paa Bilen.
En ny Gruppe Arbejdere paa en Snes Stykker skulde i Sdr. Farup møde til
Værnemagtsarbejde. Nogle danske Arbejdere fraraadede dem det, men fik
kun til Svar: Det skal vi sgu nok selv bestemme.
Da de kom hjem om
Aftenen laa der en Kuvert til dem med en Kugle i. Dagen efter mødte der
kun to paa Arbejdspladsen.

-

-

I Gaar blev der paa Odense Kirkegaard begravet tyve Tyskere. Det er det
største Antal Begravelser i Kirkegaardens Historie paa en enkelt Dag.
Selv Allikerne i Ribe saboterer nu—Tyskerne. En meget fin Tyskerkvinde
paa Ribe Borgerskole havde hængt sine Strømper til Tørre i et Vindue.
En Allike stjal den og anbragte den i Toppen af et Træ i Nærheden.
Arrestationer: I Slagelse Barbersvend Olsen, Kalundborgvej, Urmager
Lykke-Friis, Smedegade, Typograf PoulJacobsen, Sorø Amtstidende, Typo
graf Børge Christensen, Social-Demokraten, Bagermester Hermansen, St.
Peders Plads, Kommis Carl Petersen, Politibetjentene Gunnar Bagge og
Vald Larsen, Skellet 5, Tjener Alfred Hansen, Ohlenschlägersgade, Slag
ter Pape, Kommis Fedegaard, Kontorist Ejler Lang og Urmagersvend Henning
Jensen, Frederiksgade, i Ruds Vedby Gartner Joh.Larsen, MedI~jælper Ras
mussen, Vedbygaard, Vognmand Carl Hansen, Maskinarbejder Willy Madsen
og Mekaniker Thomsen, i Sorø Telefonmomtør Gunnar Hjort og Chauffør Poul
Petersen.

Specielt:
Til Nr. 1000 (H.S.): Fredag Kl. 12. I—n.
Til 383: Det er et illegalt Blad.
Til 461: Deres Henstilling er gaaet videre, ogsaa den sidste. Dyrlægen
faar Post. Tak for Bladet. De skal ikke sende Penge.

-
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Uhørt Raahed:

Som bekendt blev Pastor Tage Schack skudt af Hipo, fordi
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han ved en Stikkers Begravelse ikke anvendte den Tale, Hipo havde fore
skrevet. Pastor Schacks Prædiken ved den paagældende Lejlighed var iøv
rigt meget neutral, idet han holdt sig til Biblens Tekst, men der fore
kom her et Par Udtryk, der gik Hipo imod. Det var derfor, de besluttede
at skyde Pastor Schack, og da det var en Tale, der skulde hævnes, begik
de den uhørte Raahed at skyde ham gennem Munden.

sere Strækningen Farris-Sommersted.
I Løbet af Mandagen fandt der
Sprængninger Sted paa Strækningerne Døstrup-Bredebro, Svendstrup-Ellids
høj, Bogense-Guldbjerg. 25 Skinner maatte udveksles.
Natten mellem
Mandag og Tirsdag sprængtes Vandforsyningsanlægget paa Aarup St. paa
Fyn. Pumpehus og Maskineri blev helt ødelagt.
Mellem Herning og Studs—
gaard fandt der Sprængninger Sted under en tysk Maskine uden Vogne. Ma
skinen blev afsporet, og en Del Skinner ødelagt.
Mellem Hinnerup og
Mundelstrup blev Ballasten bortsprængt og der maatte gennemføres Enkelt
sporkørsel. Iøvrigt er der stadig Enkeltsporkørsel paa Strækningerne
Aalborg-Svendstrup, Aarhus-Brabrand, Kolding-Lunderskov, Vejen-Brørup
og Bramminge-Esbjerg. Efter Sprængninger paa Strækningerne Andst-Vejen,
Krogager-Tofterup og Agerbæk-Glejbjerg maatte 25 Skinner udveksles.
I Mandags fra 11-14 var Toggangen indstillet mellem Bernstorffsvej og
Jægersborg, fordi der var fundet en ueksploderet Bombe paa Gentofte Sta
tion i Vraget af en Vogn, der brændte i Søndags.
Sprængningen i Gaar
Morges Kl.4.3O
den blev omtalt i Gaar
fandt Sted lige udenfor Glo
strup St. mod øst. Der var Sprængning i to Godsvogne, og et Hjulsæt blev
revet af den ene Vogn. Der maatte udveksles et halvt Hundrede Sveller.
I Nat ved 2-Tiden fandt der Sprængning Sted under et tomt Lazarettog
mellem Hjordkær og Bolderslev i Sønderjylland. 7 fire-akslede Vogne blev
afsporet. 4-5 Mennesker blev haardt saaret.
Der har endvidere i Nat været en Del Sprængninger paa andre jyske Stræk
ninger, men Skadernes Omfang kendes endnu ikke.
-

-

-

-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: De forreste amerikanske Tankafdelinger staar nu 25 km fra
Dresden og 115 km fra de russiske Udgangsstillinger før den store Offen
siv ved Görlitz og Kottbus. Der er meget ringe Modstand her, og Halvde
len af Sachsen er allerede besat. Den tyske Civilbefolkning hjælper og—
saa, hvor de kan, de amerikanske Hære med Besættelsen, idet den lægger
et overordentlig stærkt Pres paa de stedlige Borgmestre og Kommandanter
for at faa dem til at overgive Byerne. En saadan Opfordring har den na
zistiske Overborgmester i Leipzig siddet overhørig, og nu er Byen Gen
stand for et meget voldsomt Bombardement. Det hagler ned over Byens Ind
byggere med Granater og Bomber, medens de allierede Jagerbombere stryger
over Gaderne og beskyder alt, hvad der rører sig, med Maskingeværer.
øst for Leipzig har Amerikanerne naaet Elben og har fra dette Sted besat
Elbredden helt op til Wittenberge. Overalt sætter Amerikanerne over Flo
den, og der er dannet et stort Antal nye Brohoveder, mens Masser af Trop
per føres over til Fremstødet mod Berlin.
I Bremen er Englænderne trængt ind i Neustadt, og Wilhelmshafen samt
Emden ligger under Artilleriild Den nye Kile, som Englænderne sætter ind
i Holland fra Arnhem, er nu kun 8 km fra Zuidersøen, og derefter vil
Holland være delt i to nye Dele.
I Ruhr er der nu kun 20.000 Mand, der ikke har overgivet sig. 175.000
Mand er allerede taget til Fange. Den 14. og 15.April overgav 195.000
Mand sig paa Vestfronten, og siden Invasionen har 1.780.837 tyske Solda
ter søgt deres egen lille private Afslutning paa Krigen.
østfronten: Time efter Time forstærkes Kanontordenen i den tyske Hoved
stad, og mere og mere gaar det op for Berlinerne, at det nu snart er
Slut for dem. Men det er vel et Spørgsmaal, hvor mange af dem der over
lever det, for heller ikke Berlin maa overgives, hvor stor end Overmag
ten er fra øst og Vest. Den russiske Fremtrængen er endnu omgivet af
Tavshedens Slør, men man ved dog, at de er naaet til FUrstenberg og See
low. Højderne ved Sachendorf er taget, og de staar foran Arnswalde. De
er tillige gaaet stærkt frem over Neisefloden, men her angives der ingen
Positioner. Alt disponibelt Mandskab og Materiel bliver sat ind i for
gæves Modangreb. Men naar Tyskerne kan stille med 10 Tanke, møder Rus
serne op med det tidobbelte Antal, og de støttes af kraftige Flyverfor
mationer, der ikke lader Tyskerne i Ro.

-

—

-

—

-

S 1D 5 T E:
Ved 21-Tiden i Aftes hørtes Skyderi udfor Nr.21 paa Tagensvej i Koben
havn. Et Ægtepar ved Navn Henriksen var blevet inviteret hjem hos nogle
Mennesker, som de kun kendte ganske flygtigt. Pludselig trak disse Men
nesker Pistoler og skød Ægteparret ned. Manden blev dræbt paa Stedet,
mens Konen blev saaret i Skulderen. Ægteparrets Bopæl var Ryesgade 85.

SLUT.

Jernbanesabotagen: Statsbanerne har efter Sprængningerne mellem Farris
og Sommersted, f~st under et tysk Transporttog, dernæst af Broen over
Nørreaa, maatte aflyse Indskrivning af Gods af enhver Art, som skal pas—
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Eftertryk Med Kildeangivelse forbudt.
Kampene i Nordvesttyskland omkring Bremen og Hamburg tildrager sig Op
mærksomheden
ikke mindst set fra dansk Horisont. Montgomerys Tropper,
der øger Presset mod Bremen, støder frem gennem Lüneburger Heide i nord
østlig Retning og staar kun Ca. 25 km fra Hamburg
meget tyder imidler
tid paa, at Hovedstyrken ogsaa foreløbig støder forbi Hamburg og gaar
direkte mod Lübeck, hvilket betyder Afskæring af de tyske Tropper i Dan
mark. Et 1000-Plans-Angreb paa Helgoland og de militære tyske Anlæg der
i Gaar understregede Nordvest-Frontens Betydning.
Magdeburg er faldet, NUrnberg er omringet, der er Kampe i Dresdens For
stæder. De allierede Panserstyrker er gaaet over den czekoslovakiske
Grænse, staar Ca. 40 km fra Dresden og Ca. 120 km fra Marskal Konjevs
russiske Arme.
Paa KUstrin-Fronten øges det russiske Pres mod Berlins Forsvarsfront
store Nyheder kan antagelig vented herfra naar som helst.
-

-

-

DANMARK OG KRIGENS AFSLUTNING.
Det er nu en Realitet, at Tyskerne forbereder at møde de allierede Trop
per i Kamp paa dansk Jord. Store Mængder af Soldater og Materiel bliver
samlet ved den dansk-tyske Grænse i et Bælte tværs over Landsdelen.
Oberfeldmarskal Busch, der har været sat fra Bestillingen i nogen Tid,
er igen indtraadt i Hæren, og saavidt man kan skønne, gaar hans Planer
ud paa at oprette Forsvarszoner henholdsvis ved Hamburg, Kielerkanalen
og den dansk-tyske Grænse.
Det er ikke sandsynligt, at de tyske Hære med den Mangel paa Brændsels
olie, som har præget de hidtidige Kampe paa Vestfronten, er i Stand til
at dæmme op for de allieredes Pres paa nogen af de her nævnte Steder.
Det vil kun være muligt at udskyde Tidspunktet for den endelige Overgi
(fortsættes Side 2)
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velse, men ændre Krigens Gang kan en nok saa fanatisk Modstand i Danmark
ikke. Naar Tyskerne er blevet tvunget til at opgive deres sidste større
Forsvarsbælte ved den dansk-tyske Grænse, vil Hæren kæmpende trække sig
op gennem den jyske Halvø, indtil den sidste tyske Modstand bliver brudt
enten ved Limfjorden eller Skagen.
Faar Krigens Slutfase et saadant Forløb, og der skal kæmpes paa dansk
Jord, vil den danske Hjemmefronts væbnede Styrker faa deres Ilddaab.
Trods fem Aars Undertrykkelse og Forfølgelse, trods Tortur og Pinsler,
trods Henrettelser og Deportationer, er det ikke lykkedes Tyskerne at
løbe den danske Undergrundsbevægelse over Ende. De aktive Grupper staar
parat til at gaa ud i Kampen, og hele Folket staar bag dem i Dag.
Helt andre Problemer melder sig, hvis et tysk Sammenbrud i Nordtyskland
ikke umiddelbart følges af et allieret Angreb mod Kieler-Kanalen og
Sønderjylland, og Kapitulationen trækker ud, simpelthen af den Grund
at der ikke er nogen, der kan kapitulere. Saa er vi ude i en Situation
hvor et enkelt Skud, en enkelt Aktion fra en aktiv Gruppe kan faa skæb
nesvangre Konsekvenser. Vi maa gøre os klart, at der i Dag i Danmark
staar 110.000
120.000 regulære tyske Tropper, derimellem flere Panserenheder. De er godt udrustede og veltrænede, selvom de ikke er Elite—
Tropper. Alene paa Baggrund af den rent talmæssige Overlegenhed er det
indlysende, at en selvstændig Kamp fra dansk Side mod de tyske Tropper
her i Landet paa et for tidligt Tidspunkt vil forringe den Modstand, man
kan sætte ind, naar Ordren kommer. Der maa her handles i nøje Overens
stemmelse med de Allierede og Frihedsraadet. Falder Berlin og Hamburg,
og bliver der nogle Dages Stilhed i Kampen, er det af afgørende Betyd
ning, at der ikke fra dansk Side sker en Afslappelse af den Disciplin,
som i det store og hele har præget den danske Modstandsbevægelses Kamp.
Vi maa gøre os klart, at alene kan vi ikke tvinge Tyskerne til Kapitula—
tion. Det vil være overmodigt at gaa rundt i den Opfattelse.
Endelig kan man ikke helt afvise, at der kan ske en selvstændig Kapitu—
lation for Danmarks Vedkommende. Meget tyder paa, at den tyske Soldat
er ved at miste Kamphumøret, og med Berlins og Hamburgs Erobring falder
sikkert en væsentlig psykologisk og moralsk Modstand mod at erkende Si
tuationens Realitet.

at trække Ærmet af. De dødes Klæder er iturevne og blodige. De har ikke
haft Tøjet af Kroppen i Uger og Maaneder. Det er groet fast til Læsio
nerne.
Det er Krigens sidste Timer, der nærmer sig. Langs hele Vestkajen færdes
tyske Flygtninge paa Gennemrejse. Det er deres midlertidige Bopæl, de
har ikke noget bedre Hjem. De lange Ramper, der strækker sig langs med
Oplagsskurene og kun er skilt fra Kajen ved en 5 jn bred brolagt Passage
med Jernbaneskinner, er deres mest yndede Opholdssted. Her udfolder Li
vet sig. Blonde Husmødre fra de nordtyske Havnebyer er smaaborgerligt
optagne af at vaske Tøj og hænge til Tørre. Solen skinner, og Tøjet tør
rer hurtigt. Mændene gaar uvirksomme omkring. Mange af dem er saarede
Soldater eller Invalider. De holder sig oppe med korte, tykke Stave,
Krykker findes ikke. Eller de sidder paa Rampen med Ryggen mod Muren og
kigger over paa Skibet. En af dem stirrer ufravendt paa sin ene Fod, som
nøgen og utrolig snavset stikker ud forneden paa en Gibsbandage, der
gaar fra Hoften til Anklen. Der er noget ved den Fod, der interesserer
ham mere end alt andet, bare det maaskeat han kan bevæge Tæerne. De fle
ste af Mændene er ubarberede, men en af dem har stillet et skaaret Spejl
op og rager med hurtige Bevægelser Skægget af Hagen, som om han skulde
ud til Middag. Maaske er det en Barber,der ærer sit Fag.
En anden er meget pillen med sit Tøj. Han bærer Spidsbukser af Fløjl,
ultragrønne Viklers og en alt for lille Soldaterjakke, hvor Distinktio
nerne er fjernet og har efterladt ufalmede Pletter. Han fremgraver af
Brystlommen en Skægbørste, og strigler eftertænksomt sit velholdte og
fyldige Overskæg. Det er hævet over enhver Tvivl, at han er prøjsisk
Statsembedsmand.
Nogle Børn leger Hestevogn. De har paa ubegribelig Vis skaffet sig en
lang Snor, men Glæden varer kun kort. En Vagtsoldat tager Snoren fra dem
og smider den over i Bunken, som de russiske Fanger sidder ved. De har
nok hugget Snoren derfra. Unge tyske Kvinder gaar Strøgtur langs Kajen
og lader sig kurtisere af Marinesoldaterne, der endnu har hele Lemmer
og pæne Uniformer og Karabiner paa Skulderen. I en snæver Passage mellem
to Skure bliver man et kort Sekund Vidne til den desperate Erotik mellem
en mørkhaaret Pige og en Marinesoldat.
Ellers hersker der en ejendommelig Ro. Livet arbejder for n~dsatte Funk
tioner. Flygtningene taler næsten ikke med hinanden. Fra Damperen “Mar
burg11 sættes med et chokerende Drøn Radioen igang, og ud gennem Højt
taleren strømmer den tyske Hærberetning og øvrige Nachrichten. Det cho
kerer~ikke Flygtningene. De, der ligger ned, bliver liggende, og de,
der humper om, bliver ved med at humpe om. Ingen hører efter. En perten
tlig Hausfrau med ægte germansk Haarknude, fortsætter uforstyrret Aflus
ningen af sin 7-8-aarige Søn. Skønt han er klippet skaldet, er der aaben
bart stadig Utøj.
Omme paa den anden Side af Skurene, nærmere Byen kører et langt Tog frem
til Færgestationen. Det er fyldt med Passagerer. De har næsten alle væ
ret klippet helt skaldet, nogle af dem har faaet klippet en Stribe fra
Panden om i Nakken. De har allesammen et Dannebrogsflag eller det norske
Flag af Papir i Haanden, og vinker ivrigt med dem. Men de er tavse, de
har lært at tie stille, og de har svært ved at udtrykke sig, eller de
tør ikke rigtigt. Mange af dem er kun Skind og Ben, de har hule Kinder
og tynde Fingre, og nogle af dem har Forbindinger. I Lazaretvognene lig-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Mennesker i Havnen.
Krigens sidste Timer nærmer sig. Der sidder tre russiske Fanger, selv
klædt i utøjsfyldte Faareskindspelse og med nøgne Fødder, mellem to La
gerskure i Frihavnen langs Vestkajen, hvor i sin Tid Amerika-Baadene lag
de til eller sejlede ud, medens Konfetti regnede ned og kulørte Papirstrimler bandt de Rejsende til dem, der havde fulgt til Baaden. Der sid
der tre russiske Fanger og piller Tøjlapper ud af en stor Bunke og smi
der dem over i en anden Bunke. Det er et langsomt Arbejde, for det er
svært at hjælpe Folk af Tøjet, naar de er døde, og desuden har Russerne
ingen Redskaber, de har hverken Saks eller Kniv, for de maa ikke bære
Vaaben. De har kun deres Fingre, og med dem piller de Klæderne af Krop
pen paa de døde. Af og til løfter de Armen paa et af Ligene, for bedre
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ger de syge, de rejser sig med Besvær for at kigge ud, det er danske og
norske Fanger fra tyske Koncentrationslejre. De kommer fra Neuengamme,
bragt hertil af Svensk Røde Kors, og nu venter de paa, at Toget skal
køre ombord paa den svenske Færge. Endnu er de ikke i Sikkerhed, endnu
svarer de ikke paa Spørgsmaal uden at kaste et Blik over mod de civile
Gestapofolk, der overvaager Afrejsen.
Det er gode norske og gode danske Mænd, i sin Tid en for en afhentet i
deres Hjem eller overrasket under Udførelsen af Arbejdet for Modstands
bevægelserne i Norge og Danmark, bragt i endeløse Forhør med aandelig
og fysisk Tortur og til sidst kaster i Koncentrationslejr i Tyskland.
Med djævelsk Omhu har Gestapo draget Omsorg for, at de blev forsømt til
den nederste Levegrænse, daarlig Kost, ingen Kontakt med Omverdenen,
Sygdom og Savn. De Herrer Gestapo ved Færgestationen og langs med Toget
ser koldt og udeltagende paa Fangerne og mistænksomt paa alle andre, i
deres Ansigter staar gudhjælpeos endnu at læse, at de er Herrefolket....
Næppe er Færgen ude af Havnen, før et stort Antal hvidmalede Omnibusser
med det svenske Flag malet paa Siderne ruller ind paa Pladsen foran Fær
gestationen. De danske Jøder fra Theresienstadt passerer Københavns Fri
havn paa Vej til Sverige. De stiger ud af Bilerne, ser sig om og kigger
ind mod Byen. Mange af dem overvældes i den Grad af Minderne, at de bris
ter i Graad. De staar ganske stille, siger ikke et Ord, men Taarerne
strømmer ned ad deres Kinder. Det er de Landsmænd, som det hin Uhygges
nat i Efteraaret 1943 lykkedes de tyske Politisoldater at indfange og
deportere. Maaned efter Maaned har de nu levet i stadig Livsfare og un
der usle Vilkaar. Det, der nu er ved at ske, har de ikke turde tro.
De fleste af demser raske ud. De fortæller, at det, der har holdt dem
oppe, holdt Humøret oppe og Helbredet, er de danske Pakker med Fødevarer
og Klæder.
Idet Færgen sejler ud, er en meget stor tysk Damper paa Vej ind til
Flygtningekajen. Det er “Nordenfels”. Flygtningene inde paa Rampen kig
ger efter deres Ejendele og ser hadefuldt ud mod Skibet. De tyske Flygt
ninge hilser ikke paa hinanden. De stjæler fra hinanden. Russerne er net
op ved at være færdige med deres Job. De ser opgivende ud mod Skibet. Nu
kan de begynde forfra.
Og netop nu sker der det mærkelige, at man har begge Fartøjer i Synsfel
tet paa een Gang, idet de passerer hinanden. Færgen, som sejler til Sve
rige med frigivne Jøder, og Damperen, som gaar ind til Vestkajen med
hjemløse Tyskere
Det er Krigens sidste Time, der nærmer sig

arbejder Carl Helge Petersen, Colbjørnsensgade 25. De to Mænd var blevet
arresteret af Hipo sigtet for illegal Virksomhed, og under den paaføl
gende Afhøring paa Politigaarden blev de mishandlet paa det grusomste.
Blandt andet havde Bødlerne trukket Neglene af den ene af Mændene for
at fremtvinge en Tilstaaelse, og under den videré Tortur var de blevet
mishandlet med Rotting, Stokkeslag og Slag under Fodsaalerne.
Tirsdag Morgen havde Hipo’erne derefter sat de to Mænd i en Bil, og i
Hareskoven havde de myrdet den ene
Willy Petersen
ved Nakkeskud.
Carl Petersen var paa samme Maade blevet myrdet i Jægersborg Alle ved
Gyl denl undsvej.
Det overlagte Mord blev begaaet paa den 31-aarige Kioskejer, Løjtnant
Thorup, i hans Forretning paa Smørumvej 163. Thorup, hvis Indstilling
var 100 Procent dansk, og som ved mange Lejligheder havde givet Udtryk
for sin Foragt overfor Tyskerne og deres Lakajer, havde fornylig sat et
lille Skilt op i sit Udhængsskab: “Omgang med tyske Flygtninge fraraa
des”. Dette havde vakt en lokal Stikkers Vrede, han satte sig i Forbin
delse med Hipo’erne, der straks besluttede at rydde Thorup af Vejen, og
i Tirsdags indfandt fire Hipo’er sig i hans Forretning. En Ekspeditrice
og en Kunde blev med Maskinpistoler gennet ind i Baglokalet, og derefter
skød Morderne Thorup ned. Selvfølgelig benyttede Pancke og Konsorter
Lejligheden til Dagen efter i tvangsindlagte Artikler at “begræde” Mor
det i Dagbladene, men Krigsforbryderne undlod naturligvis at omtale de
nærmere Omstændigheder ved Mordet.

Hipos blodige Terror.
Hipo fortsætter sin blodige Terror mod danske Frihedskæmpere. Vi kunde
forleden meddele, at tre af de seks uofficielle Henrettelser, der blev
foretaget i sidste Uge, var begaaet af Hipo’er, mens de tre endnu ikke
er opklaret. Nu foreligger der Oplysninger om, at Medlemmerne af Panckes
Hjælpepoliti har begaaet tre nye Mord, eller rettere to uofficielle Hen
rettelser og et overlagt Mord.
I det første Tilfælde drejer det sig om den 33-aarige Bryggeriarbejder
Willy Laurits Petersen, Vesterbrogade 119 A, og den 22—aarige Maskin—
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Nye Ubaads-Dynamoer ødelagt paa Titan
umiddelbart før Afsendelsen.
Frihedskæmpére foretog i Gaar Formiddags en vellykket Aktion mod seks
store Ubaads-Dynamoer, som netop var blevet færdigbygget paa Maskinfa
brikken Titan paa Tagensvej. Dynamoerne var blevet pakket i tre store
Kasser, og disse Kasser var opstillet i den store Monteringshal klar
til Afsendelse. Tyskerne var meget ivrige efter at faa dem afsted. De
skulde til Torpedobaads-Stationen i Eckernförde, hvor der laa seks U
baade og ventede paa dem.
Ved godt 9—Tiden henvendte en ung Mand sig hos Fabrikkens Portner, som i
næste øjeblik blev holdt op med en Pistol. Den unge Mand luj<kede deref
ter 7 andre ind gennem Porten, og efter at en’ Mand var blevet anbragt
ved Fabrikkens Telefoncentral og en anden i Portnerlogen, tvang de port
neren til at aabne de elektriske Laase, som sikrer Porten ind til Mon
teririgshallen. Derinde gav de Ordre til, at Kasserne med Dynamoerne
skulde brydes op, og derefter tvang de Arbejderne til at transportere
de tunge Kasser udenfor paa den aabne Plads. Frihedskæmperne bøjede sig
nemlig for Værkførerens Anmodning om at skaane Hallen. Kort efter fulgte
Sprængningerne, og da Tyskerne kom for at hente de værdifulde Ubaads
Dele, fik de forevist de sørgelige Rester.
Tysk Vagt paa alle Skibe, der gaar ud af Københavns Havn.
De saakaldte tyske Havnemyndigheder i København gav i Gaar Morges Ordre
til, at der skulde posteres tyske Vagter paa hvert dansk Skib, der gik
ud af Havnen. Aarsagen til denne Bestemmelse er ganske aabenbar: Man vil
simpelthen forhindre de danske Skibes Masseflugt til Sverige.
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Bestemmelsen gælder alle Skibe over 50 Tons, og Vagtmandskabets Størrel
se staar i Forhold til Skibets Størrelse og Besætningens Antal.
Dette tyske Dekret gav Anledning til mange Knuder i Gaar, idet Søfolkene
simpelthen nægtede at gaa om Bord i Skibe med tysk Vagtmandskab. I Løbet
af i Gaar gik kun et eneste Skib ud af Havnen, nemlig Skagen-Paketten
“Lilly”, og det var ikke blide Ord, der lød fra Søfolks Side, da den
sejlede afsted med tysk Vagtmandskab. Ellers nægtede overalt Kaptajner
og Mandskab at sejle.
Hvordan Forholdene stiller sig med Bornholmerbaadene, kan endnu ikke si
ges, da ingen af dem skulde afsejle fra København i Gaar.
Denne nye tyske Bestemmelse vil foraarsage meget alvorlige Komplikatio
ner med Henblik paa Hovedstadens Forsyninger, hvoraf store Dele jo nu
efter Statsbanernes ringe Kapacitet er kommet med Smaaskibene. Man kan
belave sig paa, at Manglen paa Fødevarer bliver betydeligt skærpet i de
nærmest kommende Dage, hvis der ikke indtræder en Ændring i Situationen.

Efter at have siddet i Sachshausen i fire Maaneder blev Officeren sammen
med et større Hold andre Fanger tvunget ud paa Reparation af bombesprængte Jernbanelinjer. De maatte arbejde haardt,’ellers fik de Prygl,
og naar de ikke arbejdede, var de indespærrede i de Jernbanevogne, som
de blev transporteret rundt med. Under Arbejdet traadte Officeren et
rustent Søm op i Foden, og da der ikke fandtes Jod, Forbinc~sstoffer el
ler Lægehjælp af nogen Art, gik der Betændelse i Saaret.
I fire Uger laa han i Jernbanevognen, fritaget for Arbejde, men uden at
der fra Tyskernes Side blev gjort noget for at hjælpe eller pleje ham.
Betændelsen blev værre og værre, og da han efter de fire Ugers Forløb
endelig kom under tysk Lægebehandling, vilde Lægen straks sætte Foden
af. Heldigvis var der ved Lazarettet en svensk Læge. Han fik forhindret
Amputationen og tog sig i det hele taget af Officeren. Han kom under Be
handling ved den svenske Røde Kors-Lejr i Neuengamme, hvor han i Løbet
af 14 Dage tog 10 kg. paa. Derefter blev han i et Lazarettog transporte
ret til Jylland, Fyn og videre til København. Han var stadig meget gus
ten og meget mager, men Foden var reddet. Han befinder sig nu i Sikker
hed.

Befæstningsanlægene ved Sydgrænsen.
Meddelelsen om, at Generalfeltmarskal Busch er blevet øverstkommanderen
de for alle tyske Styrker i det overskaarne Tysklands nordlige Del brin
ger hans Møde med General Lindemann paa Banegaarden i Haderslev Langfre
dag den 30.Marts. De to Herrers Forhandlinger fandt sted i Lindemanns
Salonvogn, der bevogtedes af flere Tanks og firdobbelte Skyttekæder.
Umiddelbart efter Marskal Buschs Besøg begyndte man at ændre Befæstnings
værkerne i Sønder jylland. Saaledes blev Pigtraadshegnene foran Skyttegravene og Tankfælderne ve Hammelev, der hidtil havde været placeret paa
Nordsiden, flyttet om paa Sydsiden.
Arbejderne for i sidste øjeblik at skabe en sydvendt Fæstningslinje ved
Vojens fortsættes.
Dansk Officers Beretning fra
Koncentratiànslejrefl~Sachshausen”.
INF har haft en Samtale med en dansk Officer, som i fire Maaneder har
siddet som Fange i tysk Koncentrationslejr. Paa Grund af en voldsom Be
tændelse i den ene Fod erhan nu i et Lazarettog sendt bort fra Lejren
og er nu i Sikkerhed. Han berettede om sit Ophold i den tyske Lejr Sach
senhausen, hvor ogsaa andre Danske har w~ret indespærrede.
Alt Tøj, som Fangerne havde haft med fra Danmark, var blevet taget fra
dem ved Ankomsten til Lejren. I Stedet for havde de faaet nogle Laser
udleveret. De havde overhovedet intet faaet af det, der fra Danmark var
sendt til dem, hverken Undertøj, almindeligt Tøj, Fodtøj eller noget an
det. Kun een Gang var der til Lejren ankommet en Sending Røde Kors-Pak
ker.
Fangerne var blevet maskinklippede, men alligevel vrimlede det over alt
med Lus. De hygiejniske Forhold i Lejren var forfærdelige.
Kosten bestod af Roesuppe og Roesuppe og Roesuppe, og som Følge af den
meget utilstrækkelige Kost var de alle meget udsultede og deres Mod
standskraft mod Sygdomme stærkt nedsat. Prygl hørte til Dagens Orden for
de latterligste Ting. Næsten ingen Fanger gik fri for Prygelstraffe.
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Der er nogle, der forstaar det.
At der er Handlende, der fuldtud forstaar, hvorledes man bør optræde
overfor de plyndrende Nazihorder, viser følgende Tildragelse fra et
Skræderfirma i København.
Efter i 15-20 Minutter fuldstændig at være blevet overset af Ekspedien
ten traadte en tysk Marinesoldat hen til Disken, og idet han peger paa
en Rulle Herrestof, spørger han Ekspedienten, hvor meget det koster.
Ekspedienten, som har en udmærket Handelsskoleuddannelse, synes desværre
ikke at have fulgt godt med i Tysktimerne, for han forstaar slet ikke,
hvad Søhelten mener. Endelig gaar der et Lys op for ham, og paa godt
Dansk fortæller hen, at dette Stof desværre kun anvendes til Damedrag
ter. Da dette ogsaa er Tilfældet med de øvrige fremlagte Herrestoffer,
ser Gernianeren sig opgivende om, og faar øje paa et Par færdigsynede
mørke Herrebenklæder. Henrykt spørger han, hvad de koster. 110 Kroner,
lyder,~Svaret. Soldaten tager straks sin Pung frem og begynder at tælle
5-Kronesedler op, og da han er naaet til 85, oplyser Ekspedie~flten ham
om, paa en særdeles høflig Maade, at der til de 110 kommer Sk~at. Gennem
lange Forklaringer gøres det Tyskeren begribeligt, hvad Skat er for nog
et, og han tæller ufortrødent videre. Netop som han har naaet det fulde
Beløb, faar Ekspedienten af en Kollega at vide, at de paagældende Ben
klæder desværre er bestilt. “Ach”, siger Marineren, og ser bedrøvet ud.
Ekspedienten er dog meget forekommende og oplyser, at man kan sy et Par
Benklæder til ham. “Ja,ja”, siger Tyskeren, men, fortsætter Ekspedien
ten, de kan desværre ikke blive færdige før September paa Grund af over
væl dende Travlhed!
Saa gik Marineren, en 45 Minutters Lektion i dansk Forretningsteknik ri
gere.
I FAA LINJER (Indland).
Den 23—aarige Kommuneassistent Poul Møller Rasmussen, Silkeborg, der
forleden blev skudt i København, blev i Tirsdags begravet i Silkeborg.
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I den Anledning havde de fleste Forretninger lukket om Eftermiddagen,
Fabrikkerne laa stille, og overalt i Byen blev der flaget paa halv
Stang.

de bortførte 23 Radiosendere, der var beslaglagt fra Fiskerbaade og op
bevaredes paa Toldboden. Næsten alle de 23 Radiosendere var klare til
Brug.

Ekstraarbejder A. Kock, Dragonvej 5 Tønder, Kornhandler Carl Nielsen,
Tinglev, og Kommunebogholder Henry Nielsen, Helsinge er død i tysk Kon—
centrationslejr. Malermester Kamp Larsen, Helsinge er død under Røde
Kors Transport gennem Danmark.

Efter det engelske Flyverangreb paa de tyske Transporter til Norge i
sidste Uge kom 360 Mand fra de forliste fem Skibe ind til Frederikshavn.
En Del af dem var haardt saaret. Faa Dage forinden var et andet Skib med
600 Mand blevet bombet og kun 20 Mand kom i Land.

Forleden Nat blev Læge Leubrock, Borup i Thy, anholdt af Gestapo. Man
mener, at Grunden til arrestationen er den, at Lægen har talt Russisk
med en af de russiske Soldater, som for Tiden opholder sig paa Egnen.

De beslaglagte 11.000 Tons Gasværkskul, tilhørende Frederiksberg Kommune,
er atter blevet frigivet af Tyskerne efter Forestillinger fra Udenrigs
ministeriet. Derimod opretholdes Beslaglæggelsen af 18.000 Tons Bered
skabskul

I Vonsild ved Kolding blev de Arbejdere, der er beskæftiget ved tyske
Befæstningsarbejder, og som er indkvarteret i Vonsild Forsamlingshus
Tirsdag Nat vækket af revolverbevæbnede Mænd, som beordrede dem til at
forlade Bygningen i Løbet af 2 Minutter. Kort Tid efter blev Bygningen
sprængt ved syv Eksplosioner. Samtidig blev et Marketenderi, som var
indrettet i en Barak i Nærheden, totalt ødelagt ved Eksplosion.
I Kolding har Frihedskæmpere paa Arbejdspladser i Byens nordlige og syd
lige Udkanter sprængt en Række Betonbiandemaskiner i Luften.
Tre store Træbarakker tilhørende Entreprenørfirmaet Brandt & Ravntoft,
Skagen, gik Natten til Tirsdag op i Luer. Barakkerne var Bolig og Kan
tine for Arbejderne fra en tysk Arbejdsplads.
Der bygges stadig nye Forsvarsstillinger udenom Frederikshavn. Enkelte
Steder er der fem Rækker Pigtraadsspærringer med Miner foran.
Paa Maskinfabrikken Derby i Aarhus er Arbejderne blevet truet med Skyd
ning, hvis de ikke udførte Reparationsarbejder for Tyskerne. Saaledes
maatte et Arbejdshold forleden reparere en Paravane, medens Tyskerne
med skudklare Geværer stod ved Siden af.
Aarhus Havns Slæbebaad er atter blevet afleveret til Havnemyndighederne.
Den virkelige Grund til Tilbageleveringen skal være den, at Tyskerne
ikke havde Mandskab, som kunde manøvrere Baaden.
I Hillerød bruger Tyskerne Elektricitet og Gas langt ud over det rime
lige. Man har de største Vanskeligheder med at skaffe Brændsel til det
stadig stigende Elektricitetsforbrug, idet Tyskerne ikke tager den fjer
neste Notits af Rationeringsbesternmelserne. Med Hensyn til Gas er det~
lige saa slemt. Der maatte før den skarpe Rationering traadte i Kraft
bruges 2400 m3 i Døgnet, men Forbruget er særlig takket være de tyske
Flygtninges nyopsatte Gaskomfurer oppe paa Ca. 3000 m3.
Hver Dag kbmmer der nye Skarer af Flygtninge til Frederikshavn. De an
taster tyske Soldater paa Gaderne og tigger om Penge til Kager og 15.
Paa Kirkegaarden i Frederikshavn begravedes i Søndags 18 Flygtninge
samt 10 tyske Soldater.

I Tirsdags blev der foretaget et Attentatforsøg mod Skur I i Københavns
Frihavn, idet der blev kastet en Bombe ind i Skuret. Det skal dog kun
være mindre Skader, der er anrettet, men Eksplosionen foraarsagede, at
der nu er sat forstærket Vagt i Havnen. Skur Irummer et betydeligt An
tal elektriske Artikler, og man tager næppe forkert, naar man antager,
at der her findes de Ledninger, der er tilsluttet de mange Landminer,
som skal ødelægge Frihavnen, naar Tyskerne ser sig nødsaget til at tage
væk.
Søndag Eftermiddag eksploderede en tidsindstillet Bombe i Bentzens Hotel
i Arnum, hvis Sal i øjeblikket er belagt med Arbejdere i tysk Sold. En
Mand kom Lørdag Aften cyklende til Hotellet og fik Lov til at sove i Sa
len. Allerede ved Midnat havde han “udsovet” og rejste bort. Om Efter
middagen skete Eksplosionen bag en Radiator, op ad hvilken han havde
“sovet”. Samtidig eksploderede en Række Bomber paa sen tyske Arbejds
plads i Stensbæk Plantage og i Tankfælderne mellem Arrild og Roost.
Hver Aften og Nat skydes der heftigt i Skanderborg. Det er Hipofolkene,
hvis Nerver efterhaanden staar paa Højkant, der skydes imod alt, hvad
der bevæger sig, men hidtil har de ikke ramt nogen af Byens Borgere.
Da Aarhus Brandvæsens Udrykningsvogne forleden Nat kom tilbage fra en
Brand paa Havnen, blev en Brandmand udenfor Stationen tilta1~t af en
dansktalende Mand, der spurgte efter Brandmand Johs. Rasmussen. Brand
mand Rasmussen traadte frem, og i det samme trak Manden en Revolver frem
og beordrede Rasmussen hen til en Bil, der holdt med Motoren i Gang i
Nærheden. Brandmændene lyste paa den med deres Lygter uden dog at kunne
se Nummerpladerne. I næste øjeblik bragede en Maskinpistolsalve, og en
Stemme fra Bilen raabte: Kan I saa for Fanden faa de Lygter slukket
Man har ingen Underretning om Rasmussens Skæbne.
Som omtalt er Havnearbejderne i Aarhus holdt op med at losse tyske Ski
be i Aarhus Havn, og det er meget generende for Tyskerne. I Mandags kom
det store Ammunitionsskib “Birkenau” til Aarhus Havn
det samme, som
skulde losses den 4. Juli, da den store Eksplosionskatastrofe skete i
Aarhus. Endnu er man ikke begyndt paa Losningsarbejdet paa “Birkenau”,
og det er tvivlsomt, om Losningen kommer til at foregaa med dansk Ar
bejdskraft.
—

Frihedskæmpere i Frederikshavn udførte forleden en rask Bedrift, idet
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Tirsdag Eftermiddag blev den 33-aarige Svejser Jens Chr. Christiansen,
Norsgade 23-25 i Aarhus, der var indlagt paa Aarhus Kommunehospital og
laa paa Enestue med det ene Ben i Gips, afhentet af revolverbevæbnede
Mænd og ført ud i Risskov, hvor han blev skudt. Hans Lig blev fundet
ved Skovfogedhuset.

Dødeligheden blandt de tyske Flygtningebørn i Skanderborg er stor. Paa
en enkelt Dag døde der syv.

Mandag Aften blev der forøvet tre Sabotager i Aarhus. I Hans Nielsens
Maskinfabrik blev der ødelagt en tysk Skibsmotor. Desuden ødelagdes en
tysk Kanonstilling paa Midtermolen og Sofus Andersens Baadebyggeri i
Lys tbaadehavnen.
Søndag Eftermiddag kom en Fiskekutter, tilhørende en Fisker i Lange
landsgade i Aarhus ind i Aarhus Fiskerihavn med Fiskegarnene spændt til
Tørre, som om den havde været paa Fiskeri. Paa Kajen blev Kutteren mod
taget af det tyske Sikkerhedspoliti, som anholdt nogle Frihedskæmpere
paa Baaden.
Bladet “Frit Forum” er rigtigt nok, men det maa ikke forveksles med
“Forum”, der som meddelt udsendes af Dagmarhus.
Som meddelt har Tyskerne i den sidste Tid ofte kørt med nogle stærkt Ca
mouflerede Vogne op gennem Jylland. I Tirsdags blæste Vinden en Presen
ning bort fra en Vogn, der kom kørende fra Sølund ved Skanderbort. Det
viste sig at være en V2-Bombe. En af de tyske Soldater affyrede nogle
Skud med sin Riffel, for at nysgerrige Danskere ikke skulde komme for
nær til Vognen, men da var det allerede blevet opdaget, hvad der var paa
Vognen.
Transporten af Jøder fra Theresienstadt til Sverige bestod af 423 Men
nesker. I Transporten var der en Del emigrerede Jøder, der opholdt sig
i Danmark før Krigen. Desuden var der ogsaa andre Nationaliteter, der er
blevet gift med danske Jøder i Theresienstadt. Det samlede Antal Døds
fald i Interneringsperioden i Theresienstadt har været 52.
I Dag ankommer der en norsk Forhandlingsdelegation til København for at
forhandle om Samhandelen mellem Norge og Danmark. Hvis den transport
mæssige Side af Sagen kan ordnes, skal der være Mulighed for at afslutte
en Aftale, hvorefter der fra Norge kan importeres Papir, Gødning og e
ventuelt Jern. Fra Danmark skal der til Gengæld leveres Levnedsmidler.
Der er nu i Storkøbenhavn beslaglagt godt 100 Bygninger til tyske Flygt
ninge, deraf 58 københavnske Skoler. Sidst er som omtalt Teknisk Sel
skabs Skole i Ahlefeldtsgade blevet beslaglagt. Man regner med, at der
i København i øjeblikket opholder sig Ca. 60.000 tyske Flygtninge. Res
ten er ført videre ud i Landet. Sundheds kommissionen varetager nu Flygt
ningenes Aflusning, og Kontorets Folk drager fra Skole til Skole.
Med den Motivering, at man fra tysk Side ikke ønsker uorganiserede
Flygtninge til Danmark, er Grænsebevogtningen i Sønderjylland fra Natten
til Tirsdag blevet skærpet betydeligt ved Hjælp af tysk Militær.
Tyske Soldater har besat P.V.Jacobsen & Søns Trælasthandel i Værmlands
gade paa Amager. Der holdes Vagt overalt paa Pladsen.
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Arrestationer: I I Storehedinge Chaufførerne Børge Nielsen og Jens Ol
sen, Tandlæge Harry Larsen, Garvemester Poul Jørgensen, Mekaniker Gunnar
Christensen og Kommis Erland Olivar Knudsen, paa Storehedingeegnen Sog
nepræst H. Bredsdorff, Magleby, Gaardejerne A.Andersen og H.Hansen,
Klippinge, Landmand Ole Jensen, Møllebjerggaard, Højerup, Landmand Hans
Nielsen, Renge, og Gaardejer C.N.Lorentzen, Lillehedinge, paa Randers—
egnen Førstelærer Rich. Jensen, Albøge, og Lærer Vilh. Christensen, V.
Alling, i Aarhus Møbelpolstrer Henry Petersen. Trøjborgvej 44, og Vognmester ved Statsbanerne Robert Wald. Petersen, Engparken 9, Aabyhøj.
Gads Boghandel har en Overenskomst med Tyskerne om, at der maa indføres
tre Eksemplarer af forbudte udenlandske Bøger mod, at Tyskerne faar de
to Eksemplarer. En Sending af disse Bøger er i Tirsdags blevet afhentet
af Frihedskæmpere.

Specielt:
Til 41 : Det med Filmen er for lokalt for os.
Til 51 : Nej, Pels-Bang maa Frihedsbevægelsen absolut ikke modtage Penge
fra.
Til 378: De kan hurtigere undersøge Sagen, end vi kan.

Atter en Stikker henrettet i Aarhus.
I Aarhus har Frihedskæmpere atter henrettet en Stikker, den sjette i Lø
bet af 14 Dage. Det drejer sig denne Gang om den 40-aarige Repræsentant
Kaj Berthelsen, Rønde, som midlertidigt boede paa Hotel Skandinavien i
Aarhus. Han blev arresteret af Frihedskæmperne, og efter et flere Timer
langt Forhør, hvori han tilstod, blev han henrettet. Hans Lig blev fun
det paa Morbølvej ved Kongsvang udenfor Aarhus. Det menes, at Berthelsen
var en af de Mænd, som forleden dræbte en Byvagt og saarede ~cn anden paa
Lilletorv.
Flyveplads-Bilerne i tyske Kasernegaarde.
Frihedskæmperne er nu som omtalt for Alvor gaaet til Aktion mod de Vogn
mænd og andre, som stadig
til Trods for gentagne Advarsler
arbejder
for den tyske Værnemagt. Det viser sig, at den skarpere Kurs overfor
disse Mennesker i en Række Tilfælde har baaret Frugt, og at Tyskerne
har de største Vanskeligheder med at faa deres forskellige Arbejder gen
nemført.
Efter at en Række af de Biler, som kører paa Tirstrup Flyveplads paa
Djursland, er blevet ødelagt af Frihedskæmpere, er en stor Del af Arbej
det standset, og de faa Vognmænd, der endnu trodser Advarslerne og sta
dig er beskæftiget paa Flyvepladsen, er meget nervøse for, hvad der sker
med deres Biler. I Stedet for at sætte dem i Garage er de begyndt at
parkere Bilerne i tyske Kasernegaarde.
-

-
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Iøvrigt er Oplysningerne om Jernbanesabotagen følgende:
Tirsdag Eftermiddag ved 18-Tiden fandt der to Sprængninger Sted mellem
Hanbjerg og Vinderup, og hen imod Midnat sprængtes et vigtigt Sporskif
te paa Nørresundby St., mens to Sporskifter og nogle Skinner blev øde
lagt paa Sparkær St. Mellem Holstebro og Naur skete der en Del Spræng
finger ~ Sporene, ligeledes mellem Brande og Fasterholt, Brande og Lundfod, Vejle og Grejsdal, Vejle og Munkebjerg, Herning og Nørre-Kollund
og endelig paa Ringe St. 5 Sporskifter og 25 Skinner skal udveksles.
Mellem Hjordkær og Bolderslev skete som tidligere nævnt en Sprængning
under et tysk Orlovstog. 7 fireakslede Vogne blev afsporet og 4 Vogne
væltede. Tre tyske Soldater blev haardt saaret og ti lettere saaret.
Sprængningen skete ved 2.Tiden Natten til Onsdag, og Strækningen blev
først i Orden henimod Midnat Natten til i Dag Torsdag. Der maatte udveksles en Snes Skinner og 250 Sveller.

østfronten: Mellem Stettin og Schwedt er Russerne gaaet over Oder paa
tre Steder, hvor de nu opretter store Brohoveder tuden videre Frem
march. Paa Midtfronten er der ogsaa Fremgang, og her staar Russerne i
Dag kun 40 km fra Brandenburger Tor. I den sydlige Del af Fronten har
Russerne slaaet sig igennem Forsvarslinjerne i et større Gennembrud, der
er ingen Reserver parat til Indsætning, og Situationen er alvorlig for
Tyskerne.
Ogsaa Fronten i Czekoslovakiet er ved at blive rullet op.
Allerede nu er Brno i Fare ved en hurtig Fremrykning, og kan denne By
ikke holdes, hvilket ikke er sandsynligt, er Vejen saa godt som aaben
til Prag, og dermed faldes Sudeterfronten, der allerede angribes forfra
af Amerikanerne, i Ryggen.
-

Vestfronten: Paa den sydlige Del af Fronten synes Amerikanerne at have
holdt lidt af en Hvilepause, medens Forsyningerne ruller frem til dem.
Samtidig har de benyttet Tiden til at faa brudt den sidste Modstand i
et Par af de Storbyer, der holdes omringet. Magdeburg er faldet, i Leip
zig og NUrnberg kæmpes der stadig, det store Stadion i NUrnberg, hvor
Partidagen blev holdt i sin Tid, er indtaget. Chemnitz ligger under Ild.
De amerikanske Tropper er trængt ind i Asch i Czekoslovakiet.
Paa den nordlige Front ligger Soltau og Ulzen nu langt bag Fronten, og de
engelske Panserstyrker har bredt sig vifteformet ud over LUneburger Hei
de, hvor Tyskerne har gemt deres store Forråd af Giftgas, de er maaske
ført bort i Tide. Det gaar frem mod Hamburg og Elben baade Nord og Syd
for denne By. Man mener, at Englænderne vil søge at omgaa Hamburg ved
at sætte over Elben Syd for og tage Hamburg i Ryggen. I Holland nærmer
Canadierne sig Amsterdam, de staar nu kun 35 km fra denne By. Zuider
søen er allerede naaet i et Angreb fra Arnhem, men der er meget store
Vanskeligheder at kæmpe med paa Grund af de store Oversvømmelser.
Si
den Invasionen har Englænderne og Amerikanerne nu taget 2.056.798 Fanger.

Ved østerild St. paa Fjerritslev-Thisted-Banen brændte en Vogn med Ben
zintromler, og i en Vogn med Tromler fra Thisted til Frederikshavn bræn
dte fem Tromler.
Onsdag ved Middagstid sprængtes den elektriske 20 Tons Læssekran paa
Nørrebros St. Samtidig sprængtes en Vogn, der var læsset med Værnemagts
gods, Tøj, Fodtøj o.s.v.
Natten tilonsdag sprængtes Indgangssporskifterne paa Fiskebæk St. paa
Falster, saa Strækningen til Gedser er stadig spærret.
Natten til Torsdag har der været en Del Sprængninger paa jyske Stræk
ninger. Omfanget af Skaderne kendes endnu ikke. Derimod har der saavidt
vides ikke været Sprængninger paa Fyn og Sjælland i Nat.
SLUT.

-

Luftangreb: Helgoland blev i Gaar angrebet fra Luften med Tusinder af
svære Sprængbomber, og Dele af øen er styrtet i Havet.
Dødsstraf: Rigsfører SS Himmler har ved dekret indført Dodsstraf for
alle de SS-Vogtere, der lader Fangerne i Koncentrationslejrene give dem
en Erklæring om, at de har behandlet dem menneskeligt. En saadan Erklæ
ring er der vist heller ikke ret mange af SS-Vogterne, der kan faagod—
villigt af Fangerne.

Jernbanesabotagen: Til Indledning er det værd at notere, at Statsbaner—
nes Oplysning om Aarsagen til Standsningen af regelmæssig Toggang Vest
for Storebælt, helt dækker Situationen. “Vanskeligheder ved Fremskaffel
sen af Brændsel” er netop Aarsagen. Det staar vistnok i Forbindelse med
den fuldstændige Lammelse af Trafikken i Københavns Havn efter det tyske
Krav i Gaar om tysk Vagt paa alle udgaaende Skibe. Der findes i øjeblik
ket bogstavelig talt ikke Kul i Jylland, og hvis Situationen ikke meget
snart ændres paa dette Punkt, vil selv Tyskerne ikke kunne køre
selv
om ogsaa Jernbanesabotagen skulde blive indstillet.
-
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Eftertryk med Kildeangivelse forbudt.
Amerikanske Tankkolonner rykker over den czekoslovakiske Grænse gennem
Sudeterland, der var et af Hitlers “uigenkaldelig sidste Krav paa Euro
pa’, mod Prag og frem mod Mødet med de russiske Hære ca. 130 km fremme.
Leipzig er faldet, og paa “Partidagsterrænet” udenfor NUrnberg ,der er
et Orgie i Kæmpesøjler og Gigantsale, et hitlersk Arkitektur-Mareridt,
kæmpes der. Fra Magdeburg stødes videre frem mod øst, medens Shukovs
Arméer, understøttes af stadig nye russiske Masser, presser sig frem
mod Vest, mod Berlin.
Slaget om Hamburg er begyndt, efter at Lüneburg er faldet, og Nedre Elben overskredet. Andre Panserafdelinger støder frem i lige Linje mod
Nord, mod Lübeck, under Anførsel af General Dempsey, hvis Opgave det
maaske
er at fortsætte op i Danmark.
-

-

Over Halvdelen af Tysklands Førkrigs-Territorium er nu besat.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Chefen for Hipos Terrorgrupper
og Efterretningstjeneste 1 fk~vi~deret.
Paany er en fremtrædende Hipo-Landsforræder faldet for sine Gerninger.
Det er i dette tilfælde selve Organisatoren af Korpsets Terrorgrupper
og saakaldte Efterretningsvæsen og den Mand, der uden selv at være
traadt særlig i Forgrunden bærer Ansvaret for hele denne tysk-betalte
Forbryderbandes Sammensætning og Opbygning. Manden er den tidligere Po
litibetjent Erik V.Petersen, der nu var steget til den højeste Post in-.
denfor Hipo-Korpset og af Tyskerne var blevet udnævnt til Kaptajn. Saa
vidt vides var han den eneste Dansker, der havde naaet denne Grad inden
for Hipo. Det fortæller et og andet om hans Betydning.
Erik V-Petersen var sammen med den tidligere likviderede Hipo—Løjtnant,
(Fortsættes~ Side 2)
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Kaj Schmidt, ansat i Politiets IV Afdeling paa Politigaarden, indtil den
19.September, da Tyskerne iværksatte deres forbryderiske Anfald mod det
danske Politi. Dagen efter tonede han klart Flag. Han blev set i Selskab
med forskellige fremtrædende Tyskere, fik egne Kontorer paa Politigaar
den og i Dahlerupsgade, og inden længe stod det klart, at han var den
ledende Mand indenfor den Del af den danske Landsforræder-Klike, der
hensynsløst og uden Skrupler øvede deres Rakkertjeneste. Naar Krigsfor
bryderne Pancke og Lindemann gav Ordrer, var Erik V.Petersen Manden, der
sørgede for, at de blev udført, og vi behøver blot i denne Forbindelse
minde om, at han som Chef for Terrorgrupperne ogsaa beherskede den be
rygtede Svend Staahl-Gruppe, hvis Leder, Souschef og enkelte Medlemmer
fornylig blev likvideret af Frihedsbevægelsen.
I Modsætning til Kaj Schmidt havde Erik V.Petersen længe forstaaet at
skjule sit virkelige Sindelag. Frihedsbevægelsen var dog paa et ret tid
ligt Tidspunkt klar over ham, og allerede i 1943 blev der advaret mod
ham i en Række frie Blade. Det førte til, at han nedlagde sit Hverv som
Formand for Politiets Sprogforening (Tysk som Speciale), men samtidig
bedyrede han rigtignok ogsaa sin Uskyld i de Sigtelser, der rettedes mod
ham. Naar han en enkelt Gang blev set i eller ved Dagmarhus, kunde han
altid finde en Forklaring om “tjenstlige Anliggender”.
Erik V.Petersen blev likvideret paa Hjørnet af Ny Vestergade og Vestervoldgade i Gaar Morges ved godt 8.Tiden. En Mand, der kom gaaende imod
ham, trak pludselig en Pistol og affyrede en Serie Skud, af hvilke fire
ramte Hipo-Kaptajnen i Hovedet. Han var dræbt paa Stedet, paa Vej til
sit Hovedkvarter paa Politigaarden.

der boede hos Forældrede, og Arbejdsmand Poul Brandt, Parmagade 36.
Havnearbejder Pedersen og Poul Brandt var blevet arresteret i deres Hjem
Lørdag Aften af Hipo’erne, der ogsaa havde søgt efter Kaj Pedersen. Han
var imidlertid ikke hjemme, men ud paaNatten blev han hentet paa en Bo
pæl i Valby, hvortil han var flyttet nogle Dage forinden. Hipo-Bødlerne
havde torteret Faderen til at opgive Sønnens Opholdssted. Derefter var
Sønnen blevet teget med til Politigaarden, hvor ogsaa de to andre op
holdt sig, og efter den sædvanlige Tortur var de tre Mænd blevet kørt
ud til Nørreskoven, hvor man havde myrdet dem men Nakkeskud.
Det kan tilføjes, at Hipo’erne samme Nat arresterede endnu tre Mænd,som
e paastod hørte til “samme Gruppe”. Disse tre Mænds Skæbne er endnu u
kendt.

To farlige Stikkere likvideret.
I de sidste Dage er et Par farlige Stikkere i Gestapos Sold blevet likvi
deret af Frihedskæmpere.
I Tirsdags blev d en 32-aarige Lagerekspedient Villy Henriksen, Ryesgade
58, skudt ned paa Tagensvej, hvor han kom gaaende sammen med sin Kone.
Hun blev saaret af et Strejfskud, mens han blev dræbt paa Stedet. Efter
at Fru Henriksen var blevet forbundet, gik hun til den nærmeste Telefon
of herfra rekvirerede hun Beskyttelse hos Gestapo. Kort efter ankom tre
Politisoldater, som tog sig af hende.
I Onsdags trængte fire pistolbevæbnede Mænd ind til Stikkeren Heinz
Nielsson, Taarbækdalsvej 6. Tilsyneladende var han ikke selv hjemme, men
pludselig fik den ene af M ændene øje paa hans ene Ben under Sengen. Han
blev straks halet frem fra sit Skjulested og likvideret. Nielsson havde
i lang Tid arbejdet for Tyskerne, først paa Shellhuset og siden i det
nye Gestapo-Hovedkvarter.
De uofficielt henrettede
genkendt som Hipo-Fanger.
Som det var at vente, bærer Hipo’erne ogsaa Skylden for Mordene paa de
tre Mænd, man fandt som Lig for nogen Tid siden i Nørreskoven ved Fiskebæk. De dræbtes Identitet er nu fastslået, og hermed har man genkendt
samtlige ni uofficielt henrettede i Løbet af de sidste 10 Dage. De tre
myrdede er den 55-aarige Havnearbejder Ernst Rasmus Daniel Pedersen,
Parmagade 17, hans 22-aarige Søn, Arbejdsmand Kaj Ernst Peder Pedersen,
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Ny Konstruktion af tysk Fodfolkskanon
taget i Forvaring af Frihedskæmpere.
Paa det rekonstruerede Rekylriffelsyndikat har Tyskerne i længere Tid
eksperimenteret med en ny Konstruktion af 20 mm Kanonrør. Den endelige
Form for disse Kanonrør skulde give Projektilet større Gennemslagskraft,
og Tyskerne har ikke lagt Skjul paa, at de satte meget store Forhaabnin
ger til det nye Vaaben, der nu i et Antal af 5 Stk. var blevet færdige
fra Riffelsyndikatets Værksted. For nogle Dage siden skulde disse fem
Rør afsendes til Tyskland, og af Hensyn til deres Betydning skulde en
tysk Officer, Oberløjtnant Schultz, følge Sendingen. De fem Kanonrør var
pakket i en ret stor Kasse, og denne Kasse skulde fra Rekylriffelsyndi
katet køres til Hovedbanegaarden, hvorfra Afsendelsen skulde finde Sted.
Lastvognen var imidlertid kun naaet hen i østbanegade, da den blev stand
set af tre bevæbnede Frihedskæmpere, af hvilke de to entrerede op paä
Ladet, mens den tredie satte sig ind paa Førersædet til den rasende Ober
løjtnant Scht~iltz og den forbløffede Chauffør. Der blev derefter givet
Ordre til, at Lastbilen skulde køres til Nyelandsvej, hvor baade Chauf
føren og Oberløjtnanten blev kommanderet af. Nogle Frihedskæmpere tog
(Fortsættes Side 6)
Odense-Stikkeren brugte Dum-Dum Kugler.
I Odense har man i Vaabenkasser bestemt for den tyske Værnemagt og kon
fiskeret af Frihedskæmpere fundet fabriksfremstillede Dum-Dum Kugler til
Maskinpistoler, alm. Pistoler o.s.v. Den kendte Stikker, Alfons Poul
“Tysker” Hansen, som nu bor i København, efter at der var blevet ham for
hedt i Odense, brugte altid Dum-Dum Kugler. Det var derfor, han opnaaede
saa store Resultater bl.a. ved Geels Kro, hvor han dræbte een Friheds
kæmper og gjorde en anden til Invalid, idet Frihedskæmperen måtte have
det ene Ben amputeret, da Knoglen var knust af Kuglen. Ved Afhøringen af
denne Frihedskæmper, førend han blev kørt til Sygehuset, stod Poul Tys
ker og Gestapos Repræsentanter og rodede i den saaredes Saar, og paa
Sygehuset blev han afhørt, mens to Tyskere stod og sigtede paa ham med
afsikrede Maskinpistoler. Kort før denne Patriot skulde have været over
ført til Feltlasarettet i Fredericia, blev han befriet af sine Kammera
ter, som afvæbnede de to tyske Vagtposter og sørgede for, at han fik be
net sat af under betryggende Forhold.
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Kluntet Hipo-Provokation.
To Hipomænd i Ribe var forleden i Færd med at slæbe nogle Kasser ud fra
et af Byens Hoteller til en Bil. Imens kom nogle tyske Soldater til, og
man blev nu Vidne til den mærkeligste “Ildkamp”, der nogensinde er set
i Byen. Hipofolkene flygtede, og samtidig skød de efter Soldaterne. Dog
sigtede de saa højt, at de havde større Chancer for at ramme Maanen end
Soldaterne, og Tyskerne bar sig ad paa lignende Vis. En af Hipofolkene
tabte under “Flugten” sin Revolver, men en tysk Vagtpost stak ham den i
Haanden igen. De to Hipofolk henvendte sig senere paa Dagen hos Vagtvær
net og bad om at faa anvist en “paalidelig” Læge, der vilde behandle en
saaret Sabotør. Vagtmændene hoppede dog ikke paa Limpinden, men gik ind
paa at vise Vej til den nærmeste Læge. Her fortalte Hipofolkene en rø
rende Historie om, at de var Frihedskænipere, der netop var flygtet fra
tysk Fangenskab, og de bad om at blive skjult. Lægen gik dog ikke ind
paa Spøgen, og de to “Frihedskæmpere” maatte gaa med uforrettet Sag.
Senere paa Dagen blev de set i Færd med at pumpe Ringene paa deres Bil
udenfor det tyske Hovedkvarter.

Igennem den seneste Tid har der med korte Mellemrum i den danske Ud
sendelse fra London været citeret Meddelelser fra illegale Blade om, at
Landbruget solgte Varer til Tyskerne her i Landet og derigennem forhin
drede, at den danske Befolkning fik de nødvendigste Levnedsmidler. Des
værre findes der ogsaa indenfor Landbruget ligesom indenfor alle andre
Kredse nogle, som søger at udnytte den foreliggende Situation, men langt
den største Del af Landbruget overholder loyalt de oficielle Bestemmel
ser og ikke mindst den udsendte Henvendelse om i saa stort Omfang som
muligt at tilbageholde deres Varer til den danske Befolkning.
For hver Gang der kommer en af disse Meddelelser i Radioen og i den il
legale Presse, virker disse lige modsat deres Formaal. Formaalet kan da
ikke være at ødelægge Humøret for alle de danske Landmænd, som har den
rigtige Indstilling og arbejder aktivt med paa mange Opgaver.

-

I Anledning af forskellige Angreb, som i den
sidste Tid er fremkommet dels~i den illegale
Presse, dels i den danske Radio fra London,
har vi modtaget nedenstaaende to Indlæg. For
fatternes Navne er os bekendte.
Maa jeg, da illegale Blade og den dansk—engelske Radio nylig har pro
klameret Bonde-Værnemagernes Skam for Alverden og kaldt dem Flertallet
af de danske Bønder, sende et Par retledende Bemærkninger.
Bladet “De frie Danske” (Nr. 5 Marts 1945) skriver, at der blandt de
danske Bønder er visse, der bør erindre sig, at ogsaa Guld kan købes
for dyrt, og at det sørgeligste i denne Tilværelse er dog det at gaa
med Skam gennem Livet.
Sandt og rigtigt og betimeligt sagt.
Men i samme Artikel skriver Bladet ogsaa, at
det store Flertal af
Danmarks Bønder trækker Huen ned over øjnene, sætter sig med Regnskabs
bogen foran sig og noterer en stor Indtægt, en usømmelig stor Indtægt
ved direkte Salg til Tyskerne eller Kørsel til Befæstningsarbejder.
Det er en
perfid og usandfærdig Beskyldning, der vil harme Danmarks
Landbefolkning, som paa de sørgelige Undtagelser nær er rigtig vendt,
maaske kom den lidt senere med, maaske var den lidt langsommere i Vend
ingen, den levede jo ikke saa nær inde paa Begivenhederne. Men det er
lykkedes at samle den aldeles overvældende Del af Folket paa samme na
tionale Linje, og det er sket til trods for, at den illegale Presse paa
en enkelt Undtagelse nær,oftest har talt med saare ringe Forstaaelse af
Bøndernes Indstilling, saa den mere har virket drillende hovmestereren—
de end opildnende.
Tit smager Udfaldende temmelig stærkt af det daarligste i Førkrigstidens
politiske Taktik, og de skæmmer det nationale Samlingsarbejde, som det
jo sikkert er ønsket at fremme hos de nationalt vaagne og ydende paa
Brostenene som paa Landjorden.
-

-

Det skulde Ikke være vanskeligt at opflamme Landmændene til at holde
daarlige danske Landmænd nede, hvis de blot en enkelt Gang fik at vide,
at man respekterede det store Flertals Arbejde og kun vilde de faa til
Livs. Dette opnaar man ikke ved den ene Gang efter den anden at bruge
Meddelelser, som af Byboere kun kan opfattes, som om det var det samlede
Landbrug, der er forkert indstillet.
Jeg er klar over, at det manglende Oplysningsarbejde i de første Besæt
telsesaar maaske medførte, at Landbruget ikke havde Mulighed for at tage
saa klar
Stilling som Byerne, der havde Mulighed for at faa alle de
nødvendige Oplysninger. Men siden den Fejl er rettet, saa Landbruget nu
kender alle Forhold lige saa godt som Bybefolkningen, er der i hvert
Fald en saa klar Stilling indenfor langt den største Del af Landbruget,
at man ødelægger langt mere, end man gavner med den benyttede Form for
Angreb.
Jeg skal være den sidste til at gaa imod, at de Landmænd, som er forkert
indstillet, angribes, men vil indtrængende henstille, at man bringer en
Afklaring, saa de Angreb,der skal rettes, faar en saa klar Form, at de
rigtigt indstillede Landmænd ikke saares unødvendigt.
“Dan Højager”.

-

-

INF ønsker hertil at føje, at det kan ikke være Opgaven i øj~blikket ud
fra Enkeltpersoners Optræden at generalisere og paa Baggrund heraf rejse
Anklager mod Grupper af Befolkningen. Der har indenfor alle Erhvervs
grupper været Personer, som har stillet sig udenfor det nationale Sam
menhold, men det falder jo derfor næppe nogen ind at bedømme f.Eks. den
danske Journaliststands Indsats udfra det, Hr.Bergstedt eller Hr.Tandrup
præsterer, eller en dansk Arbejders Indsats med fhv. Socialminister
Laur.Hansens Optræden eller det danske Landbrugs med Hr. Hartels. Meget
vilde være naaet, hvis man i disse Aar i højere Grad end tidligere havde
lært, at vi skal være her allesammen, og det tjener intet som helst For
niaal ustandselig at spekulere i eventuelle Modsætningsforhold mellem
Land og By, mellem Arbejder og Arbejdsgivere, mellem Embedsmænd og de
frie Erhverv.
Under normale Forhold er den kritisk— skeptiske Indstilling overfor en
indbildt Modpart forkastelig
i Dag er den utilgivelig.
-

-0-
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(Fortsat fra Side 3: Tysk Fodfolkskanon....)
dem derefter under Bevogtning, og imens fortsatte Lastbilen med en Fri
hedskæmper ved Rattet til et sikkert Sted, hvor Kassen blev læsset af.
Senere blev Vognen leveret tilbage til Rekylriffelsyndikatet.
Om Eftermiddagen gik Frihedskæmperne derefter igang med at aabne Kassen,
og man forstaar godt deres Overraskelse, da de foruden de fem Kanoner,
som de naturligvis havde ventet at finde, fandt et anseligt Fødevarela
ger pakket ned mellem Tyskernes nye Krigsinstrumenter. Af Udvalget kan
nævnes: 50 kg Flæsk, 100 æg, et større Parti Nivea-Cream, en hel Del
tørrede Grøntsager og endelig et større Kvantum Mel og Sukker. Det stod
nu pludselig Frihedskæmperne klart, hvorfor Oberløjtnant Schultz var
blevet saa rasende, da han saa dem og blev klar over, at hans Tyskiands
rejse nu gik i Vasken.

tive Modstands ukendte Folk intet som helst Mandat, og de har jo selv
tidligere bekendt sig til det Standpunkt, at Frihedsraadet kun havde
den Opgave at organisere den aktive Modstand, at der, naar Danmark atter
er frit, skal danne en politisk Regering og derefter snarest mulig ud
skrives Nyvalg. Forsøg paa nu at tiltvinge sig politisk Repræsentation
er Afpresningsmanøvrer.
Omtrent saadan kan de to Yderstandpunkter vel
formuleres.
Danske Tidende er imod begge disse Yderstandpunkter. Vi er for en Over
gangsregering, der i sig forener Repræsentanter baade for P~Tftikerne
og den aktive Modstands Folk. Begge Parter repræsenterer efter vor Op
fattelse saa væsentlige Dele af det danske Folk, at Udnævnelsen af en
Regering, der kun repræsenterer den ene Part, vil vise sig at blive en
skæbnesvanger Fejltagelse. En saadan ensidig sammensat Regering vil, fra
samme Ojeb~lik den er udnævnt, dele og spalte det danske Folk og skabe
de ulykkeligste Perspektiver for Løsningen af Efterkrigstidens Peoble
mer. Hertil kommer, at det for os at se ikke skulde være nogen uoverkom
melig Opgave i Dag at forhandle sig til rette om et nationalt Efter
krigstidsprogram, der i det store og hele følger den Hovedlinje, der er
trukket op i Frihedsraadets Proklamation: Naar Danmark atter er frit
Folk, der har god Vilje, saglig Kunnen og Landets Tarv for øje, maa kun
ne gøre dette.
Derfor har begge “Fanatikerne” Uret og der bør ikke lyttes til deres
Råd. Det er jo ikke saadan, at “Modstandsbevægelsen” er identisk med den
relativt snævre anonyme Kreds omkring Frihedsraadet; ejheller saadan, at
“Politikere” er identisk med Forrædere og Kapitulanter. Heldigvis er det
ikke saadan~ Den reelle og glædelige Enhedsfront mod Tyskerne, der er en
aargammel Kendsgerning i Folkets brede Masser, uanset den enkelte Bor
gers politiske Opfattelse, maa bevares og for hele Verden gøres synlig i
den kommende frie danske Regering. Findes der politikere, der ikke kan
forstaa det, og som for sig selv og deres Kolleger vil patentere Retten
til at danne Regering, er der Forhaabentlig Mænd i Politikernes egen
Kreds, der fejer dem til Side. Selvfølgelig maa den danske Modstandsbe
vægelse, der har gjort en baade nødvendig og lysende historisk Indsats,
være rimelig og saglig forsvarligt repræsenteret i den kommende Rege
ring. Og fremdeles: Findes der indenfor Modstandsbevægelsen Folk, der
vil udnytte deres Forbindelser til ar søge indført udenlanc~sk Fjernsty
ren i dansk Politik eller varetage personl,ige eller politiske Særinte
resser og hindre Regeringsdannelse, der skal ske udelukkende bestemt af
danske Interesser, er der forhaabentlig ligeledes indenfor Modstandsbe
vægelsen Folk, der fejer dem til Side. Selvfølgelig maa den kommende
Regering være saa sammensat, at Kontinuiteten i vort parlamentariske
Liv bevares og den folkevalgte Rigsdag, Kongen gentagne Gange i de svære
Aar har givet sit Haandslag, baade anerkender og med Glæde samarbejder
med den ved Løsningen af den første Tids svære Opgaver.
Timen er nær, hvor der skal handles. Vi ved ikke, om der i “ledende
Kredse” hos Politikere og Modstandsbevægelse, virkelig findes “haard
kogte” Synspunkter, som de kan gøre sig gældende i Menigmands Gade
hjørnediskussioner. Men vi er overbeviste om, at vi taler paa et alt
overvejende Folkeflertals Vegne, naar vi udtaler det Haab og ønske, at
der baade i Modstandsbevægelsen og Politikernes Kreds maa være gode dan
ske Mænd, der handler udfra disse Grundsynspunkter. Løsningen af Spørgs

Forkert Sabotage.
Der er i Løbet af Foraaret afsendt godt 30.000 Tønder Kartofler fra Dan
mark til den norske Civilbefoikning. Baade Landmændene og Opkøberne ind
tog til at begynde med en afvisende Holdning overfor denne Eksport, men
efter at Frihedsraadet havde udsendt sin Opfordring til at hjælpe Nord
mændene med Levnedsmidler kom der Gang i Leverancerne.
Der er imidlertid nu igen opstaaet Vanskeligheder. I Aalborg nægter Hav
nearbejderne at laste et Skib, der skal til Norge med Kartofler. Og paa
Skive-Egnen vil Vognmændene ikke køre, fordi den Opfattelse er opstaaet,
at Kartoflerne gaar den gale Vej. Da Kartoflerne er solgt til Oslo Kom
mune til Fordeling mellem den norske Civilbefolkning, bør der ikke fra
dansk Side lægges Eksporten Hindringer i Vejen.
Det gælder Danmark.
I “Danske Tidende”s April Nummer
findes følgende Artikel:
Krigsafslutningen nærmer sig. Mand og Mand imellem føres der allerede
nu livlige Diskussioner om Efterkrigstidens Problemer. Det mest disku
terede Problem er Spørgsmaalet omSammensætningen af den Regering, Kongen
skal udnævne, naar Timen er inde. Regeringen skal føre Danmark gennem
den formentlig vanskelige og oprevne Tid fra Fredsudbruddet til et nor
malt Valg igen kan holdes. Hvor lang Tid denne Periode nu end kan blive.
Dre er almindelig Enighed om, at Regeringen Scavenius, hvis endelige
Afsked Kongen endnu ikke formelt har bevilget, ikke kan vende tilbage,
men derudover er der Uklarhed. Menigmands to Yderstandpunkter repræsen
teres af det, vi summarisk kan kalde “den fanatiske Frihedsmand” og
“den fanatiske Partipolitiker”. Den første siger: Vi maa have en Rege
ring, der udelukkende bestaar af Frihedskæmpere. Modstandsbevægelsens
Linje har sejret. Derfor skal de have Regeringen. Desuden er alle de
gamle politiske Partier og Rigsdagen kompromitterede. Og endelig er det
af Hensyn til det allierede Udland nødvendigt at faa en Regering med
helt nye Personer. Den anden (altsaa Partipolitikeren) siger: Selvfølge
lig skal vi have en Regering af Politikere fra de gamle Partier. Det er
de eneste, der (jfr. Folketingsvalget den 23.Marts 1943) har Folkets
Mandat til at løse de politiske Problemer. Paa dette Område har den ak
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maalet om den kommende Regering er ikke og maa ikke gøres til et Spørgs
maal om personlige, prestigemæssige eller snævre partipolitiske 1-fensyn.
Det er Danmark, det gælder.

Der synes stadig at være Mennesker, som har ondt ved at forstaa, hvilken
Holdning man skal indtage overfor tyske Flygtninge. Forleden kom en tysk
Kvinde ind i et Mejeriudsalg i Hillerød og vilde købe Mælk. Da hun ikke
havde Penge nok, vilde Mejeriet ikke sælge hende noget. Det foranledige
de en Mand til først at bebrejde Mejeriet for at være fedtet og derefter
betale det Beløb, der manglede. I et andet Tilfælde vilde en Flygtning
købe Wienerbrød uden Mærker i en Bagerforretning. Det vilde Bageren ikke
være med til, men straks var der en Dansker, der var parat med Mærkerne.

I FAA LINIER (Indland):
Under de svenske Røde Kors-Transporter af saarede og syge danske Fanger
fra Koncentrationslejrene i Tyskland og af Jøderne er det flere Steder
her i Landet kommet til gribende Scener. Overalt er Byernes Befolkninger, alarmeret af Rygtet, der ilede forud for Konvojerne, strømmet sammen
ved de Veje, hvor Bilerne skulde passere, belæsset med Blomster, der er
blevet overrakt de forhenværende Fanger, Kager, Wienerbrød og Gaver.
Formanden for Tinglev Haandværkerforening og Tinglev tekniske Skole,
Købmand Carl Th. Nielsen, er død i tysk Koncentrationslejr 36 Aar gam
mel. Ogsaa Fotograf Leo Falk Simonsen, Tinglev, er død i tysk Koncentra
tionslejr. Han blev 28 Aar gammel.
Tirsdag Morgen var der ved Indkørslen til Ribe udsat Vagtposter, som un
dersøgte alle Trafikanter. Selv Katedralskolens Elever maatte vise Ind
holdet af deres Skoletasker. Op paa Formiddagen blev Vagterne trukket
tilbage, men paa Jernbanestationen foretages der stadig Visitationer.
Snedker Chr.
Blom blev anholdt i Forbindelse med Visitationen.

Paa Antvorskov Højskole udenfor Slagelse har tyske Soldater i Uniform
hidtil staaet Vagt. I øjeblikket er Skolen overladt til Flygtninge, og
da man ikke kan undvære rigtige Soldater til at passe paa dem, bestaar
Vagterne for Tiden af to gamle Mænd med rindende øjne, lange Piber og
iført Kasket, laset Tøj og Kludesko. Geværet har de dog.
I Nykøbing Falster har Tyskerne beslaglagt Katedralskolens nye Bygning,
der skal bruges til Lazaret for saarede tyske Soldater. I Lyngby er
Statsskolen og Lindegaardsskolen beslaglagt til Brug for Flygtninge.
Samtlige Beboere paa Kappelvej, der ligger i Nærheden af Rønne Havn, har
faaet Meddelelse om, at de meget hurtigt skal evakueres. Man regner med,
at Tyskerne vil beslaglægge alle Gadens Huse.

‘~

Det viste sig, at Bogtrykker Holten Andersen, Aalborg, som man mente var
blevet dræbt af Gestapo under en Vaabentransport forleden, ikke er død.
Han blev indlagt paa det tyske Lazaret ramt af fem Skud, hvoraf det ene
er trængt ind i den ene Lunge.
Spadserende i Hillerød saa forleden en gammel faldefærdig tysk Vogn,
hvorpaa der var hobet en Bunke Skrammel sammen. Midt i Dyngen stod et
Billede af Hitler. Formentlig er han kommet paa Lossepladsen sammen med
det øvrige Skrammel.

Paa Kongensvej paa Frederiksberg blev en ukendt Mand i Gaar skudt ned
af tyske Politisoldater, der sammen med Hipo var paa Razzia i Kvarteret.
den dræbte Mand, der var iført Morgensko, blev ført til Feitlazarettet.
Som tidligere omtalt blev der Søndag den 1. April fundet et Lig af en
ukendt Mand i Søndermarken ved Bjælkehuset i København, Han var dræbt
ved Skud gennem Hovedet. Den dræbte Mand er nu blevet genkendt som den
2O-aarige Køkkenkarl paa Hotel “Kong Frederik”, Verner Petersen, Vikto
riagade 15. Han har tidligere været tysk Soldat, men var nu gaaet ind
som aktiv Stikker.

Da en Rutebil med nogle Kontorfolk, deriblandt to Kvinder i Tirsdags var
paa Vej fra Aarhus til Flyvepladsen ved Tirstrup, blev den ved Balskov
holdt op af 15-16 Frihedskæmpere. Alle Passagererne blev beordret ud af
Bilen og ind i Skoven. Her fik Mændene Ordre til at smide Bukserne,
Kvinderne dog kun Nederdelen. Alle Beklædningsgenstandene blev samlet
sammen i en stor Dynge og brændt. Desuden blev der sat Ild paa Bilen,
som brændte. De bukse— og skørteløse Kontorfolk blev senere hentet af
en Lastbil.

Frihedskæmpere trængte forleden Aften ind paa Automobilfabriken “Diana”
A/S paa Jagtvej 155. De overhældte en Del tyske Biler med Benzin og sat
te Ild til dem. Syv Biler blev fuldstændig ødelagt, og ogsa~Fabriken
led en Del Skade.

Nogle Frihedskæmpere indfandt sig forleden Dag hos fhv. Skræder K.M.Mar
loth, V. Vedsted ved Ribe, der i de senere Aar har været stærkt anvendt
af Tyskerne som Værnemagervognmand. De tvang Manden og hans Hustru med
ud i Stalden, hvor de maatte se paa, at Frihedskæmperne skyd Marloths
fem Heste.

Samtlige Skibe i Københavns Havn ligger nu stille for andet Døgn, idet
man fra dansk Side fastholder Standpunktet om ikke at sejle med tysk
Vagtmandskab om Bord.

Onsdag Aften blev et Medlem af Frikorps “Viking”, Chr. Vilh. Correnius
jacobsen, der for Tiden varhjemme paa Orlov, dræbt af Revolverskud af
to Mænd, der dukkede op i Lejligheden Tjørnegade 4 B i København. Jacob
sen var netop ved at fejre sin Forlovelse.
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I Onsdags blev en Transformatorstation i Københavns Sydhavn sprængt i
Luften. Den elektriske Strøm blev herved afbrudt til en Række Værnema
gervi rksomheder.

En Mand ved Navn John Madsen, Storegade 34 i Varde, optræder for Tiden
i Byen som “Rapporttager” i forskellige Sager. Han kalder sig Vagtmester
~ Kriminalpolitiet og er Hipomand. Han optræder civil og ledsages af en
anden civilklædt Person, vistnok en tidligere Kriminalassistent, og
flere uniformerede tyske Soldater. Rapporterne skrives paa det danske
Kriminalpolitis blaa Rapportpapir, som Tyskerne har stjaalet, og de over-
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sendes til Vagtværnet “til

det Indhold, der havde mindste Værdi for en videre Bedømmelse af Konto
rets Virksomhed og af de Folk, der har haft “Forretninger” med det, blev
pakket ned i Kasser, som andre Frihedskæmpere derefter bar ned til en
Flyttevogn, der var blevet holdt op for Tilfældet. Paa den anden Side
Gaden stod de tyske Vagtposter foran Købmandsskolen og saa ligegyldigt
til. De havde ikke Anelse om, hvad der foregik. Midt under det hele kom
der endda Vagtafløsning ved Købmandsskolen.
Frihedskæmperne fortsatte imidlertid uanfægtet deres nyttige Flytning,
der ogs~a omfattede Kontorets Skrivemaskiner og Duplikatorer, og efter
tre Timers Forløb var de færdige. Men saa var Flytningen ogsaa grundigt
gennemført.

videre Foranstaltning”.

Hvad Tyskerne har beslaglagt af Bygninger i Danmark er efterhaanden af
saa stor et Omfang, at det ikke lader sig overse. Skolegangen foregaar
overalt under de mest primitive Former, og nu undser Herrefolket sig
heller ikke for at beslaglægge den kongelige Families Ejendomme. I Graa
sten har Tyskerne beslaglagt Graasten Slot, der skal bruges til Lazaret.
Det er ogsaa Planen, at der skal anbringes tyske Flygtninge paa Slottet.
Ogsaa den Fløj, hvor Kronprinsparret har deres Sommerbolig, skal tages
i Brug af Tyskerne.
Borgmester L. Høyer Nielsen, Esbjerg, blev i Tirsdags overført fra Kol
ding til Frøslev.
Tirsdag Eftermiddag sprængtes 5-6 Betonblandemaskiner paa en Arbejds
plads i Gammelby ved Esbjerg.
I Gaar Morges opdagede man paa Hillerød Station to ueksploderede Bomber
paa en tom og en Vogn med Værnemagtsgods. Tyske Vagtposter fik fjernet
Bomberne, der senere blev demonterede af en tysk Sprængningskommando,
uden at man havde underrettet Hillerøs Station. Der knustes en Del Ru
der paa Stationen.
Paa Krusaagaards Marker ved Toldkontrollen er man gaaet i Gang med at
opføre en Karantænestation for danske Arbejdere, der vender hjem fra
Tyskland.
Fiskebil- og Kødtransporten paa Landevejene i Sønderjylland er nu saa
at sige standset. Der kører kun ganske enkelte Biler, der ikke kører
længere end til Flensborg.
I Nakskov har Tyskerne beslaglagt Arbejdernes Forsamlingsbygning til
saarede tyske Soldater. Byen venter iøvrigt et Skib med ca.1000 saarede
Soldater til Havnen. I Nakskov har Tyskerne ogsaa beslaglagt den kommu
nale Hovedskole, hvor al Undervisning foregik, efter at de tre kommunale
Forstadsskoler for nogen Tid siden blev beslaglagt. Kommunen raader der
efter ikke mere over noget Skolelokale, og samtlige Elever
ogsaa i
Gymnasiet
er blevet sendt hjem og skal’ ikke møde, før de faar nærmere
Meddelelse. Tilbage er nu kun en mindre privat Realskole. Skoleautori
teterne vil forsøge paa at gennemføre Undervisningen i Afgangsklasserne.
Det bliver sandsynligvis paa Teknisk Skole og Handelsskolen. Den beslag
lagte Hovedskole skal anvendes til Lazaret.
(fortsættes Side 12).
-

-

Det tyske Handelskammers Dokumenter fjernet
for Næsen af de tyske Vagtposter.
Nogle Frihedskæmpere foretog i Tirsdags en dristig Aktion mod det tyske
Handelskammers Lokaler paa Nørrevold i København
lige overfor den tysk
besatte Handelsskole, hvor Vagtposterne staar truende i deres murede
Brystværn. De bevæbnede Mænd trængte pludselig ind , holdt det blandede
tysk-danske Personale op og foretog derefter en gennemgribende Ransag
ning af Lokalerne. Alle Dokumentskabe blev omhyggeligt gennemgaaet, og
-

210

Et par Hipo—Mænd dræbt, andre saaret,
da de søgte at anholde Frihedskæmpere.
I Onsdags kom en Mand op paa et Handelsselskabs Kontor i Kvæsthusgade og
spurgte efter Direktør Erik Benniche. Han var tilstede, og da Manden
vilde tale med ham alene, gik to unge Mænd, der var tilstede i Kontoret,
ind i et Baglokale. Da den ene af dem lidt efter kiggede ud i Kontoret,
saa han 4-5 Mænd med Pistoler ifærd med at lægge Haandjern paa Benniche.
Han var klar over Situationen, og han og Kammeraten greb hver en Maskin
pistol, og et Øjeblik efter var de fire—fem Hipofolk strakt til Jorden.
Et Par af dem var dræbt, de andre haardt saaret, men forinden var det
lykkedes en afdem med Pistolskud at saare Erik Benniche saa alvorligt,
at han senere afgik ved Døden. De to unge Mænd sprængte Døren til et
Kontor ved Siden af og kom den Vej ud paa Hovedtrappen. Det viste sig,
at det var klogt, for paa Trappen stod andre Hipo-Folk med Maskinpisto
ler rettet mod deres egen Kontordør. De undgik Hipo-Folkenes Kugler og
svarede selv med et Par Maskinpistolsalver. hvorefter de naaede ned i en
Taxa og forsvandt. Ingen af dem var saa meget som blevet strejfet af en
Kugle. Senere mødte en større Udrykning af Hipo-Folk og tyske Politisol
dater, men de fandt intet.
Skibskatastrofe i Øresund?
Det rapporteredes i Gaar Eftermiddags fra set sydlige Øresund, at to
tyske Kæmpedampere var paa Vej opefter. Det drejede sig om~Norddeutsch
er Lloyds 18.000 Tons store “Potsdam” og Deutsche Ostafrika-Linjens
17.000 Tons store Damper “Pretoria”.
Fra Land kunde man observere, at det ene af disse Skibe pludselig sank.
Det var endnu i Aftes ikke muligt at faa konstateret, hvilket af Skibe
ne, der er Tale om.
Meget tyder paa, at Skibene havde Flygtninge om Bord.
Dementi.
Der er udsendt nogle gule Plakater med Overskriften “Pas paa”, hvori
der advares imod Stikkere og Værnemagere. Plakaten er underskrevet “Hjem
mefronten”.
I den Anledning vil Organisationen “Hjemmefronten” gerne gøre opmærksom
paa, at den intet som helst har med disse Plakater at gøre. De er sendt
ud af Kredse, der er Hjemmefronten fuldstændig ukendte og uvedkommende,
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saaledes at der foreligger et klart Misbrug af Hjemmefrontens Navn.

Elben er nu ogsaa naaet ved Lauenburg, og Englænderne er samtidig naaet
forbi Buchholz og staar kun 8 km fra Harburg. De tyske Stillinger mel
lem Hamburg og Bremen er blevet gennembrudt, og Autostradaen mellem de
to Byer er besat paa et langt Stykke. Englænderne gaar nu videre mod
Nordsøkysten.
Ruhr-Lommerne er blevet likvideret efter 18 Dages Kampe. Det samme gæl
der Harz-Lommen. Den 18.April overgav 99.838 Tyskere sig. Dermed er An
tallet af Fanger siden Invasionen steget til 2.165.607.

Hipo skød en ungarsk Soldat.
Forleden Aften kom det ved Virum Jernbanestation til et Optrin, der be
viser HIpo-Folkenes sindssyge Optræden. En Hipo-Vogn lar kommet kørende
ad Frederiksdalsvej i Retning mod Virum Torv, hvor den vendte og kørte
tilbage mod Kongevejen. Da den kørte under Broen ved Stationen, blev
der aabnet Ild med Maskinpistol fra Vognen, og en ungarsk Soldat, der
gik Vagt paa Vejen, styrtede om ramt af flere Skud i Underlivet. Hipo
vognen standsede ikke op, men kørte i stærk Fart mod Kongevejen. Den
saarede Soldat blev af øjenvidner baaret ind paa Virum Station. Et Kvar
ter senere kom tre Hipo-Vogne til Virum Station, og Hipo-Folkene begynd
te som sædvanlig et meningsløst Skyderi til højre og venstre. De trængte
sig bl.a. ind paa Kontoret paa Stationen, hvor de ved Afhøring af til
fældige Mennesker gjorde alt for at faa det til at se ud, som om der var
blevet skudt paa Hipo-Vognen, inden der derfra blev aabnet Ild mod Un
gareren. Men deres Anstrengelser hja lp dem ikke stort, idet øjenvidner
holdt paa, at der ikke var blevet skudt, før Maskinpistolsalven fra Hi
po-Vognen lød.
En tysk Underofficer, som var kommet til Stationen og vistnok var blevet
lettere saaret i Haanden af en af Hipo-Folkenes Kugler, skældte Hipo-Fol
kene Bælgen fuld og bad dem om at forsvinde fra Stationsomraadet.

Fortsat fra Side 10: I faa Linjer:
De tyske Flygtninge i Nakskov tilses nu af en ældre tysk Læge fra Dan
zig. Der er konstateret flere Tilfælde af Tyfus.
I Nakskov har flere nazi—indstillede Forretningsmænd, der handler med
Tyskerne, de sidste Nætter faaet deres Butiksvinduer knust.
Natten til Lørdag arresteredes Grosserer Carl Mortensen, Chr.Winthers
vej 38 i Lyngby af Gestapo. Hans Hustru har nu faaet Meddelelse om, at
han er “skudt under Flugtforsøg”.
Arrestationer: Grosserer Georg Bom, hans Søn af samme Navn, og Typo
graf Svend Aage Pagh, “Jyske Tidende”, samt Handelsmedhjælper Kaj Meier,
alle Kolding.
Specielt:

Til 49: Kan De ikke bruge Pengene lokalt.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Mod Syd gaar det hurtigt fremad, Leipzig er faldet, og
Overborgmester, SS-Brigadefører Freiberg, der havde givet Ordre til, at
Byen skulde forsvares, er blevet myrdet af Folkestormen. Han havde gi
vet Ordre til, at Broerne skulde sprænges, men Folkestormen overskar
Tændi ngssnorene.
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østfronten: I Dag staar Russerne kun 35 km fra Brandenburger Tor, man
ge Steder er Stillingerne blevet gennembrudt paa den lange østfront, og
Russerne er trængt videre frem. Seelow foran Berlin er taget, og der
fortsættes mod Möckeberg.
Ved Neisse er Fronten brudt sammen, Bauschen og Weisswasser er taget,
og Russerne er trængt langt ind i Sachsen. Situationen er Haabløs van
skelig for Tyskerne paa hele Strækningen fra Eberswalde helt ned til
Dresden. Ogsaa i den østlige Del af Protektoratet er Stillingen kritisk.
Her er Russerne gaaet langt ind i Tyskernes højre Flanke. De staar ved
Udkanten af Brno.
Italienfronten: De allierede Hære strømmer nu ind i Po-Dalen efter at
have foretaget et kæmpemæssigt Gennembrud ved Ardenta.
Luftangreb: Ved det andet Luftangreb mod Helgoland er ødelæggelsemne
endnu større end ved det første. Ikke et Hus staar tilbage paa øen, alt
er lagt i Ruiner. Bomberne har endog anrettet ødelæggelser i de dybeste
Luftbeskyttelseshuler, der er sprængt ind i Klipperne. Ogsaa Ubaadshav
nen fik Fuldtræffere, og der er sænket fire Ubaade.
Tysk Minister fanget. Den tyske Landbrugsminister Walter Darre er som
Tysklands første Rigsminister taget til Fange af Amerikanerne. Han har
ikke fungeret siden 1942, afsat fra sin Post er han dog ikke blevet.

Ved 4.Tiden i Morges trængte ukendte Mær)d ind i Tandlæge Højberg-Chris
tensens Villa, Svanemøllevej 63. Der blev affyret en Række Skud, hvor
ved Tandlægens 20-aarige Søn, Sten Højberg-Christensen blev saaret. En
Ven til ham, der opholdt sig i Huset, fik Revolvermændene jaget paa
Flugt med et Jagtgevær.
Overingeniør Robert A. Christensen blev umiddelbart efter myrdet i sin
Villa paa Hellerupvej 8. Da det i Morges blev bekendf hos B&W, hvor han
var ansat, nedlagde samtlige Arbejdere, Kontorpersonalet og Funktionæ
rer Arbejdet og forlod samtlige den store Virksomheds Afdelinger. Det
drejer sig om ialt Ca. 1500 Mennesker, der paa denne Maade har forladt
B&W som Protest mod Mordet paa Afdelingsingeniøren.
5 I D S T E:
De sidste danske og norske politiske Fanger
fra Neuengamme paa Vej Nord paa.
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Der har i de sidste Døgn været udfoldet en Feberagtig Virksomhed for at
faa bragt de sidste danske og norske Fanger hjem fra den berygtede Kon
centrationslejr i Neuengamme. Det er blevet til et Kapløb med Kamphand
ungerne, og saa sent som i Gaar saa det ud til, at Forsøget maatte op
gives. Alligevel har man fra dansk Side i Hast bragt omkring 80 sydjyske
og fynske Rutebiler sammen ved Grænsen, efter at de i Overensstemmelse
med de internationale Røde-Kors Bestemmelser var blevet malet hvide og
forsynet med Dannebrog.
Samtidig rettede Præsidenten for Svensk Røde Kors, Grev Folke Bernadot
te, en indtrængende Anmodning til de tyske Myndigheder om, trods alle
Vanskeligheder, at faa Mulighed for at hente Fangerne hjem, og i Løbet
af Aftenen begav den store Kortege sig mod Neuengamme. I Kortegen be
fandt sig bl.a. 35 svenske Røde Kors-Biler, de foran omtalte jyske og
fynske Rutebiler og DSB’s store Vogne og de tidligere anvendte danske
Røde Kors-Vogne, ialt ca.165 Biler.
I Dag til Formiddag er der indløbet Meddelelse om, at Vognene har naaet
Bestemmelsesstedet, og at de første allerede er paa Vej mod Nord med
Danske og Nordmænd.
I Lejren befandt sig endnu 1500 Danske og 3.000 Nordmænd.
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Ogsaa i “Hollænderbyen” var der anbragt flere Bomber, men kun Kontorlo
kalerne blev ødelagt. Endvidere var der anbragt Bomber i følgende For
retninger Cykelforretningen, Hjørnet af Maltagade og Højdevej, Mejeriet
Nordre Fasanvej 234, Restaurant “Sevilla”, Blaagaardsgade 39 A, Hoved
stadens Brugsforenings Hovedsæde i Thorshavnsgade, Hovedstadens Brugs
forening Sallingvej 60, Urmagerforretningen Toftegaardsalle 9, Typogra
fernes Hus, Ewaldsgade 3, Grøntforretningen Holbladsgade 86, Slagterfor
retningen Tagensvej 93, Cykelforretningen Frederikssundsvej 82, Kafe
“Luna”, Vtbenshus Runddel, Kafeen paa Hjørnet af Havnegade og Niels
Juelsgade, Læderforretningen Rantzausgade 25, Cykelforretningen Sct.
Kjelds Plads 2, “Kaffekanden”, Vesterbros Torv, Restaurant “Mayfair”,
Østergade 15, Kafe “Det rene Glas”, P.Fabersgade, Vinstuen Løngagnsstræ
de 19. Desuden er der kastet en Haangranat ind i Stuelejligheden Dans
højsvej ~ i Vigerslev. Familien var ikke hjemme, men hele Lejligheden
blev ødelagt.
Kgl. Operasanger Marius Jacobsen, C.N.Petersensvej 30, var i Nat ude for
et Mordattentat. Attentatmændene affyrede adskillige Skud, men Marius
Jacobsen blev kun saaret i Skulderen.
Ved Midnatstid blev Ægteparret
Rasmussen, Frankrigsgade 62, skudt ned af ukendte Mænd, der trængte ind
i Lejligheden. Manden blev dræbt, Hustruen haardt saaret.
Assurandør
Mielfeldt, Sct.Kjelds Plads 2, blev i Nat dræbt af ukendte Mænd i sin
Lejlighed. Han fik 6 Skud gennem Hovedet.
I Nat blev en Mand ved Navn
Andersen i Ny Adelgade 12, 4.Sal, dræbt ved Skud i Nakken.
-

-

Jernbanesabotagen: Onsdag Morgen brændte en Vognladning Halm paa Øster
port St. Den var bestemt for Frihavnen.
Spærringen mellem Herning og
Studsgaard Natten til Tirsdag, hvor en tysk Maskine blev afsporet, har
vist sig at være temmelig effektiv. Statsbanerne har nemlig maatte af
lyse al Indskrivning af Gods, som skal passere denne Strækning, og Re
parationsarbejdet vil sandsynligvis vare til hen under Aften i Morgen.
Ved Nørre Kollund St. paa Strækningen Herning-Brande blev der Onsdag
Aften foretaget Sprængning under et tysk Transporttog. 7 Vogne blev af
sporet. Strækningen var farbar igen Torsdag Middag.
Paa Næstved St.
blev Kuikranen ødelagt ved Sprængning Onsdag Aften.
Onsdag Eftermiddag
brændte to Vognladninger Hø paa Tinglev St.
Mellem Onsdag og Torsdag
og Torsdag Formiddag har der været omfattende Sprængninger paa jyske
Stationer og Strækninger: Skanderborg-Alken, Silkeborg-Funder, Silke
borg-Resenbro, Grindsted-Filskov, Grejsdal St., Horsens-Hatting, Over
Jersdal-Hovslund, Ølgod St., Skern-Borris, Dejbjerg St. og mellem Dejbjerg og Skern, Varde-Sig, Ejstrupholm-Hampen, Tarm-ølgod og Tim St. Et
stort Antal Sprængninger, som ialt kræver Udveksling af 112 Skinner, 8
Sporskifter og adskillige Sveller.
I Nat har der ligeledes været et
meget stort Antal Sprængninger over hele Jylland, bl.a. er Kulkranen og
Drejeskiven i Randers blevet ødelagt.
-

—

SLUT.

-

-

-

-

-

-0Hipo-Bøllerne har villet indlede Hitlers Fødselsdag paa en for hans Men
talitet værdig Maade.
I alt Fald har de Natten til i Dag gennemført en Række Bombeattentater
i København af større Omfang og for at kamouflere deres Gerninger har
de puttet enkelte Værnemager-Forretninger ind i Arrangementet. Den stør
ste Skade skete paa “Lorry”, hvor Virksomheden fuldstændig blev ødelagt
af flere Bomber. “Landsbyen” blev fuldstændig raseret, Skaden ca.l/2
Mill, og flere Hundrede Mennesker er arbejdsløse.
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