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Medens det omringede Posen kæmper sin sidste Kamp, Breslaus Fabriksar
bejdere sendes direkte fra Maskinerne til Forsvarsstillingerne, og de
tyske Krigsskibe i Danzigs og Kønigsbergs Havne forbereder sig paa at
blive sprængt i Luften, fortsætter Marskal Shokovs Panserstyrker mod
Brandenburg, mod Stettin og mod Berlin. Der kæmpes voldsomt paa Brandenburgs Grænse, den tyske Hærledelse søger til denne Front febrilsk atsen
de de Forstærkninger, der kan fremskaffes, men Forstærkningernes Trans
port sinkes og forstyrres af de milliontallige Flygtningeskarer, der fra
Østtyskland strømmer mod Vest. Den tyske Hærledelse oplever i Dag det,
der var en af Hovedaarsagerne til det hurtige franske Sammenbrud: Flygt
ningene blokerer Vejene, Civilbefoikningens Pänik breder sig langt ind i
Troppernes Rækker. Opraab i den tyske Radio og den tyske Presse maner til
Ro og Besindighed
og fortæller dermed en Masse om den Situation, der er
indtraadt i Østtyskland.
I Berlin, hvor Elektricitetsværkerne standser al Strøm Kl.2o om Aftenen,
hvor Bladene er nedskaaret til to Sider, og hvor hele den nogenl unde ar
be.jdsduelige
sendt
for at grave
“Fæst
ningsvold” paaDel100af kmCivilbefolkningen
fra Frankfurt og erNord
paa,ud strømmer
Flygtningene
ind med hvert Tog. Ved Banegaardene er. oprettet Opsamlingslejre
Flygt
ningene holdes isoleret fra Rigshovedstadens Befolkning, for at ikke Pa
nikbacill~n skal sprede sig. Om det lykkes, er mere end tvivlsomt. Fjen
den
staar
ved Østersøkysten, Fjenden støder
langtstaar
i nd/ “ante
i de 1 portas”,
i vsvi gti geFjenden
Industri
distrikter.
Klokken ~r ved at nærme sig de fem Minutter over 12.
-

Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de
originale blade, således at ortografien er bevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger
ogsåergengivetordret.
Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige

oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde.

-

Redaktionen

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Hovedbasis for den tyske Flaade
i København?
Som tidligere omtalt i INF maatte man regne med, at den tyske saakaldte
østersoflaade vilde forlægge Residensen til Københavns Havn, efter at den
var blevet fordrevet fra Baserne i Østprøjsen
Kønigsberg, Danzig og
(~fort.)
-
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Gdynia
og Kiel var blevet forvandlet til en Ruinhob under de alliere
de Flyveres stadige Angreb.
i kan nu oplyse, at der fra tysk Side er tilgaaet forskellige Myndighe
der Meddelelse om, at en Del Krigsskibe fremtidig skal have Ankerplads
ved Orlogsværftet, og samtidig har de faa danske Funktionærer, som hidtil
har haft deres Boliger inden for Orlogsværftets Omraade, faaet Ordre til
at flytte inden Maanedens Udgang. Dette i Forbindelse med “Opsigelsen” af
Havnevæsenets Kontorer paa Toldboden
en “Opsigelse”, som Tyskerne oven
i Købet har fremskyndet
tyder paa, at København inden længe vil faa he
le den tyske Flaade fra østersøbyerne indkvarteret.
Det kan iøvrigt oplyses, at Københavns Havnevæsen først havde faaet en
Frist paa tre Uger til Rømningen af Bygningen paa Nordre Toidbod, men Or
dren lyder nu paa at Kontorerne skal være rømmet senest den 31.Januar Kl.
12.
-‘

-

-

Fra forreste Ildlinje.
Samtale med to Frihedskæmpere fra lidkampen
paa Nørrebro.
En af de mest dramatiske Begivenheder, der har fundet Sted under Friheds
kampen i den sidste Tid, var uden Tvivl Ildkampen Torsdag Aften og Nat i
Kvarteret omkring Hans Tausensgades Skole paa Nørrebro i København. Begi
venhederne har allerede været omtalt i INF. Baagrunden for dem var som
bekendt er Pengeafpresningsforsøg fra Sommerfolk overfor en kendt køben
havnsk Forretningsmand. Dette Pengeafpresningsforsøg kom tilfældigt nogle
Frihedskæmpere for øre, og ca.50 Frihedskæmpere rykkede ud for at klapse
Pengeafpresserne af.
To af dem har nu haft Lejlighed til at fortælle INF om Kampen:
Vi troede ærlig talt alle sammen, at Pengeafpresserne var nogle afdan
kede Somerfolk, der var blevet smidt ud af Korpset, og saa, inden de
gik, havde stjaalet en Del Vaaben og Ammunition. Men vi blev slet ikke
overraskede, da det viste sig at være Sommerfolk i fuld Uniform, der kom
i Politibiler for at hente de 25.000 Kr. paa Trækvognen ved Hellig Kors
Kirken.
Vi var fire, der havde faaet til Opgave at holde Krydset Skyttegade-Hans
Tausensgade, hvis Pengeafpresserne skulde forsøge at slippe den Vej bort.
Vi mente, at det vilde blive “Bagsiden” af Begivenhederne, men det gik
helt anderledes.
Den ene af de to Frihedskæmpere stod nede i Skyttegade, da Sommerfolkenes
Bil kom fra Jagtvejen langs HansTausensgade. Den kørte lige forbi Skyttegade og bremsede op. Vi lader Frihedskæmperen selv fortælle:
Jeg var egentlig ikke klar over, at det var en Sommervogn. Den havde
vendt oppe paa Hjørnet og kom ganske langsomt ned gennem Gaden, og jeg
troede, at det var en almindelig Bil, der havde forvildet sig ind i Skyt
tegade. Pludselig saa jeg imidlertid fire af mine Kammerater, der kun var
bevæbnet med Pistoler, løbe foran Bilen paa den anden Side af Gaden
den
kørte saa langsomt, at de kunde løbe fra den. Saa var jeg klar over, at
den var gal. Jeg stod paa Hjørnet og saa Bilen komme op imod mig, da jeg
fik øje paa de to smaa grønne Lygter. De var ikke tændt, men da jeg saa
-

—

-
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dem, var jeg klar over, at det var en af det danske Politis tidligere
Vogne. Jeg skal indrømme, at jeg sagde til mig selv: “Naa, saa er det
altsaa sket med dig~” Men jeg holdt alligevel min Maskinpistol i Stil
ung, og jeg havde sort Frakke paa, saa Sommerfolkene kunde ikke se den.
Vognen standsede midt i Krydset, hvor vore Biler holdt, og en af Sommerfolkene kravlede ud med en Suomi under Armen. han holdt den med Mundin
gen i Vejret og raabte til mig: “Hænderne op for Satan
eller jæ sky’er”. I det øjeblik holdt jeg vistnok op med at tænke. Jeg løftede bare
Maskinpistoler og skød ham. Han faldt, men før han naaede Jorden, havde
de andre trukket ham ind i Vognen, og Bilen satte sig i Gang. Jeg trak
mig baglæns tilbage og tømte samtidig Resten af Magasinet ind i Vognen,
saa Ruderne splintredes og Projektilerne skar store Fuger i Siderne af
Bilen. Jeg havde ikke Tid til at se efter, hvad der videre skete, for jeg
havde som sagt tømt Magasinet, og jeg løb omkring Hjørnet og ind i en Op
gang for at faa sat nyt Magasin paa.
Fire af mine Kammerater sendte jeg væk, fordi de kun havde Pistoler, og
derfor overhovedet ikke kunde klare sig overför Sommerfolkene, som alle
sammen havde Maskinpistoler. Imidlertid kom en anden af mine Kammerater
med Maskinpistol til, og vi gik hen og •kiggede op ad Gaden. Bilen var
væk, i hvert Fald kunde vi ikke se den. Men der var kommet en ny Vogn
med Sommerfolk til et Stykke op ad Gaden, og de raabte ned til os, at vi
skulde række Hænderne i Vejret og komme op til dem. For at være helt sik
re raabte vi vort Feltraab til dem,og da de kun svarede: “Hvad Fanden er
det for noget?” var der jo ikke noget at tage Fejl af. Vi gik i Stilling
paa hver sit Gadehjørne, og jeg fik godt Sigte paa to Sommerfolk, der
stod og snakkede sammen, som om de slet ikke var klar over, hvad der fo
regik. Jeg fik dem begge to. Min Kammerat paa det andet Gadehjørne skød
ogsaa. Han var ikke helt sikker paa, om han havde ramt, men han havde i
hvert Fald godt Sigte paa to andre. Imidlertid var der kommet en Ambulan
ce til, og vi kunde se Somrnerfolkene slæbe Saarede og Dræbte ind i den,
og mens det stod paa, holdt vi inde med Skydningen.
Lidt efter fløjtede Lederen helt oppe fra Nørrebrogade og raabet: “Til
bagetog
Tilbagetog”~ Vi samlede saa Kammeraterne og forsvandt. Vi mang
lede kun een Mand, han havde faaet tildelt en Post i Hans Tausensgades
Skolegaard, men ham kunde vi ikke finde.
Den anden unge Frihedskæmper var netop den Mand, der var posteret i Gaar
den til Hans Tausensgades Skole, og han fortæller:
Ved ca.21.Tiden hørte jeg Maskinpistolild oppe fra det Sted, hvor min
Kammerat stod, og samtidig saa jeg en stor Chevrolet med grønne Lygter
køre ud i Krydset ved Hans Tausengade-Skyttegade. Jeg aabnede Ild mod den
og gav den 20-30 Skud fra Maskinpistolen. Den kørte op paa Fortovet og
gik i Staa som en stor Larve. En Mand med Maskinpistol aabende Døren og
sprang ud. Han fik Resten af Magasinet paa Tværs. Jeg var klar over, at
jeg paa det Tidspunkt maatte se at kommé af Vejen, og saa sprang jeg op
paa Taget af Cykleskuret i Skolegaarden. Jeg hørte flere Skud, og faa Mi
nutter efter kom der en stor Sommervogn og en Ambulance. Det første de
gjorde var at samle vore Vogne, og da der var en Del Folk derhenne i For
vejen, og jeg hørte livlig Ildkamp, troede jeg, at det var nogle af mine
Kammerater. Jeg skreg vores Feltraab op til dem og raabte: “Hov, vent paa
mig”, og saa sprang jeg ud paa Gaden. Da det blev besvaret med “Hold
Kæft” og en Maskinpistolsalve, blev jeg klar over, at der ikke var andet
-

-

-
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at gøre end at kravle op paa Taget af Cykleskuret igen.
Et Kvarter før 22 hørte Skydningen op, men i Mellemtiden var der kommet
flere Udrykningsvogfle og Lastbiler med Tyskere og Sommerfolk. Tyskerne
havde Staalhjelme og Rekylgeværer med, og de begyndte at beskyde Gadehjørnerne
hvor der ingen Folk var. Pludselig saa jeg lige foran Cykle
skurtaget en Somrnermand komme gaaende. Han stillede sig lige nedenunder,
saa han ikke var længere borte, end at jeg kunde have tage Hatten af ham
men jeg foretrak at bruge Maskinpistolen, og Manden faldt sammen. Det
var det sidste jeg skød
og paa det Tidspunkt var Klokken et Kvarter i
23.
Saa laa jeg der paa Taget og saa Tyskerne, baade Soldater og Gestapofolk,
og Somnierfolk afspærre Kvarter og danne Kæder op gennem Gaderne. De un
dersøgte Opgange, Gaarde, i det hele taget alt, og de anholdt alle forbi
passerende, visiterede dem og puttede mange af dem op i Lastvognene. Jeg
troede, at flere af mine Kammerater var blevet dræbt, og at det nu var
de sørgelige Rester af dem, der blev anholdt. Da Sommerfolkene og Politisoldaterne ogsaa havde Hunde med, var jeg ærlig talt klar over, at nu var
jeg færdig. Da de kom ind i Skolegaarden med Lygter og undersøgte den,
sagde jeg til mig selv: “Nu kan du lige saa godt lægge dig til at dø”,
og jeg spekulerede ærlig talt paa at skyde mig. Men de forsvandt igen,
og lidt efter begyndte de at køre bort. Hen imod Klokken i var der ble
vet stille i Kvarteret. Men jeg regnede bestemt med, at de havde stillet
civile Folk ud, saa jeg ventede en halv Times Tid. Der kom nogle Damer
snakkende ned gennem Gaden, og jeg ventede at. høre dem blive standset af
Vagtposterne. Deres Snakken holdt imidlertid ikke op, de fortsatte forbi
mig, langt ned ad Gaden, og saa forstod jeg, at Vejen var fri.
Da jeg den Nat lagde mig til at sove, var det med Tanken om,~at
mine Kammerater var væk. Men det var aitsaa heldigvis uden Grund.
-

-

-

-

-

-
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Samme Nat foretoges en tilsvarende Razzia i Frederikshavn, hvor der lige
ledes anholdtes en halv Snes Mennesker. Hos Skibsbygger Ditlev Pedersen
i Sæby nægtede man at lukke op, da Gestapo indfandt sig, og satte sig til
Modværge. Der udspandt sig en lidkamp, hvorunder Mekaniker Blair blev
livsfarligt saaret. Han førtes til det tyske Feitlazaret paa Frydenstrand
ved Frederikshavn, hvor han vistnok er død. Hos Bankdirektør Felsen og
hos Direktør Skensved satte Gestapofolkene og deres danske Hjælpere sig
efter Arrestationerne til at fortære de forhaandenværende Forraad af Vi
ne og Cigarer.
Saavidt man kan forstaa, har Gestapo ved disse Aktioner ment at kunne
ramme Sejl ruter fra Nordjylland til Sverige. Razziaerne i Sæby og Frede
rikshavn hænger muligvis sammen med, at Stikkeren Gunnar Højmark Peter
sen, kaldet “Millionærdrengen”, der i Modsætning til tidligere Meddelel
ser ikke er død efter Nedskydningen paa Hjørring Banegaard den i.Januar
i Aar, men er saa vidt restitueret, at han er oven Senge og gaar rundt
paa Værnemagtens Lazaret paa Frydenstrand. Gunnar Højmark Petersen havde
netop til Opgave at finde Sejiruter til Sverige.
Bang & Olufsen skulde straffes.
Der kan nu meddeles følgende Enkeltheder om Schalburgtagen mod Bang &
Olufsens Radiofabrikker i Struer: Først i December Maanedindfandt Gesta
po sig paa B.& O.s Afdeling i København og foretog en Undersøgelse. Man
ønskede Oplysning om en af Firmaets Funktionærer, hvis Villa man nylig
havde sprængt i Luften. Da de tilstedeværende ikke kunde give Oplysnin
ger, bad Gestapo om at tale med Direktøren
han skulde indfinde sig paa
Shelihuset inden den l5.December. Hvis han ikke gjorde det, vilde Fabrik
ken og Afdelingen blive sprængt i Luften. Firmaet henvendte sig straks
til Udenrigsministeriet, som sendte en Mand op til Politigeneralen paa
Sheilhuset. Her nægtede man at have fremsat en saadan Trusel og udtalte,
at man kun ønskede at tale med en af Direktørerne.
En Uges Tid før
Schalburgtagen blev der paa Værnernagtens Kontor i Struer set et Kort over
B.&O.s Fabrikker med indtegnede røde Kryds og Linjer. Schaiburgfolkene
ankom i to store Personbiler (benzindrevne). I de to Timer, det tog at
udlægge Bomberne, gik geværbevæbnede Tyskere Vagt paa Vejen ud til Fa
brikken, antagelig for at Schalburgfolkene ikke skulde blive~: forstyrrede
i deres “Arbejde”. Tyskerne har i længere Tid været irritere~t over Bang
& Olufsens Uvilje mod Samarbejde.
-

-

Razziaer efter Officerer
over hele Landet.
Officeres-Razziaerne er i fuld Gang Landet over. Advarslerne, der udsend—
tes forleden Dag, gentages. Fredag Morgen blev en Række Officerer, der
var knyttet til Aarhus Luftværn arresteret af tysk Politi og tysk Mili
tær. Det var saaledes Tilfældet med Kaptajn Forsen, Kaptajn Rasmussen,
Løjtnant Skodsborg Nielsen, Løjtnant Raahauge-Nieisen og Kaptajnløjtnant
Lorentzen. Ogsaa andre Officerer, der ikke var knyttet til Luftværnet,
er blevet taget.
Er “Millionærdrengen” ikke død ?
Omfattende Arrestationer i Nordjylland,
som kan føres tilbage til ham.
Natten mellem Tirsdag den 23. og Onsdag den 24.Januar er 12 Borgere i Sæ
by blevet arresteret, nemlig: Bankdirektør J.R.Felsen, Direktør Skensved,
Sæby Andels Svinesiagteri og hans Hustru, Skipper Jens Chr.Jen~en, Rosen—
gyde, Skipper Carl Rasmussen, Aalborgvej, Frugt- og Blomsterhandler Wit
‘) tors, Grønnegade, Skibsbygger Ditlev Pedersen, Klostergyde, Skibsbygger
Herman Pedersen, Algade (Søn af Ditlev P.). Mekaniker Blair, Algade,
Toldassistent Nielsen, Aalborgvej, Tandtekniker N.C.Fabricius, Hans Aa
belsvej og Arrestforvarer Mørch.

6

Stor Aktion mod Statens civile Luftværn.
I Lørdags udspilledes nogle dramatiske Begivenheder omkring Statens ci
vile Luftværn og dets Ledere. Ovenfor er omtalt Anholdelsen af nogle Of
ficerer, der nu gjorde Tjeneste indenfor Vestre Luftværnskommando i Aar
hus. I København begyndte det med, at Læge Toftemark, der er knyttet til
Luftværnet, og som bLa, har været med i~ Ledelsen af et Par Ekspeditioner
efter syge danske Politifolk i Tyskland, blev arresteret udenfor sit Hjem
Fredag Aften. Lørdag Morgen mødte Gestapo paa Luftværnets Kontorer paa
St.Annæ Plads for at tale med Luftværnschef Schrøder og Kontorchef Aarøe,
dog uden at træffe dem. I Stedet tog de Afdelingsleder Schultz med til
et langvarigt Forhør i Shelihuset, hvorefter han fik Lov at gaa. Det ty
ske Politi synes at mene, at Luftværnslederne gemmer Vaabenlagre i stor
Stil.
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En Undersøgelse i Kontorchef Aarøes Villa mellem Springforbi og Skodsborg
var resultatløs. Derimod fandt “Politiet” noget Rødvin, som blev drukket.
En Husundersøgelse hos Luftværnschef Schrøder paa L.B.-Skolen paa Bern
storff Slot indlededes med voldsomt Skyderi. Tyskerne forklarede senere,
at Skr~meskuddene blev affyret “fordi man ventede at møde Modstand”. Ty
skerne mødte dog kun Luftværnschefens Hustru of smaa Børn.
Mange Anholdelser i de sidste Dage.
Gestapo og. deres danske Stikkermedhjælpere har i de sidste Dage haft
ualmindelig travlt. I Aarhus har man saaledes foretaget Razziaer i Byens
forskellige Dele, og mange er blevet anholdt. Som nævnt har Tyskerne i
Løbet af Lørdagen haft deres Opmærksomhed henvendt ikke mindst paa Sta
tens civile Luftværn.
Paa Raadhuset i Aarhus søgte man at faa fat paa en Mand, der imidlertid
forsvandt ud af Hænderne paa Tyskerne. Af Ærgrelse over det mislykkede
Anholdelsesforsøg tog Gestapo i Stedet for Raadhusbetjent Stecher Chri
stensen, en Broder til Borgmester Stecher Christensen. Elektrikerlærling
Houlberg-Christensen blev ogsaa taget af Tyskerne. Natten til Fredat an
holdt Gestapo i Aarhus endvidere Poul Erik Knudsen, Samsøgade 82, Gunnar
Poulsen, Samsøgade 104, Frank Sørensen, Samsøgade 89 og Gunnar Jensen,
Samsøgade 99. De er alle 18 Aar gamle med Undtagelse af Gunnar Jensen,
der er 22 Aar. Ved de sidste fire Anholdelser brugte Gestapo en ny Tra
fik. De slog ikke Dørene ind eller skød Laasene ud, som de plejer. Deri
mod dirkede de først Gadedørene op og derefter Dørene til Lejlighederne.
De masede sig ind i Soveværelserne og tog de fire anholdte med sig. Sam
tidig truede de de øvrige tilstedeværende Familiemedlemmer med Revolver
og paalagde dem og de anholdte ikke at sige et Ord.
Paa Bornholm har Tyskerne arresteret Politimesteren og 13 Politimænd. Der
er alvorlig Grund til at tro, at alle Politifolk er i Fare.
I Slagelse har Tyskerne arresteret Farmaceut Rehfeldt, Jernbane-Apoteket.
En Nabo viste en usædvanlig Malkonduite. Tyskerne havde tvunget en Vagt—
værnsmand til at følge med, men denne kunde ikke finde Adressen og viste
Tyskerne ind i et andet Hus i samme Gade, hvor de spurgte Beboerne om,
hvor Rehfeldt boede. Naboen svarede: Han bor derovre, og pegede paa det
rigtige Hus.
I Fredags arresterede det tyske Politi en kendt odenseansk Pressemand,
Journalist R.P.Petersen, (Holmes) der for et Aars Tid siden traadte til
bage efter 25 Aars Virksomhed ved “Fyns Social-Demokrat”.
Skovrider Voldsach, Dronninglund Storskov ved Aalborg, er blevet arreste
ret af det tyske Politi. Paa en lille Uge er der i Aalborg og Omegn arre
steret godt 40 Personer.
Kontorist ved Københavns Hovedkasse Emil Hover er blevet arresteret i
sit Hjem. Det samme er Tilfældet med Værktøjsmager Svend Aage Christian
sen.
Gestapo bruger iøvrigt en ny Trafik, naar de vil have fat i Hustruer,
hvis Mænd er flyttet hjemmefra. De bruger at lade kvindelige Stikkere
spørge efter Adressen i den paagældende Sygekasse. Mange er jo ilde stil
let, hvis de i Sygdomstilfæde ikke har Sygekassebogen i Orden og melder
derfor Flytning til Sygekassen. Det maa være enhver Sygekassefunktionærs
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Pligt ikke under nogen Omstændighed at opgive Adresser til Uvedkommende.
Tysk Krigshavn i Aarhus?
Tyskerne har efterhaanden næsten fuldstændig spærret Adgangen til Aarhus
Havn. Det forlyder, at Aarhus for Fremtiden udelukkende skal være tysk
Krigshavn, og at alle “civile” Tilførsler der til skal standses.
Danske Døde i Tyskland.
I Koncentrationslejre i Tyskland er død Reklamekonsulent Otto Malling,
der er 41 Aar gammel, den 48-aarige Overgendarm Henry P.Petersen, Aaben—
raa, og den 5O-aarige Grænsevagtmester Peter Christiansen, Rens.
Salute for the brave.
Under en af de store Razziaer i Hjørring i November stormede Gestapo en
Lejlighed, hvor en Radiotelegrafist, som gik under Navnet Møller, netop
sad og sendte til England. Møller havde ingen Chance for at flygte eller
sætte sig til Modværge, og han blev ført til Aarhus. Det viser sig nu,
at han ikke mere er blandt de levendes Tal. Den 4.December blev han ført
op for at overvære et “Forhør”, hvorunder en Fange blev mishandlet paa
den mest bestialske Maade. Meningen hermed var naturligvis, at Møller
skulde gøre sig klart, at der ventede ham samme Behandling, hvis han ikke
fik Munden paa Gled, og da han var kommet tilbage til sin Celle, hængte
han sig i sin Livrem.
Møller var Sønderjyde og gjorde indtil 29.August 1943 Tjeneste som Kvar
termester i Marinen. I Kampen mod Undertrykkerne gjorde han en uvurderlig
Indsats og han var en prægtig Kammerat. Selv i de mest kritiske Situatio
ner, og dem oplevede han mange af. bevarede han sit straalende Humør og
sin Ildhu. Tilsyneladende var han en sorgiøs Natur, men da han indsaa,
at han kunde blive nødttil at røbe Kammerater, tog han hellere sit eget
Liv. Da en af hans Kammerater telegraferede til England, at Møller havde
ofret Livet i Frihedskampen, morsede den engelske Radiotelegrafist til
bage: Salute for the brave.
Det var i Forbindelse med Møllers Arrestation, at Murermester Vangsted,
Hjørring, blev taget og
efter hvad Gestapo paastaar
hær~te sig i sin
Celle.
-

-

Takt, Tone og Tuborg.
For nogle Dage siden indfandt der sig hos Tuborgs Ledelse nogle højtstaa
ende tyske SS-Officerer for officielt at overbringe deres Kondolence i
Anledning af Bombeattentatet mod Tuborgs Maskinbygning.

I FAA LINJER:(Indland)
Lørdag Aften afspæredes Amager Boulevard for al Trafik, idet det meddel
tes, at der skulde foretages en Sprængning. Rygtet vilde vide, at det var
Kvinderegensen, der skulde ryge i Luften. Der skete imidlertid ikke an
det, end at Sommerfolk foretog Visitation i de standsede Sporvogne. Ak
tionen varede i tre Kvarter, og i den Tid var ogsaa Langebro afspærret.
Det hele begyndte med, at en Mand henvendte sig til Vognstyreren paa den
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første af de standsede Sporvogne og meddelte, at der snart vilde lyde et
Knald. Muligvis har der været gjort Forsøg paa at sprænge Benzintanken
ved Siden af Kvinderegensen i Luften.
Tysk Politi og Sommerfolk foretog i Gaar en Razzia paa Hovedbanegaarden.
Razziaen varede en Times Tid, og alle Udgange var i den Tid spærret. Der
var udelukkende Tale om Vaaben.
I Lørdags foretog tysk Politi en større Razzia i Roskilde. Paa Roskilde
Dagblad søgte man Journalisterne Torben Wolff og Jørgen Rasmussen, der
dog ikke var tilstede. Da Politiet senere indfandt sig paa Arboe-Rasmus
sens Bopæl, var Resultatet ogsaa her negativt.
Gestapo foretog forleden en Razzia paa Landsretssagfører M.C.A.Nielsens
Kontor paa Raadhuspladsen. Landsretssagføreren havde netop Møde med Skue
spilleren Ib Schønberg og Miskow Markwarth og Landsretssagfører Holmgren
Olsen. De blev alle kommanderet hen til Væggen, hvor de maatte staa med
oprakte Hænder i de to Timer, Ransagningen stod paa. Ved Afslutningen af
denne blev Landsretssagfører Nielsen og hans Fuldmægtig, cand.jur. Ole
H.Nielsen, taget med af Tyskerne.
Tyskerne trængte for nogle Dage siden ind paa Blegdamsvejens Arresthus,
hvor de tvang Personalet til at udlevere fire Røvere, som for en Uges Tid
siden blev overmandet og afvæbnet under et Røveriforsøg hos en Cigarhand
ler i Søborg. Det viste sig efter Anholdelsen, at to af Røverne ved flere
Lejligheder havde gjort Tyskerne Tjenester, og deraf forstaar man den E
nergi, som Gestapo har lagt for Dagen i denne Sag.
Tyskerne foretog som omtalt forleden Aften en omfattende Razzia paa
Carlsberg Laboratoriet. Efter Razziaen tog de Varmemester Brøndsted med.
Mandag Middag saaredes Bogbindemester Chr.Didriksen, Tornegade
alvorligt af Revolverskud, da han gik gennem Damgade.

Rønne

Som omtalt i Dagbladene blev Fru Stella Jensen, Danmarksgade 2 A i Køben
havn, i Gaar fundet dræbt ved Pistolskud i sin Lejlighed. Fru Jensen har
været gift med en Mand, som for nogen Tid siden blev likvideret som Stik
ker, men hvad der iøvrigt ligger til Baggrund for Drabet vides endnu ik
ke.
Allways Radios tidligere Fabrik paa Hjørnet afPlatanvej og Vesterbrogade
blev i Aftes ødelagt af Bomber. Lokalerne har i nogen Tid været ubenytte—
de, men for ganske nylig blev de atter taget i Brug af en Radiofabrikant.
Ved Eksplosionen opstod der en mindre Brand, og en Del af Tagetagen, hvor
den nye Fabrikant havde Lager, blev ødelagt.
Natten til Lørdag var der en fly Brand paa Maskinfabrikken Vuican i Oden
se, hvor der for en Maaneds Tid siden blev ødelagt et stort Modellager.
Denne Gang raseredes et Kontor.
Lørdag Aften og Søndag Nat blev der foretaget fire Skinnesprængninger
paa den fynske Hovedlinje. Sprængningerne skete Vest for Middelfart ved
Render, øst for Odense og ved Marslev. Først Søndag Eftermiddag blev Tra
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fikken genoptaget. Linierne Middelfart-Brenderup og Bogense-Brenderup paa
den fynske Nordvestbane kan endnu ikke benyttes efter Eksplosionerne ved
Røjle og Mejlskov. Ved Lammehave Nord for Ringe paaSydfynske Jernbaner
var Trafikken mellem Odense og Svendborg afbrudt indtil i Gaar Eftermid
dags, fordi to Skinnelængder var sprængt væk.
Et tysk Militærtog kørte i Fredags fast i Sneen mellem Randers og Hobro.
Tyskerne forlangte, at Amtsvejvæsenet sørgede for, at Vejene paa Randersegnen blev ryddet, saa der kunde føres Forsyninger frem til Militærtoget.
Rydningerne paa Vejene føg imidlertid omgaaende til.
Natten til Tirsdag afgik der fra Aalborg en Transport paa Ca. 50 Fanger,
hvoriblandt var en Del Kvinder. Fangerne var lænket sammen to og to. De
blev stuvet ind i en Fangetransportvogn med Siddeplads til 30, saa en
Snes af Fangerne maatte staa op.
Paa den store Tirstrup Flyveplads ved Grenaa holder en Snes Flyvemaski
ner parat med V 2 montoret paa Ryggen.
En 16-aarig tysk Soldat her i Landet ovèrtraadte forleden Aften Forbudet
mod at aflytte udenlandsk Radio. Han lyttede til den tyske Udsendelse fra
BBC. Ved den Lejlighed erfarede han, at hans Fader var taget til Fange af
Englænderne ved Aachen. Samme Dag fik han Besked om, at hans Bedstefader
var taget af Russerne i østprøjsen. Nu er han spændt paa, hvilken Fangelejr han skal føres til.
En Del danske “Statsborgere” har i de sidste Dage henvendt sig paa Syge
kasserne og har anmodet om at faa flyttet deres Medlemskab over til en
tysk Sygekasse. De opgiver selv, at de skal evakueres.
Aarhus nye Missionshotel meddeler i en Annonce i de lokale Blade, at Mis
sionshotellet “indtil videre er lukket paa Grund af Hotellets Overtagelse
til andet Formaal”.
Den kommunale Mellem- og Realskole i Brabrand, den
eneste Skole i Byen, er ligeledes blevet taget af Tyskerne. Alle Børnene
er blevet sendt hjem, og Skolen har ikke andre Lokaler til Disposition.
-

Forleden kom to revolverbevæbnede Mænd ind i Ning og Hasle I~Ierreders
Kredskontor i Viby og forlangte Motorregisteret udleveret. De havde i
Forvejen klippet Telefonledningerne over. Derefter forsvandt de med Pro
tokollerne og gav Ordre til, at der ikke maatte foretages Anmeldelse før
efter en halv Times Forløb.
Frede:

Besked og næsten alle Sendinger modtaget. Breve m.m. afsendt.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Venter Tyskland Invasion i Norge?
“Svenska Dagbladet” meddeler, at der er blevet overført et stort Antal
tyske Stormbaade til Norge. Dette tyder paa, at Tyskerne i fuldt Alvor
regner med et allieret Landgangsforsøg i Norge
meddeler Svensk-norsk
Pressebureau:
-
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Ved Nytaarstid loseedes omtrent 175 Stornibaade i en norsk Havn, og i al
Stilhed blev de læsset paa Jernbanevogneog kørt Nord paa mod Trondheim.
Det vides endnu ikke, om de har naaet Bestemmelsesstedet. Stormbaadene
er byggede som smaa kraftige Racermotorbaade og forsynet med kraftige
Sprængladninger i Forstavnen. Føreren af Baaden styrer den lige mod Maalet og redder sig ved at kaste sig i Vandet saa nær Maalet som muligt.
Shellhuset

-

en Skamplet~

Det socialdemokratiske Blad “Arbetet” i Malmø skrev den l2.ds. i en Ar
tikel om Shellhuset bl.a.:
Sheilhuset vil i dansk og nordisk Historie indtage en mærkelig Plads.
Denne store, moderne Kontorbygning i København, er Hovedkvarteret for Ge
stapo i Danmark: dér torteres Frihedskæmperne og derfra udsendes Morderbanden og Mordbrandspatrulierne. Med fornem Tilbageholdenhed har den pa—
triotiske Modstandsbevægelse kun rettet sine Slag mod rent militære Maal.
Ved Shellhuset derimod
og alt hvad det repræsenterer
klæber som en
uudslettelig Skamplet al den Skammelighed, som er Begrebet Schalburgtage.
De seneste Rapporter melder, at øverst paa Shellhusets Sprængningsliste
staar Det kgl.Teater og en af Verdens fornemste historiske Samlinger, Na
tionalmuseet, med dets uerstattelige Materiale fra den nordisk Fortid.
Der er ingen Grund til at tvivle paa Rigtigheden af denne Meddelelse.
Hvis disse koldblodige Planer bliver udført, faar Norden et nyt Bevis
paaden primitive ødelæggelsestrang hos den desperate Caliban, som brød
ind over dets Grænser. Dette Væsen synes definitivt at være stillet uden
for det menneskelige Fællesskab.
-

-

-

Smaanyt fra Sverige:
/
Radiotjänst har indbudt Pastor Poul Borchsenius til at holde dansk Mor—
genandagt i svensk Radio den 15. og den sidste i hver Maaned Kl .8.15
8.30. Den første danske Morgenandagt blev holdt den l5.Januar, og deref
ter skuldedisse Udsendelser komme ind i regelmæssig Gænge.
Iøvrigt var
der i. Gaar Søndag dansk Gudstjeneste i Klara Kyrka i Stockholm ved Pastor
Borchseni US.
-

-

Foreningen “Norden” havde i Januar Maaned ikke mindre end fire forskelli
ge Turneer ude hos Forlægninger og Foreninger i Sverige. Den Turne, der
modtages med størst Interesse, er den, der har Sabotagefilmen fra Danmark
med. Filmen indledes med et Foredrag af Redaktør Kaj Otting om Forholdene
i Danmark i Dag. For disse Forevisninger tages der en lille Entre, og 0verskuddet gaar til Fonden for faldne danske Frihedskæmperes Efterladte.
Kaptajn M.L.Lauesen leder en Turne, der giver en Oversigt over Krigs
begivenhederne i 1944. Efter Foredraget vises en Film om Invasionen og
fra Befrielsen af Paris.
Pastor Borchsenius besøger sammen med Skue
spillerinden Illona Wiselmann i en Uges Tid danske Foreninger og Forlæg—
ninger i den vestlige Del af Malmø Distriktet. Pastor Borchsenius taler
om Danmark i Dag, og Illona Wieselmann læser op.
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“Lad Jer ikke forstyrre af, at vi maa opgive Terræn. Ledelsen følger en
klar Plan. Den har efterretningsmæssigt alle Afdelinger i sin Haand. In
gen hele Afdelinger, Divisioner eller Korps er faldet i Sovjetrussernes
Hænder.”
Med disse Ord i sin Appel søger den tyske øverstkommanderende paa østfronten Guderian at trøste sine Armeer og indgyde nyt Mod, men opnaar u
nægtelig for udenforstaaende den modsatte Virkning. At en øverstkomman
derende overfor sine Soldater føler Trang til at meddele, at “han har Af
delingerne efterretningsmæssigt i sin Haand”, virker ikke ligefrem bero
ligende eller tillidsvækkende.
Sandheden er antagelig ogsaa den, at Afdelinger, Divisioner, Armekorps
er blevet sprængt ved den lynhurtige russiske Fremrykning, og nu kæmper
som spredte Pindsvinestillinger. Samtidig fortsættes den russiske Frem
rykning paa Fløjene
ikke mindst paa den højre, nordlige Fløj, hvor
voldsomme Kampe finder Sted paa den gamle tyske Grænse ca. 150 km fra
Berlin.
Paa Vestfronten er er allieret Opmarch ved at være afsluttet, og Frem
rykninger i de sidste Dage antyder større Begivenheder i dette Frontaf
snit. Vest og øst er nu, som General Eisenhower forleden meddelte, i Kon
takt med hinanden, Operationerne koordineret. Jernringen lukker sig om
Tyskland.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Den tyske Flaade ved Orlogsværftet.
Det er nu en Kendsgerning, at den tyske Flaade er trukket bort fra Øster
søhavnene, og at den indtil videre skal have faaet Station ved Orlogs
værftet i København og eventuelt i Aarhus. I denne Forbindelse kan det
nævnes, at Tyskerne allerede længere har forberedt en Flaadestation paa
(fort.)
INDHOLDSFORTEGNEL5E:
Militæroversigt

Side i

Tysk Flaade ved
Oriogsværftet

“

1—2

De danske Varelagre
i Fare

“

2—3

Tre Stikkerbrødre
likvideret

Side 5

Quisiing i København..

“

5—6

I faa Linjer(Indland)

“

6

Fri tysk Regering
i Kønigsberg2

“

7

INF’s Radioaflytning

“

7-8-9

Rundstedt mod Hitler?

“

7-8

-

-

SLUT.

12

Tyskernes Kirkegaard
for danske Patrioter

....

Dødsfald i tyske Lejre

..

“

3

“

3-4
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Holmen. Det tidligere Munderingsdepot blev for nogen Tid siden omdannet
til Kaserne, og her har den tyske Marine indrettet Skole for det nye
Mandskab til den saakaldte Flaade. Det er ganske unge Mennesker, nærmest
Drenge, der nu er indkvarteret paa Kasernen. De færreste er over 18 Aar
gamle.
Det er aabenbart disse Soldater, der skal bemande den tyske Flaade, som
nu trækkes til Danmark fra de krigstruede eller indtagne Omraader i Nordtyskland. Indtil i Dag er der ankommet en Snes Enheder til Orlogsværftet,
bl.a. en halv Snes Hurtigbaade, nogle Torpedobaade og enkelte større Ski
be. Dette er Grunden til, at Tyskerne har saa stor Hast med at sende alle
Danskere væk fra Orlogsværftet, og det er naturligvis af samme Grund, at
man omgaaende skal have Havnevæsenets Lokaler til Disposition.

i, at det i sidste Uge fra militær Side blev forbudt at indskrive Gods
til Forsendelse paa alle tyske Jernbaner. Forbudet eksisterer stadig, og
der er næppe Udsigt til, at en eventuel Ophævelse af det faar nogen prak
tisk Betydning for Leverancerne til Danmark, da Forbindelserne for øer
nes Vedkommende er stærkt truet og for Jyllands Vedkommende for Tiden
udelukkende bruges til Transport af Militær og Materiel.
Paa Baggrund af Tysklands militære Situation i Dag er der al mulig Grund
til at være forberedt paa alle Eventualiteter medHensyn til Opretholdel—
sen af Produktionen i Danmark. Gasværkerne bruger 60.000 Tons Kul om Maa
neden, Elektricitetsværkerne 40.000, DSB som nævnt ca.5O.000 Tons og den
private Industri ca.5O.000 Tons. Med de Lagre, vi raader over i Dag, kan
Produktionen kun opretholdes i stærkt nedskaaret Omfang.

Tyskerne retter Søgelyset
mod de danske Lagre.

Sommermordet paa Nytorv.
Den Mand, som Sommerfolkene forleden bestialsk og uden Grund
han havde
jo allerede overgivet sig
myrdede paa Nytorv paa Sporvognshellen udfor
Privatbanken, er identisk med Politibetjent Hedahl, der indtil l9.Septem—
ber gjorde Tjeneste paa Svendsgades Politistation. Hans Kammerat, der
blev arresteret af Sommerfolkene, og i ~en halv Time maatte staa med oprakte Hænder ved Siden af sin myrdede Kammerat, var Politibetjent Jensen,
der ligeledes havde gjort Tjeneste paa Svendsgades Politistation.
Det viser sig iøvrigt nu, at der var fire Mænd i Bilen, som Sommerfolkene
overhalede og standsede. Det lykkedes imidlertid de to at flygte.
I Lørdags er der til Shellhuset leveret to Kister. Den ene er formentlig
til Politibetjent Hedahl. Hvem den anden er til, vides ikke.
-

-

6.000 Tons Kul fra Beredskabslagrene
til Brug for Værnemagtstransporter i Jylland.
Desværre maa det befrygtes, at det danske Produktionsliv paa en Række
vigtige Omraader i den nærmeste Tid kommer ud for svære Belastninger.
Til INF’s Meddelelse forleden om, at der i Praksis eksisterer totalt Ud
førselsforbud for samtlige tyske Varer, selv om dette benægtes fra den
tyske Civiladministrations Side, kan vi nu paa Baggrund af forskellige
Forespørgsler, som i de sidste Dage har været fremsat til forskellige
danske Institutioner og Foretagender, tilføje, at Tyskerne i høj Grad
har deres Opmærksomhed henvendt paa de Lagre, der trods alt endnu findes
tilbage i Danmark. Dette gælder alle Varegrupper. Forleden meddelte INF,
at Tyskerne havde beslaglagt 30.000 Tons Kul, som de efter Opgivende
skulde bruge i Norge. Nu har de igen beslaglagt 6.000 Tons Kul fra Bered
skabslagre til Brug for Befordring af Værnemagtssoldater i Jylland, skønt
de ved, at de danske Statsbaner selv med den nedskaarne Køreplan, der for
Persontrafikkens Vedkommende kun indeholder en Femtedel af det normale
Antal Togkilometer, ikke har Brændsel nok til mere end en Maaneds Eçr
brug. Den nye Køreplan, som træder i Kraft l.Februar, indeholder ingen
Nedskæringer af Godstrafikken, men det er sandsynligt, at der inden læn
ge ogsaa paa dette Omraade maa iværksættes kraftige Restriktioner. Man er
for Tiden indenfor Statsbanerne beskæftiget medat regne ud, hvor Nedskæ
ring bedst kan foretages uden at for meget bliver slaaet i Stykker. Med
den Køreplan, som nu er i Kraft, er der et maanedligt Forbrug af Ca.
50.000 Tons. Ved Gennemførelsen af den nedskaarne Person-Køreplan fra 1.
Februar spares der 6.000 Tons.
Tyskerne bruger til Befordring af deres Værnemagtssoldater og Materiel
Ca. 17-20.000 Tons af de 50.000 Tons pr.Maaned, men man regner med, at
dette Tal vil stige yderligere, efterhaanden som de allierede Hære truer
Tysklands Indre. Den militære Udvikling paa østfronten er kommet meget
overraskende for Tyskere selv i ledende Stillinger. Netop som man sad i
det dansk-tyske saakaldte Regeringsudvalg for at tilrettelægge de Mæng
der, Tyskland skulde yde Danmark i Bytte for Landbrugsvarer og Industriprodukter, kom Meddelelsen om, ät Kuleksporten fra Tyskland var stoppet.
De tyske Ledere vilde ikke tro Meddelelsen, før de efter meget Besvær fra
Berlin fik Besked om, at det var Militæret, der havde udstedt Ordren~
Rygterne om den totale Standsning af al Vareeksport fra Tyskland bunder
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Tys kernes Kirkegaard
for danske Patrioter.
Som bekendt har Tyskerne konsekvent nægtet at udlevere Ligene af de Pa—
trioter, som Gestapo eller deres danske Haandlangere myrder under Razzia,
ved Anholdelser, ved Henrettelse ellerunderForhørerne. Det er naturlig
vis først og fremmest en praktisk Foranstaltning, idet Tyskerne herigen
nem sikrer sig, at ingen kan paavise, at den Dødsattest, som udstedes af
de tyske Myndigheder, ikke svarer til de faktiske Forhold. TJesuden maa
man tage den specielle tyske Mentalitet i Betragtning og gøre sig klart,
at Tyskerne herved samtidig vil straffe de myrdedes Paarørende ved at
hemmeligholde Stedet, hvor Begravelsen finder Sted.
INF er imidlertid nu i Stand til med Sikkerhed at oplyse, at denne Begra
velsespiads for danske Patrioter, der falder i Kampen mod Danmarks Fjen
der, er beliggende paa Vognmandsmarken bag Ingeniørkasernen. Der er fore
løbig anlagt ca.lOO Grave. Om selve Begravelserne kan intet oplyses, da
de foregaar i dybeste Hemmelighed i de tidlige Morgentimer, mens det end
nu er mørkt.
Et “Kulturfolk”s Krigsførelse~
Efter en sidste Opgørelse har 246 danske Statsborgere sat Livet til i
tyske Koncentrationslejre og Fængsler. Dødstallene er stadig ~‘tørst i
Neuengamme, hvor 68 politiske Fanger, 25 Grænsegendarmer og 44 saakaldte
asociale Elementer er afgaaet ved Døden, i Buchenwalde er der død 51 po
litifolk, og i Krigsfangelejren M’Uhlberg a.d. Elbe 2. For de øvrige Lejre
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er Tallen følgende: StutthOf 5, SachseflhaUSefl 2, RavensbrUCk, AuschWitZ
1, TheresienStadt 45 og Dreibergefl-BUtz0W 2. Tallet for Lejren i There
sienstadt har været uændret i de sidste Opgørelser. Der har ikke for det
te Steds Vedkommende foreligget ~~dberetniflger fra tysk Side siden engang
i Juli, saa det er muligt, Dødstallefle for denne Lejr er noget større end
det fremgaar af Opgørelsen.
Lancisforræderne kom ud for en Mand,
For nogle Dage siden foretog Sommerfolkene en Razzia i FalkoneralleKvai~
teret. De undersøgte bl.a. Folk for Vaaben, men generede iøvrigt alle, de
kunde komme afsted med. Efterhaaflden var de naaet hen mod Howitzvej og
her standsede to SommerlTlæfld, bevæbnet henholdsvis med Maskinpistol og Ka
rabin, en Mand, som netop kom gaaende om Hjørnet. Udfordrende forlangte
de to Sommerfolk at foretage en VisitatiOn, men det Krav havde Danskeren
slet ikke Lyst til at efterkomme. Lynhurtig trak han en Pistol op af Lom
men, rettede den mod den Sommermand, der stod med Maskinpistolen rettet
imod ham, og inden han fik Tid til at anvende sit fortræffelige Vaaben,
laa han dræbt paa Fortovet med et Pletskud i Panden. Den anden Sommermand blev hundeangst, han forsøgte at faa Karabinen ned af Skulderen, men
i næste Nu laa han ved Siden af sin Kammerat paa Fortovet med 3-4 Skud i
Underl ivet.
Derefter tog den Fremmede Flugten, men andre Sommerfolk, der havde op
holdt sig et Stykke længere henne ad Falkoneralle, aabnede Ild mod ham
med MaskinpistOlerne, samtidig med at de optog en Forfølgelse. Manden
naaede imidlertid om Hjørnet ad Smallegade, sprang ind i en Port og trak
to nye Pistoler frem. Umiddelbart efter kom en hel Sommerbande raabende,
skrigende og skydende løbende om Hjørnet. De nærmede sig Porten, uden at
der skete noget, men pludselig traadte den fremmede ud fra sin Dækning
og tømte begge sine Pistoler mod de rædselsslagne Sommerfolk, der kastede
sig fladt ned paaKørebafle og Fortov.
Efter dette forsvandt den dristige Slytte, og det gjorde Sommerfolkefle
ögsaa. Havde de anet, at deres Modstander var en af Danmarks fineste P1stolskytter, var de utvivlsomt gaaet mere forsigtigt til Værks. Hvor man
ge Sommer_Lafld5f0rræd~~~ der blev saaret i sidste Omgang, vides ikke.
Tysk Stikker
~~empry~let i Valdemarsgade.
Forleden Aften blev en Kvinde forfulgt af en Mand gennem valdemarSgade.
Hun raabte højt om Hjælp, og en ~~rretningsmafld, der stod indenfor sin
Butiksdør, fandt Anledning til at kigge ud paa Gaden. Det benyttede Kvin
den sig af. Hun løb ind til ham, men Manden, der forfulgte hende, naaede
ogsaa ind i Forretningen, uden at Ejeren kunde hindre det. Den fremmede
forsøgte nu at tildele Kvinden et KnytnæveSlag, men paa det Tidspunkt
greb ~0rretningsmanden ind, andre kom til, og efter at Manden var blevet
bragt ud paa Gaden, og man opdagede, at han bar Pistol, blev han gennem
pryglet. Han var mere død end levende, da Vagtværnet kom til Stede. Da
han kunde præsentere tysk AusweiS, blev han overgivet til ShellhuSet.
Hans Navn er Viggo Bech. Han er 38 Aar og bor Offenbachsvej 18.
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Tre Stikkerbrødre likvideret.
INF har tidligere beskæftiget sig med Familien Lilliengren. Den første,
der var omtalt var Telefonmontøren, der blev likvideret i Centralens Kæl
der i Nakskov. Han var fremtrædende Medlem af DNSAP og et lige saa frem
trædende Medlem af Stikkerbanden, der mod Betaling forsyner Tyskerne med
Oplysninger om danske Patrioter.
Kort efter fortalte vi om Lilliengrens Broder, der var Gestapo-Stikker,
og som under en Razzia i Maribo blev skudt ned af Gestapofolkene ved en
Fejltagelse. Det skete under en Razzia paa en Kafe, hvor Tyskerne blev
saa bange for hinanden, at de gav sig til at fyre i Blinde. Ved den Lej
lighed blev Stikker Lillien gren dræbt, og man fik samtidig et levende
Indtryk af den uÆrbødighedfl, Tyskerne nærer for de danske Haandlangere.
Man fjernede simpelthen alle Papirer fra “Kollegaen”s Lig og derefter lod
man ham ligge
som ukendt Kafegæst skudt under Razzia.
Og nu indløber Meddelelsen om Likvidationen af en tredie Broder. I dette
Tilfælde drejer det sig om den 45-aarige Smedesvend F.Lilliengren, der
var ansat hos Smedemester Andersen i Duerup i Nærheden af Slagelse. Han
skulde i Løbet af kort Tid have tiltraadt en Stilling som Marinevægter
i København, men forleden blev han opsøgt af to Mænd, der skød ham ned
og saarede ham livsfarligt.
-

“Fædrelandet” hylder Spritdirektøren.
“Fædrelandet” hylder i Dag i en spaltelang Artikel Formanden for Dansk
Arbejde, Direktør Chr.H.Olesen i Anledning af, at han er 60 Aar. Navnlig
Artiklens Slutning er morsom:
“Direktør Chr.Olesen kendte før Krigen godt nok den Træghed og Modvilje,
som “Dansk Arbejde” mødte saa at sige overalt indenfor Forretningslivet,
hvor “Made in England” var Alfa og Omega. Med stædig Paagaaenhed og Ener
gi talte han dengang de danske Varers Sag, og dette skylder Landet ham
Tak for.
At hans Landsorganisation siden har haft Medvind af rent forrygende Ka
rakter og nu staar som en af Erhvervslivets vigtigste Formidlere og Fak
torer, anerkendt fra alle Sider, forklejner ingenlunde det F~ionerarbejde,
som Olesen og hans Medarbejdere udførte forhen, da KonjunkttJrerne var
lange vanskeligere for Arbejdet.”
Det er sikkert Direktør Chr.H.Olesens Indsats som Medarbejder ved det
“upolitiske” politiske Tidsskrift “Europa Kabel”, der har paadraget ham
Landsforræderorganets Velvilje.
Direktøren maa staa i stor Taknemmelighedsgæld til den Ekspert, som har
været Formidler af dette for Storrummet saa betydningsfulde Samarbejde~
Quisling i København.
Norges enevældige Herre af Hitlers Naade, Vidkun Quisling, gæster for Ti
den København paa Gennemrejse fra Tyskland, hvor han har aflagt Besøg hos
Hitler
formentlig for at faa at vide, at han meget snart maatte belave
sig paa at afgive sin norske Værdighed. Under sit Ophold her har Quisling
boet paa Palace-Hotel, og i Gaar spiste han til Middag med den højere
Pancke. Ingen af de to Herrer saa særlig velfornøjede ud. Man kan saa
gætte paa, om det var den almindelige Udvikling paa Fronterne, og de der—
-
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af følgende ubehagelige Fremtidsudsigter for de to Herrer, eller det var
almindelig Uopi agthed.
Det blev i Forbindelse med Besøget i FørerhovedkVarteret fra officiel
tysk Side meddelt, at Hitler havde lovet Quisling Norges fuldstændige
Frihed og Selvstændighed som Stat
efter Sejren~
Det kommer sikkert ogsaa til at passe
-

—

-

Iøvrigt nævnes Besøget i Forbindelse med Rygter om, at der skal dannes en
norsk Eksilregering
i Tyskland, og det var for at forberede Quisling
paa denne Eventualitet, at han var blevet kaldt til Førerhovedkvarteret.
-

I FAA LINJER )Indland):
Torsdag Aften fandt man i Kino-Teatrets Port i Holstebro en Konvolut med
Frimærker, men ustemplet, adresseret til “Det tyske SikkerhedspOlitiS Ho
vedkvarter i Herning”. I Brevet stod paa Tysk: “Alt i Orden, Bombe an
bragt i Bilen Holstebro
Viborg, alle bliver sprængt i Luften. Jeg for
langer 600 Kr., der skal sendes til mig inden fem Dage”. Brevet var un
derskrevet Sigv.Jensefl. Falck forsøgte at faa Rutebilen standset, men den
var kørt tre Kvarter i Forvejen, og man underrettede derfor telefonisk
Bilens Holdepladser. I Hedrup fik man den standset og undersøgt. Der blev
ikke fundet nogen Bombe i Bilen, og man anteger ogsaa, der er Tale om en
daarlig Spøg. For alle Tilfældes Skyld undersøger man nu alle Rutebiler,
der udgaar fra Holstebro.
-

Købmand S.Frank, Randersvej 88 i Aarhus, der for nogen Tid siden blev
saaret alvorlig af RevolverSkud udenfor sit Hjem, blev Fredag Eftermid
dag saaret igen i sin Seng paa en Fællesstue paa Aarhus Kommunehospital.
To unge Mænd i CB-Uniformer kom ind og affyrede et Par Skud imod ham.
Frank er alvorligt medtaget.
Snedker Petersen, Humlebæksgade 29 i København, der blev skudt ned af Ty
skere og Sommerfolk i Hans Tausensgades Skolegaard, hvor han intetanende
kom op fra Gymnastiksalen under en Aktion, som fulgte efter Frihedsk~—
pernes Afsløring af Sommers PengeafpreSSere, er nu død.
Det kan nu med Sikkerhed fastslaas, at en Stikker har været paa Spil paa
Frederiksberg tekniske Skole, hvor Sommerfolker’e som omtalt anholdt 7-8
af Malerskolens Elever under en Razzia. De sigtes for Uddeling af illega
le Blade, og Sommerfolkene havde alle ~~~rresteredeoptegnet paa en Li
ste, som de medbragte.
Til Nr. 429: Vi siger syv Tusind Gange Tak.
-0-

Til Frederiksen: Deres Brev er paa Grund af Forholdene blevet forsinkët.
Adressen kan ikke bruges mere.
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INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Fri tysk Regering i Kønigsberg?
Efter hvad “Aftonbiadet” meddeler fra London, har 50 tilfangetagne tyske
Generaler i Rusland i Følge en Rapport fra Sofia besluttet at oprette en
fri tysk Militærregering under Feitmarskal von Paulus Ledelse. I Følge de
samme Meddelelser bliver denne Regerings Sæde Kønigsberg, hvor v.Paulus
skal flytte hen umiddelbart efter at Russerne har erobret •Byen. Derefter
er det Meningen, at Militærregeringen skal aabne Vaabenstilstandsforhand
unger med de Allierede og organisere en fri tysk Arme til Bekæmpelse af
Nazisterne.
Paulus Regering skal fungere indtil Situationen i Tyskland muliggør frie
Valg med Deltagelse af Tysklands demokratiske Partier. Nogen Bekræftelse
fra anden Side paa disse Meddelelser foreligger ikke.
Stabilisering i Belgien.
Det svenske Blad “Dagens Nyheter” skriver:
De indre Modsætninger i de
befriede Lande har voldt de Allierede Bekymringer. Grækenland er det ty
piske Eksempel, men ogsaa Udviklingen i Belgien syntes en Tid at være
truende. Mens den græske Krise endnu kun er nødtørftigt overvundet, er
Forholdene i Belgien derimod undergaaet en væsentlig Stabilisering. Denne
skete relativt hurtig, og senere har nødvendigvis den tyske Modoffensiv,
som en Tid truede den belgiske By Liege, yderligere understreget Vigtig
heden af’fortsat indre Sammenhold.
Officielle Beretninger, som har naaet Stockholm, tyder da ogsaa paa, at
man fortrøstningsfuldt ser Fremtiden i Møde. Kun i een Henseende er Si
tuationen alvorlig, nemlig med Hensyn til Forsyningerne. De militære
Transporter tillader ikke Levnedsmiddelimport i nødvendigt Omfang, og Ra
tionerne ligger under det normale. Ogsaa i andre Henseender er Manglen
paa Transportmidler følelig. Ubeskadigede Fabrikker venter paa Raavarer,
og Brændselsmanglen er meget alvorlig. Saaledes har de fleste Steder i
Bruxelles maattet lukke.
Af særlig Betydning ikke mindst for den allierede Krigsførelse er det,
at Antwerpens Havn med sine 35 km lange Kajer nu atter er i? Orden. De
finansielle Foranstaltninger, som Regeringen vedtog efter Befrielsen for
at modvirke Inflationen, og som forbavsede hele Verden ved den drastiske
Nedskæring af Privatpersoners og Selskabers likvide Midler, er godkendt
af de fire Partier i Parlamentet ogsaa Kommunisterne. Af de 17 Ministre
i Regeringen tilhører kun 6 den af Pierlot under Krigen ledede Regering
i London.
De Strejkebevægelser, som var under Udvikling sidst paa Efteraaret, er
ophørt, efter at bl.a. den belgiske Landsorganisation er gaaet imod de
strejkende. Særlig stor var Uroen blandt Grubearbejderne, men nu fore
kommer der oven i Købet Søndagsarbejde i Gruberne.
-

-0-

Det indskærpes igen, at Adresse A ikke kan bruges mere.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
RUNDSTEDT
TYSKLANDS SIDSTE HAAB? Stemningen i den tyske Værnemagt er
nu saa langt under Nulpunktet som nogensinde under denne Krig
oplyses
-

-
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det i forskellige Meldinger. De store Nederlag i øst i Forbindelse med
den forfejlede Ardenner—OffensiV og Himmlers Reklame-Fiasko i Alsace har
nu bragt Situationen derhen, at man i tyske Officerskredse aabent regner
med Muligheden af en ny 20.Juli. Den Mand, man ser hen til som Tysklands
sidste Haab, er den øverstkommanderende paa Vest—ronten, Feitmarskal Gerd
von Rundstedt. Det er en kendt Sag, at Rundstedt ikke er Hitlers Mand.
Han har ved flere Lejligheder omtalt Føreren i lidet smigrende Vendinger,
Naar han alligevel er gaaet med til “Ardenner—Evefltyret”, menes det at
være, fordi hans Hustru og Søn allerede for nogen Tid siden blev arreste
ret af Sikkerhedspolitiet. Men Rundstedt disponerer over de eneste slagkraftige Armeer, Tyskland endnu har til Raadighed, efter alt er begyndt
at flyde paa østfronten, og man mener derfor, at kun han alene vil kunne
bringe Afgørelsen ved at vende Bajonetterne mod øst. Det kan i denne For
bindelse nævnes, at den illegale tyske Soldatersender i Aftes bragte en
indtrængende og dramatisk Appel til Rundstedt personlig om at tage Tysk—
lands Skæbne i sin Haand, før det er for sent. Appellen sluttede med Or
dene: “Tun Sie das, Herr GeneralfeltmarsChal, denne stehen wir, die deut—
schen Soldaten, hinter Ihnen und mit uns das ganze deutsche Vo1k~”
Hullerne skal lukkes: Der indløber Meldinger om, at den tyske Overkom
mando i de sidste to Dage for Alvor er begyndt at omgruppere Troppeafde
lingerne paa østfronten for at lukke Hullerne. Der meldes om, at 5 Infan
teridivisioner fra Vestfronten, 2 Divisioner fra Italien
foruden en
Flyverafdeling
og 2 Divisioner fra Norge er sendt til østfronten. Flere
er undervejs.
Iøvrigt meldes fra
0STFRONTEN: De russiske Tropper er over en bred Front brudt ind i Mark
Brandenburg og staar nu ved Holdenburg kun knap 150 km fra Berlin. Den
tyske Overkommando er tilsyneladende ikke klar over, om Russerne vil gaa
direkte mod Berlin eller svinge Nord paa i en Bue og støde mod Stettin
for derved at afskære yderligere store tyske Troppestyrker. Forsvaret er
efterhaanden blevet meget vanskeligt for Tyskerne. De savner haardt de 20
Divisioner, som er afskaaret i østprøjsen, og de 30, som staar i Letland.
Samtidig med denne nye russiske Fremrykning, strømmer nye Flygtningebøl
ger ind over Nordtyskland og Berlin. I selve Hovedstaden kamperer et
stort Antal Flygtninge i Tiergarten, hvor Træerne hugges om for at bruges
til Baal. I østprøjsen indsnævres Ringen yderligere om de tyske Divisio
ner, og kun knap en Femtedel af denne Provins er nu paa tyske Hænder. Den
tyske Kommandant forsøger med sine Tropper at slaa sig igennem til Pom
mern, men har er blevet slaaet tilbage i flere Kampe ved Preussisch Hol
land. Ved Brieg og Ohlau er Russerne gaaet over Oder paa nye Steder og
rykker Nord paa for at angribe Breslau fra Vest. Byen Stenau længere Nord
paa er taget, og den store By Liegnitz Vest for Oder er stærkt truet sam
men medJernbanelinjefl Breslau-Sachsefl.
VESTFRONTEN: Fra Vestfronten meldes kun om Kampe af Betydning fra Alsa
ce, hvor Tyskerne nu er begyndt at gaa tilbage. Tyskernes Plan om et Ind
tog i Strasbourg paa Aarsdagen for Overtagelsen af Magten i Tyskland er
saaledes nu tilintetgiort og Offensiven er blevet et Tilbagetog.
HÆREN VISER TÆNDER: I Kosel har man for første Gang oplevet et Tilfælde,
hvor Hæren har gjort kort Proces med en Partimand. Kommandanten i Kosel
fik at vide, at StammfUhrer i Hitlerjugend KUhne var dukket op i Kosel og
havde forlangt en Bil, og han vidste tilfældigvis, at KUhne var Chef for
en Drengelejr i Nærheden af Fronten. Det blev saa opklaret, at Partiman—
-

-

-
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den havde forladt Drengene for at bringe sig selv i Sikkerhed. Kühne blev
skudt med det samme.
PANIK I BERLIN: I Gaar kom det for første Gang under Krigen til rene Pa
nikscener i Berlin, oplyses det. 37 civile, de fleste Kvinder, blev saa—
ret og flere blev arresteret. Kl.3 om Morgenen var Kvinderne begyndt at
stille op udenfor en Kartoffeludleveringsstation-Kl.7 var Køen 200 m
lang. Da Kvinderne saa, hvor lille Ration hver enkelt fik, stormede de
Kartoffelvognene og forsynede sig selv. Det blev til alvorlige Tumulter,
og Gestapo og Politisoldater aabnede Ild mod Kvinderne, men var først
Herrer over Situationen efter en Times Forløb.
Varmt Fodbad? Forlagsboghandler Bjørn Erichsen, der i Krigens og Besæt
telsens første Aar var en varm Beundrer af Nazisterne og Soldebroder med
Frits Clausen (ham paa den hvide Hest i Fælledparken), er i Gaar blevet
arresteret af Gestapo. Hvad mon dog Aarsagen kan være til dette Skridt?
Har han taget for kraftigt et Fodbad for at faa varmet de kolde Fus
ser?
-

NaaMan kan ikke paastaa, at den tyske Censur
hverken i Danmark el
ler i Tyskland
har nogen særlig Sans for Humor. Et københavnsk Morgen—
blad bringer i Dag følgende Telegram:
-

-

“Omkring den l.Februar vil der blive
udsendt nye tyske Pengesedler. Det drejer sig om
10,20,50 og 100 Mark-Sedlerne.
Det erklæres, at de nye Sedler vil blive
lige saa omhyggeligt trykt som de hidtidige,
og at det blot drejer sig om en periodemæssig
Foranstaltning for at hindre Forfalskning af
Sedlerne og saaledes bevare Publikums Tillid
til Betalingsmidlerne.”
Eftertryk ikke tilladt.
Saa er Spørgsmaalet blot, om det er Telegrammet eller Pengesedlerne, der
ikke maa “trykkes efter”.

.S LUT
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“Vi vil kæmpe foran Berlin, i Berlin og bagved Berlin”.
Saaledes hedder det i Dr.Leys Opraab til Rigshovedstadens Befolkning
og dermed siges klart, at Faren for Berlin er overhængende. Man behøver
blot at læse de tyske Blade for de sidste Dage. “Skal fem sværeKrigsaar,
fulde af tabt Blod og Ejendele, være lidt og gennemstridt forgæves?” ud
raaber “könische Zeitung”. “Det gælder nu Liv og Død, Fjenden vælter ind
over Grænserne, alle Spærringer brydes sønder”, skriver “Deutsche Allge—
meine Zeitung”.
Fra Berlin sendes Folkestormen
Oldinge, Krøblinge og Drenge
i for
haandenværende Uniformer og efter faa Dages Vaabeneksercits mod øst for
at danne en levende Mur mod de russiske Panserkolonner. Dette er ikke et
militært Forsvar, men en Nations Harakiri. Russernes Panserspidser er nu
ca.140 km. frä Berlin og ca.80 km. fra Stettin. “De næste 8 Dage afgør
Krigen”, skriver den tyske Presse, og man er ikke utilbøjelig til at gi
ve den Ret.
Forbindelsen mellem Riget og østprøjsen er uhjælpelig skaaret over, de
russiske Brohoveder paa den anden Side Oder udvides, i Breslau sendes Ar
bejderne og Hitlerjugend ud paa Barrikaderne.
-

-

En Nation gaar til Grunde

-

paa sin Førers Ordre.

-

INFORMATIONS INDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Modtaget Gestapo med en Maskinpistol.
1 dræbt, 2 saarede.
Tidligt Lørdag Morgen ankom fem Gestapofolk til Ejendommen Løkkegade 2
i Aalborg. De havde til Opgave at arrestere en ung Patriot, der boede paa
3.Sal, og mens to af Gestapofolkene holdt Vagt i Opgangen, gik de tre an
dre op til Lejligheden, hvor de sprængte Døren. Derefter sparkede de de
forskellige Døre til Værelserne op, og i det ene Værelse fandt de den ef
(fort.)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militær Oversigt

Side 1

Gestapofolk dræbt
eller saaret

“

1-2

Jernbanesabotage

“

2

Døssing i Stockholm

..

Side 4

I faà Linjer(Indland)

“

4-5

Hitlers Tale

“

5-6

Advarsel

“

6

Tysk Flyvemaskine
saboteret

“

2

Frontberetningerne

“

6-7

Bliv borte fra
tyske Film

“

3-4

Polen paa
Dagsordenen

“

7-8
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tersøgte, der sad oppe j Sengen og ventede paa dem. De tre Gestapomænd
raabte til ham, at han var arresteret. Men i det samme fyrede Patrioten
med Maskinpistol fra Sengetæppet mod de tre Mænd. De blev alle ramt og
den ene blev dræbt paa Stedet. De to andre blev saa haardt saaret, at de
res Liv næppe kan reddes.
Skydningen var imidlertid blevet hørt af de to Gestapovagter paa Trappe
gangen. De stormede op i Lejligheden, og da de saa, at Køkkendøren stod
aaben, og at deres tre Kammerater laa livløse paa Gulvet, for de videre
op paa Loftet, hvor de som rasende affyrede deres Maskinpistoler ind paa
et Loftsværelse, hvor den eftersøgte Patriot havde skjult sig. Den unge
Mand blev fundet dræbt paa Gulvet. Desværre kendes Navnet paa den ukendte
Helt endnu ikke.
Liget af den dræbte Patriot og den dræbte Gestapomand blev sammen med de
to dødelig saarede Gestapofolk bragt til Feltlazarettet. Begivenheder af
denne Art faar uvilkaarlig en til at tænke paa, at hvis Tyskerne skal be
tale tre saakaldte Politimænd for hver eneste Patriot, de skal anholde
eller myrde, bliver det sikkert vanskeligt at findeTyskere, der vil indlade sig paa saa risikable Foretagender.
Jernbanesabotage.
Natten til i Gaar skete der omfattende Jernbanesabotage paa Terrænet ved
Randers Banegaars. Der var blevet udlagt Bomber i Sporskifterne, og fem
ten af dem eksploderede ved 3.Tiden. Der har vistnok været Ca. 20 Sabo
tører om Arbejdet, og det Jernbanepersonale, der var til Stede paa det
Tidspunkt, blev holdt op, før Bomberne blev udlagt. Der skete omfattende
Skade, og al Trafik var umulig. Der blev fundet Sprængstykker fra Skinner
over 1 km fra Sprængningsstederne.
Tyskerne fandt ogsaa nogle ueksploderede Bomber, og under Arbejdet med
dem fik en af dem de fem Fingre paa den ene Haand revet af, da en Tænd
sats eksploderede. Først i Gaar Eftermiddags kunde Trafikken paaRanders
Banegaardsterræn genoptages.
Ligeledes Natten til i Gaar fandt der en Ildkamp Sted i Nærheden af Baneterrænet. Det har forlydt, at flere Sabotører og tyske Soldater skulde
være dræbt, men det er ikke rigtigt.
Paa Strækningen Aalborg-Skalborg skete der i Gaar Nat to Sprængninger un
der et tysk Militærtog, men ingen blev saaret. Trafikken maatte indstil
les paa det ene Spor i længere Tid. Ogsaa paa Linjen Nørresundby-AalbOrg
skete der en Sprængning.
Nødlandet tysk Flyvemaskine ødelagt.
Den 26. i denne Maaned nødlandede en Heinckel 111 udenfor Odense. Dagen
efter overrumplede to maskinpistolbeVæbnede Frihedskæmpere de to tyske
Vagtposter. Da disse ikke parerede Ordren om at forholdesig rolig, skød
Patrioterne paa dem og saarede dem. Frihedskæmperne slæbte de to Tyskere
et Stykke bort fra Maskinen og lagde dem pænt tilrette, hvorefter de an
bragte en Sprængladning i Flyvemaskinen, overhældte Cockpitet med Benzin
og antændte.
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Fotografierne af Tyskernes
“paal i del i ge” Arbejdere forsvandt.
Som tidligere meddelt i INF har Tyskerne paa Grund af Materialemangel
maattet afskedige de fleste af de danske Arbejdere, der var beskæftiget
paa Kastrup Flyveplads. De enkelte, der blev tilbage, blev betragtet som
særlig “paalidelige”, og for at undgaa Misbrug af de Legitimationskort,
som var udstedt til den samlede Arbejdsstyrke paa et Tidspunkt, da Ty
skerne havde til Hensigt at udbygge hele Amager til een eneste Flyve
plads, besluttede man at udfærdige nye Legitimationskort til de tilbage
blevne “paalidelige”. I den Anledning blev der optaget nye Fotografier,
men paa en eller anden Maade forsvandt disse Billeder faa Dage før de
skulde afleveres. Tyskerne har i den Abledning arresteret Fotografen
og de “paalidelige” Arbejdere overvejer nu at gaa under Jorden.
-

Sovende tyske Censorer.
Fra og med i Morgen vil de københavnske Morgenblade slutte Redaktionerne
allerede Kl.20. Grunden er Brændsels- og Elektricitetsrationeringen, og
dernæst den Omstændighed, at den tyske Censur smækker Dørene Kl.19.30. De
Herrer skal naa at være hjemme med sids~te Sporvogn, idet de paa Grund af
de svindende Benzinlagre ikke mere kan regne med at blive kørt hjem i Bil
af Værnemagten.
Ikke politisk Mord,
men simpelt Rovmord.
Som omtalt i INF blev Restauratør Vald.Sørensen, Kafe “Limpotten”, Holm
bladsgade 106, for nogen Tid siden dræbt i en Droske, som han havde hyret
sammen med en anden Mand. Den fremmede skød ham og tvang Chaufføren til
at køre ud til Rødovre Kirke, hvor han kastede Liget ud paa Kørebanen.
Chaufføren maatte derefter køre tilbage til Værnedamsvej, og paa Vejen
ind fortalte Morderen Gang paaGang, at det var et “patriotisk” Drab.
Efter de Undersøgelser, som siden er anstillet., er INF nu i Stand til at
oplyse, at det ikke drejer sig om et patriotisk Drab, men om rent og
skært Rovmord, og vi kan yderligere tilføje, at det er den samme Morder,
som dræbte den 28.aarige Servitrice Edith Stella Jensen, der blev fundet
skudt i sin Lejlighed i Danmarksgade 2 A.
Det har nemlig vist sig, at Stella Jensen, der var forlovet med Restau
ratør Sørensen straks efter Mordet udpegede den formentlige Morder. Det
er en Sort Børs-Agent, som bl.a. ogsaa har gjort store Forretninger med
Tyskerne. Da han hørte, at Restauratørens Kæreste kendte hans Navn, blev
hun gjort tavs. Det kan tilføjes, at Morderen stjal en Tegnebog med 6.000
Kr. fra den myrdede Restauratør, før han kastede ham ud af Bilen. Han
havde lokket Restauratøren med paa Køreturen under Foregivelse af, at han
havde en Del Sorte Børs-Varer, navnlig dansk Frugtvin til Salg i Rødovre.
Alt dette til Underretning for Sommers sorte Politi. Anholdelsen af Mor
deren skulde herefter kun være et Tidsspørgsmaal
ikke sandt?
-

Det er en Usømmelighed
at se tyske Film i Dag.
World Cinema havde Mandag Eftermiddag Premiere paa den tyske Farvefilm
“Mine Drømmes Kvinde” med Marika Røkk. Pressen tog valent paa Filmen, da
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man kender den tyske Censurs Indstilling til Anmeldelser, og kun “Ber
lingske Morgenavis” Kritiker tog i nogen Grad Bladet fra Munden og skrev,
at Filmen var noget Skidt, hvad der naturligvis førte til voldsomme Tru
sler fra Censuren og anonyme Opringninger til Bladet i Massevis.
Pressen kan for Tiden ikke reagere kraftigt mod de tyske Film, men det
danske Publikum kan. Saa meget mere beskæmmende er det at konstatere, at
der er lang Kø foran Billetkontorerne og stor Tilstrømning. Filmen er
kunstnerisk værdiløs, præget af typisk slet Berlinersmag
eller Mangel
paa Smag. Den er ikke værd at spilde fem Øre eller fem Minutter paa. Selv
om den var det, burde Publikum forstaa at holde sig fra tyske Film for
Tiden. Den Usømmelighed, hvormed det jævne Publikum for at tilfredsstil
le en utidig Forlystelsessyge, stadig gaar til tyske Film, er direkte
pinlig i et Land, hvor Frihedskæmpere daglig vover Livet i Kampen mod Ty
skerne.
-

Kulkran sprængt i Luften.
Som et Led i Bestræbelserne for at vanskeliggøre Tyskernes Arbejde med
at stjæle og indskibe de danske Beredskabslagre af Kul til det betrængte
Vaterland, har en Gruppe danske Sabotører i Aftes ved 18.Tiden sprængt
En af Frihavnens store Kraner. Frihavnens Omraade er strengt bevogtet,
men alligevel lykkedes det Sabotørerne at anbringe to Bomber under Kra
nen, efter at Arbejdere og Folk i Nærheden var blevet advaret og havde
faaet Besked om at fjerne sig i en passende Afstand. Et Øjeblik senere
lød to stærke Eksplosioner, og den store Kulkran var fuldkommen ødelagt.

5. 5. INFORMATION Nr.397.

31.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.362.

Halvaar af 1944 henstaar endnu ubrugte Kontigenter for 6-7 Mill. Kr. Der
føres i Øjeblikket Forhandlinger om Udnyttelse af disse Kontigenter. Fo
reløbig har de ikke kunnet udnyttes.
Den 25. om Aftenen forsøgte man at likvidere Stikkeren Svend AagePeter—
sen, Odense, kaldet “Svend Lyn”. Han blev udenfor Restaurant “Alcazar”
ramt af tre Skud. Der er dog ikke umiddelbar Fare for hans Liv.
Forleden blev der sat Ild paa de tyske Barakker i Videbæk, Vorgod og Her
borg. Barakkerne nedbrændte. De var for Tiden ubeboede, men en af de nær
meste Dage skulde de have været belagt med tyske Soldater.
Natten til Søndag skete der en mindre Eksplosion ved Statsbanernes Vand
taarn i Skern. Der blev fundet to store ueksploderede Bomber i Nærheden
af Taarnet. Der er nu overalt dobbelt Vagt ved Baneterrænet omkring
Skern.
De fleste af de arresterede Politimænd paa Bornholm er atter sat paa fri
Fod. Meget tyder paa, at Kommandanten har misforstaaet en Ordre eller
“er begyndt for tidligt” paa en planlag~t tysk Aktion.
Saavel Toldboden som Kommandantboligen i Rønne er blevet beslaglagt af
Tyskerne
et Led i Bestræbelserne for at finde Smuthuller for den tyske
Østersøflaade, af hvilken en Del antagelig i første Omgang vil blive sta
tioneret i Rønne.
-

Ung Mand fundet skudt. Nogle Mennesker, der i Aftes ved 20.Tiden kom
spadserende ad Ellemisevej i Gentofte, hørtepludselig høje Raab om Hjælp
efterfulgt af tre Skud. Skudene kom oppe fra Hjørnet af Ellegaardsvej,
og da man naaede derhen fandt man en ung Mand liggende paa Fortovet. Han
var ramt af et Par Skud i Brystet, men levede endnu, da han i en Ambulan
ce blev bragt til Gentofte Amtssygehus. Det viste sig at være en ung Mand
paa 25 Aar ved Navn Georg Jensen, Østerbrogade 34, 1.Sal. Georg Jensen
er Assistent. Han var livsfarligt saaret. Motivet kendes ikke.

Tirsdag Morgen Meddeltes det de lokale Myndigheder i Slagelse, at Østre
Skole skal være rømmet i Løbet af faa Dage. Det forlyder, at Skolen skal
benyttes til tysk Lazaret.

Døssing i Stockholm.
Det frie Danmarks Minister i Moskva, Opholder sig i Øjeblikket i Stock
holm, hvor han forhandler med de danske Kredse i Sverige, der repræsen
terer Modstandsbevægelsen herhjemme. Minister Døssing kom til Stockholm
i Fredags over Helsingfors, og vil antagelig blive i den svenske Hoved
stad i et Par Uger.

12 bevæbnede Mænd har fra Magasin du Nords Kælder fjernet et Par Sække
med 30 Staalhjelme.

Baron Erik Juel Brockdorf, Hindema, er blevet arresteret af Tyskerne. Det
samme er Tilfældet med Kommunelærer Hansen, Falckredder Fredy Jespersen
og Maskinsætter Ewald Sørensen i Esbjerg samt Lokomotivfører Ole Greger
sen og Mekaniker Mogens Borlund i Roskilde.

Til 6: Vi vil gerne tale med den paagældende “Landbo”.
118: Vi kender ikke Manden.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
I FAA LINJER (Indland):
Under Snestormene indesneede ca.1000 tyske Soldater i Skern og de to til
bageblevne Hoteller fik Besked om at sørge for Bespisningen. Da det en
Søndag kan knibe med at købe ind, truede Tyskerne med at “afblæse” et
stort Bryllup og lade Soldaterne tage for sig af Bryllupsmiddagen. Det
lykkedes derefter at skaffe nogle Spande Lobescobes.
Paa Grund af tysk Indgriben har der ikke kunnet afsluttes nogen dansksvensk Handelsaftale for det kommende Halvaar. Af Aftalen for sidste
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Før Jerntæppet gaar ned...
Hitlers Tale i Aftes i Radioen i Anledning af 12 Aarsdagen for Magtover
tagelsen var en færdig Mands sidste krampagtige Forsøg paa at overbevise
Tilhørerne om, at han har Ret. Hele Faconen og Tekniken var en kraftig
Understregning af, at Manden for Tiden er inde i en af sine depressive
Perioder. Hans Stemmes sædvanlige Snerren, naar den kommer op i Højden,
var uden dramatisk Effekt. Det var en træt, modløs Mand, der talte. I
nogle af Passagerne var Stemmen ved at gaa over i Graad. Paa Baggrund af
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hele det mægtige Regi, som plejer at danne Rammen om hans Optræden i Ra
dioen, virkede Forestillingen i Aftes improviseret og tom.
Selve Talen var uden Indhold og Mening
og efterlod, da den sluttede,
den store stille Undren i Sindet.
Det er en mærkelig Skæbne, Partiets Aarsdag har været ude for i de senere
Aar. I 1943 havde Tyskerne opgivet Stalingrad netop i Dagene op mod 30.
Januar, men det skulde hemmeligholdes, til de store Festligheder, der var
planlagt, var overstaaet. I Gaar stod Russerne ved Indgangen til Prøjsen,
og Vestmagterne var i Færd med at forberede det sidste afgørende Stød mod
Siegfriedlinjen. Med Stolthed i Stemmen har den tyske Speaker ved lignen
de Lejligheder til Slut kunnet meddele, at Førerens Tale blev transmitte—
ret over.., og saa opremsede han samtlige Radiostationer i Europa.
I Gaar ved der kun Danmark, Norge, Tjekoslovakiet tilbage og
Østrig,
og de blev ikke engang nævnt.
Paa nogle af de tyske Stationer kunde man høreen mystisk Stemme, som hver
Gang Hitler havde en Pause, brød ind og meddelte, at Hitler maatte dø,
saafremt det tyske Folk ikke skulde gaa til Grunde.
Den svage og let fordrejede Baggrundsstemme virkede som et makabert Ak
kompagnement til Førerens Anraabelser af den Almægtige.
-

-

Vær paa Vagt
Den svenske Radio meddelte i Morges, at 30 kendte Nordmænd indenfor Vi
denskab, Kunst, Industri og Teknik blev ført til Gestapos Hovedkvarter
forskellige Steder som Gidsler. Meddelelsen er paany en stærk Advarsel
til alle fremtrædende Mænd i de besatte Lande om at være paa Vagt.
ØSTFRONTEN: I Aftes kunde Indbyggerne i Berlins østlige Forstæder se Ho
risonten i Øst i et rødt Flammeskær. Det var Ildskæret fra den brændende
tyske Byer og Landsbyer i Omraadet ved Neumark, hvor Kampene nu raser,
efter at Russerne er trængt over Grænsen baade til Brandenburg og Pommern
over en bred Front. Det er her oppe mod Nord, Russerne koncentrerer deres
Anstrengelser. Der er sat Faldskærmstropper ind, og de sprænger Broer og
Stabskvarterer i Luften helt inde i Berlins Omegn. Det menes, at det er
civilklædte Faldskærmsfolk, som har fulgt Flygtningestrømmen tilbage fra
Øst. Den tyske Radio advarer mod tysktalende civile Russere, som opererer
i Baglandet. Desuden opererer de russiske Panserpatrul jer nu meget langt
bag den tynde tyske Frontlinje og bereder de fremrykkende Reserver mange
Overraskelser. Kønigsberg er helt omringet, og hele Posens Centrum staar
i Brand. Derimod er Tyskerne igen rykket ind i Marienburg og har opnaaet
en saakaldt “løs Forbindelse” mellem de indesluttede Tropper i Østprøjsen
og Hovedstyrken. I Schlesien har der ikke været Ændringer af Betydning i
de sidste 24 Timer. I Budapest holder desidste tyske Styrker Stand i Kon
geborgen i Buda, som angribes fra alle Sider. Ogsaa i Omegnen af den tje—
koslovakiske By Norawska Ostrawa opererer russiske Faldskærmsfolk. Flygt—
ninge-Kolonnerne paa Vejene i Pommern og Brandenburg er nu op til 50 km
lange og volder Myndighederne mange Vanskeligheder.
VESTFRONTEN: Ved de Allieredes sidste Fremrykning i Alsace staar hele
det tyske Fremspring mellem Rhinen og Rhin-Rhone-Kanalen i Fare for at
blive afskaaret. De forreste amerikanske Tropper staar kun 1 km fra Col-
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mar. Ved St.Vith indtog de Allierede i Gaar fire smaa tyske Stillinger,
og 2.000 Mand. tyske Tropper overgav sig.
TYSKE TROPPER TRÆKKES FRA NORGE: Besætningerne i Norge er nu i den Grad
blevet udtyndet, at hele Strækningen fra Aalesund til Stavanger i Øje
blikket kun holdes besat af een Division tyske Tropper.
BERLINS TILFØRSLER: I de sidste Dage er der kun ankommet tre Kultog om
Dagen til Berlin. Det menes, at al Tilførsel af Elektricitet og Gas
standses i Løbet af de nærmeste Dage. Flere Bydele er allerede helt uden
Strøm.
OPRØR: Fra Liegnitz meldes der om et Oprør blandt de fremmede Arbejdere.
Ved Skiftetid, da der opholdt sig to Hold Arbejdere i en stor Vaabenfa
brik, tog disse pludselig Vaaben frem, og spærrede de tyske Ingeniører
inde og besatte Fabrikken. Endnu i Gaar havde det tyske Sikkerhedspoliti
ikke kunnet kaste Arbejderne ud af hele Fabrikken.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Polen paa Dagsordenen.
Det svenske Blad “Aftontidningen” skriver i en Leder om det polske
Spørgsmaal bl.a.:
Da det polske Befrielsesudvalg i Lublin for kort Tid siden proklamere
des som Polens provisoriske Regering og den straks anerkendtes af Sovjet,
stod det dels klart, at den store russiske Vinteroffensiv maatte være u
middelbart forestaaende, og dels at Tyskernes Uddrivelse af den sidste
Del af Polen var et af Offensivens Maal. Dette Maal er nu ved at virke
liggøres med en eksplosiv Kraft, som forbløffer hele Verden, selv om in
gen havde tvivlet paa, at den russiske Slutindsats i denne Krig vilde
blive noget enormt og overvældende. Men hvad der sker nu, overtræffer al
le Forventninger.
Russerne vidste imidlertid, hvad der vilde komme, og skyndte. sig i god
Tid at løse de politiske Spørgsmaal, som maatte følge efter 7Løsningen af
de militære. Man kan ikke længere tale om Lublin-Regeringen, for Moraw
ski og hans Mænd har allerede etableret sig i Warszawa, der skal genop
rettes som Polens Hovedstad. Denne Forflytning styrker uden Tvivl Rege
ringens Autoritet. Morawskis Regering hersker allerede
ganske vistend
nu med russisk Støtte
og en god Del af et tysk Territorium, der vokser
med adskillige Kvadratkilometer hver Dag. Regeringen har til sin Raadig—
hed en polsk Armé paa 300.000 Mand, og den skal gennem Indkaldelser i de
befriede Omraader udvides til 1 Million Mand.
Det siges, at den polske London-Regering efter dette i et Memorandum til
den britiske og den amerikanske Regering har erklæret sig villig til
Landafstaaelser til Gengæld for russisk Anerkendelse, men den er ikke i
Stand til at lægge noget Tryk paa USA og England og endnu mindre til at
paavirke Udviklingen i Polen.
I USA har man under hele Krigen vist Irritation overfor alt, hvad der be
tragtes som Udslag af Magtpolitik, og det er ikke alene fordi der er et
-

-

-
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stærkt polsk Indslag i den amerikanske Befolkning, at man i USA har be
dømt de polske Begivenheder ud fra dette Synspunkt. Men paa officielt
Sted i Washington har man været yderst forsigtig i disse brandfarlige
Spørgsmaal. Man har støttet den polske London-Regering, men søgt at und
gaa, at denne Støtte fik Form af en anti-russisk Demonstration. I London
har Churchill aabent sagt sin Mening om den polske London—Regering, som
han ikke har nogen større Sympati for, og Amerikanerne vil sikkert ogsaa
nu tage klar Stilling til dette Spørgsniaal.
Det polske Spørgsmaal er ved at komme ind i et helt nyt Leje ved de rus
siske Armeers Stormsvøb over de polske Sletter, og det vil uden Tvivl faa
en russisk Løsning, ret upaavirket af, hvilke Synspunkter USA og ENGland
maatte fremføre. Hvis de to Lande modsætter sig denne Løsning bliver Re
sultatet kun et alvorligt Skaar i det allierede Sammenhold, og det vover
de vest-allierede Demokratier næppe at risikere, i det mindste ikke i
øjeblikket.
Man kan saaledes vente, at det polske Spørgsmaal ikke blot kommer paa
Dagsordenen ved det kommende Tremagtsmøde, men at det ogsaa bliver løst.
Roosevelt antydede i Tale fornylig, at han ikke var helt fremmed for Tan
ken om at løse visse Grænseproblemer, endnu mens Krigen staar paa, og
selvfølgelig kan han efter Præsidentvalget optræde med større Beslutsom—
hed end før.
Den polske Regering i Polen har ogsaa et stærkt moralsk Argument deri,
at den ofter har proklameret sin Hensigt om efter Landets Befrielse at
lade Folket selv vælge den nye Regering, det ønsker. Det er jo netop en
saadan Udvikling, Demokratierne i Vesten Siger, at de kæmper for. Ogsaa
paa russisk Side sympatiserer man med denne Tanke, og efter det Indtryk,
de røde Armeers Sejre gør i Polen, er det næppe nogen Risiko for Sovjet
at vise en saadan Storsindethed.
Sovjet motiverer sine Krav til Polen ikke blot med, at de ukrainske Ind
byggere øst for Curzon-Linjen bør betragtes som russiske Medborgere, men
endnu mere med rent politisk-militære Formaal. For at kunne hellige sig
den indre Opbygning vil Sovjet have paalidelige Naboer i Vest, og Paali
deligheden skal garanteres af “venskabelige~ Regeringer. Et saadant Om
dømme vil Moskva sikkert aldrig være villig til at tilægge den polske
London-Regering, og derfor er det ogsaa udelukket, at denne paany faar
en Chance.
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møder Lejrchefen eller en anden Officer med Majorsrang eller derover, kan
Personalechefen give følgende Ordre til Fangerne: “Stillgestanden”
“MUtzen ab”
“Zur Meldung”
“Augen rechts”
eller “Augen links”. Kom
mer en Befalingsmand eller en civil ind i en af Fangebarakkerne, skal den
Fange, som først sen den indtrædende raabe: “Achtung”, og Fangerne skal
da straks staa ret.
Fangerne maa kun studere de Bøger og Aviser, som udleveres af Lejrledel
sen. For Ind- eller Udsmugling af Breve eller Pakker er Straffen meget
streng, og efter udstaaet Straf deporteres den paagældende Fange til
Tyskland. Tilvirkning af Souvenirs er strengt forbudt og betragtes som
Tyveri af Lejrens Ejendom. Fanger, som vinker eller taler Fingersprog med
kvindelige Fanger eller Kammerater, som befinder sig i den saakladte
“aabne” Afdeling, straffes. Fangerne maa ikke gaa med Hænderne i Bukse—
lommen.
-

-

-

-

Skoleinspektøren i Kolding skal have faaet Meddelelse om, at Drengesko
len i Kolding, der hidtil har været beslaglagt af Gestapo, vil blive røm
met, saa den igen kan benyttes til Unde~’visning. I Forvejen har Tyskerne
rømmet Industriforeningens Lokaler. Er det Afrejsen, der nærmer sig?

SLUT

Germansk Kultur~
Ifølge “Svenska Dagbaldet” er der for den tyske Koncentrationsleir Grini
i Norge før Jul blevet udfærdiget et Reglemerit, som giver et godt Begreb
om Forholdene der. Reglementet omfatter 15 Punkter.
Punkt 1 omhandler “Flugtforsøg” og oplyser først, at Fangerne har stor
Bevægelsesfrihed i Lejren. Hvis denne Frihed misbruges, gennemføres
strenge Repressalier. Opdages en Fange under Flugt, bliver han skudt.
Lejren er omgivet af et elektrisk Hegn, som det er livsfarligt at berøre
efter Mørkets Frembrud, og udenfor Hegnet er der udlagt Miner.
Fangerne skal hilse paa alle Tyskere baade civile og uniforni’erede, og paa
alle kvindelige Funktionærer. Hilsenen udføres paa den Maade, at Fangen
paa 6 Skridts Afstand tager Huen af og marcherer forbi i stram Holdning
med Huen i Haanden, indtil har er kommet tre Skridt forbi. Hvis Fangerne
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“En stor Time er kommet. Fra nu af~mister vi ikke længere nogen Fodsbred
tysk Jord. Mere behøver jeg ikke at sige Jer. I føler alle, at det nu er
det hele, der staar paa Spil”.
Dette var von Rundstedts Dagsbefaling til de tyske Tropper paa Vestfron
ten den 18.December, da han indledte den af Hitler krævede og af Himmler
skitserede Reklameoffensiv. Nu er denne Offensiv sønderslaaet, de allie
rede Tropper staar ved det Sted, hvor Offensiven begyndte. Nye Angreb er
indledet mod Siegfriedlinjen, en stor amerikansk Opmarch finder Sted. Det
nazistiske militære Hasardspil er slaaet fejl
og det blev dyrt ved at
kræve de bedste Panserdivisioner i Vest, medens der var Brug for dem i
øst.
De russiske Hære nærmer sig Frankfurt, nærmer sig Stettin og nærmer sig
først og fremmest Berlin, der nu ligger Ca. 115 km fremme foran Marskal
Shukows Panserspidser. I Rigshovedstaden kan man se Brandskæret fra Fron
ten.
“I føler alle, at det nu er det hele, der staar paa Spil”, sagde von
Rundstedt den l8.December. Nu, godt en Maaned efter, er dette blevet saa
tydeligt baade for den tyske Hær og for~det tyske Folk, at Erkendelsen
maa være rystende.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Manden, der bespiste Krisepolitiet,
er professionel Stikker for Tyskerne.
Det vakte i sin Tid almindelig Opmærksomhed, at en københavnsk “Grosse
rer” ved Navn Nissen havde opnaaet forskellige Fordele under en Arresta
tion for Sort Børs—Handel ved at bespise nogle af Krisepolitiets Folk paa
Vejen fra Vestre Fængsel til Forhør paaPolitigaarden og omvendt. Det vi
ser sig nu, at den samme Nissen, der i Stikkerkredse er almindelig kendt
under Navnet Nicolai, er gaaet i tysk Sold, og foruden de almindelige
Sort Børs—Forretninger giver han sig af med at sælge danske Patrioter til
Tyskerne.
For nogle Dage siden var Nissen i alvorlig Livsfare som Følge af sine
uappetitlige Forretninger. Han slap dog medat blive alvorligt saaret og
(fort.)
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt
“Berlingeren”s Film

Side 1
“

INF’s Radioaflytning.. Side 6-7

2
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“
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maatte indlægges paa Feltlazarettet, medens en af hans Haandlangere,
“Grosserer” Mølgaard Andersen blev dræbt og en anden saaret. Nissen var
blevet sporet til en Lejlighed paa Vesterbrogade 2, l.Sal, og i Torsdags
ringede to unge Mænd paa Døren. Mølgaard Andersen lukkede op, og i det
samme blev han præsenteret for to Pistoler og skubbet ind i Entreen. Den
nen af de to pistolbevæbnede Mænd gik derefter ind i Stuen, hvor han traf
en af Nissens Medhjælpere, og samtidig fik han øje paa Nissen selv, der
havde skjult sig’ bag en Dør. Da Nissen saa sig opdaget, forsøgte han at
trække sin Pistol, men den fremmede var hurtigere i Vendingen
han skød
først og ramte Nissen i Haanden, saa han tabte Pistolen. Derefter skød
han mod den anden Mand, som ligeledes havde gjort Forsøg paa at trække
sin Pistol, og saarede ham.
Under Skydningen forsøgte Mølgaard Andersen at flygte, men den Mand, der
holdt ham op, skød efter ham, og “Grossereren” blev ramt af tre Skud i
Ryggen. Alligevel lykkedes det ham at naa ned paa Vesterbrogade, hvor han
styrtede om. Dagen efter afgik han ved Døden paa Kommunehospitalet. Det
viste sig, at ogsaa han havde haft en Pistol paasig, men han havde ikke
faaet Lejlighed til at bruge den.
Kort efter Skydningen kom Sornmerfolkene tilstede, alarmeret af Nissen,
som blev bragt til Feltiazarettet. Den tredie “Grosserer” kundeklare sig
selv.
-

Nu maa “Berlingske” heller ikke
anmelde Film og Teater.
Tyskerne er ude efter “Berlingske Tidende” i denne Tid. For ganske nylig
blev Bladet lyst i Band, fordi man havde bragt en ganske uskyldig Fød
selsdagsartikel om Ebbe Munck
Bladets Korrespondent i Stockholm. Ty
skerne tog det meget unaadigt op, stemplede Ebbe Munck som en for det
stortyske Rige meget farlig Mand, og forbød som Straf “Berlingske Tiden
de” at bringe Annoncer i 8 Dage.
Og nu er det galt igen. Som omtalt i Gaar havde “Berlingske Tidende”s
Teatermedarbejder, Redaktør Svend Kragh-Jacobsen, anmeldt en tysk Farve
film, der med et mildt Udtryk var noget af det mest uhyrlige, der har væ
ret serveret for et dansk Filmspublikum. Det sagde Kragh-Jacobsen ikke
rent ud, men han lagde ikke skjul paa, at Filmen var daarlig, og det har
i den Grad hensat den højere Pancke og hans Medarbejdere i Kulturens Vog
tertjeneste i Raseri, at de overfor “Berlingske Tidende” har nedlagt For
bud mod, at den formastelige Anmelder for Fremtiden optræder i Bladets
Spalter. Desuden har Tyskerne nedlagt Forbud mod, at “Berlingske Tidende”
indtil videre bringer Forlystelsesannoncer, og det kan i denne Forbindel
se anføres, at der for dette Forbud ikke er fastsat nogen bestemt Termin.
—

Hr. Stelsig har Initiativitet!
I Dag hvor vi har Ordet i vor Magt ka’ ingen sitte os en Stol for Dø
ren. Vi har Initiativitetet, og vi kan ikke proltarseres...
Danmarks store nye nationalsocialistiske Fører, Hr. Stelsig (“Jeg er Je
sus”) fastslog dette med Patos i sin store Tale i Odd Fellowpalæet i Af
tes. Derefter gjorde Føreren en kort Pause, hvorunder han var ihærdigt
optaget af at pille sig i det højre øre. Det virkede meget stærkt paa
Tilhørerne at se Føreren staa der i en sort Uniform som en Bedemand i
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Natskjorte. Hr.Stelsig gjorde derefter en halv Knæbøjning og raabte:
Vi Nationalsocialister skal virke ved vores Eksempel. Absolut. Vi skal
have et nyt Retssystem, og det bliver efter vort Diktat. Flertallet har
aldrig Ret. Absolut aldrig. Vi ved, at der er et evigt Liv. Vi kan ikke
omforandres. Det tyske Broderfolk kæmper for Livet, men vi vil staafast.
Tyskland har længe været vor Barnepige, men dette er en Mærkedag i Dan
marks Historie...
Der var samlet 3-400 Mennesker
hvoraf mange saa helt normale ud
i den
store Sal, og Arrangementet var imponerende. Tribunen var indrammet af
storehvide Tapeter og to Rækker Stuepalmer, og Bevægelsens Mærke tonede
paa blaa Baggrund.
De ser, vi har taget Kunsten i vor Tjeneste, sagde Føreren, og slog
ud med Haanden mod det fantastiske Arrangement. Kulturen har en fremtræ
dende Plads i vor Bevægelse. Absolut...
Hr.Stelsigs Entre var iøvrigt blevet proklameret af en anden Bedemand i
sort Pyjamas. Der blev raabt: “Føreren kommer”, og saa skred Hr.Stelsig
op ad Tribunens Trapper og stillede sig i Rør-Stilling, mens Lyset skif
tede over i flimrende violet og en Mand slog haardt og længe paa en Trom
me. Saa var det, Stelsig begyndte at tale om Initiativitetet.
Føreren omtalte ogsaa periferisk Kartoffelsituationen, men glemte at næv
ne, at “det tyske Broderfolk” har stjaalet 60 Mill, kg Kartofler fra den
danske Befolkning, hvis Vel ligger Hr.Stelsig stærkt paa Sinde. Derimod
oplyste Føreren, at Dagbladene havde nægtet at optage Bevægelsens Annon
ce om Mødet, og fortalte med et overlegent Smil, at det derefter var ble
vet forbudt “Berlingeren” i det hele taget at bringe Annoncer. Derefter
proklamerede han, at “der var ingen anden Udvej end at tage Bladene”.
Det maa forøvrigt indrømmes, at der var Mening af indtil flere af Føre
rens Sætninger. De var forstaaelige ikke alene rent sprogligt, men ogsaa
politisk. Stelsig udtalte saaledes bl.a., at “de Forbrydere, der opererer
i øjeblikket, betales fra højere Sted”. Dablev der raabt “Hør” fra Salen~
Vi skal en af de nærmeste Dage bringe nærmere Oplysninger om Bevægelsen.
-

-

-

-

Naar de at bruge dem?
Der er stadig Fart paa de tyske Befæstningsarbejder i Jylland, og det er
ikke faa Materialer, der opsiuges af de store Anlæg. Nu har Tyskerne i
den senste Tid udskrevet Pæle fra Rold Skov. Det drejer sig om ikke min
dre end 230.000 Pæle fordelt paa Statsskoven, Lindenborgs Skove, Ville
strups Skove og Nørlund Skove.
Pælene skal være 4,5 m lange og fra 10
14 cm i den tykkeste Ende. Sne
en lægger dog for Tiden store Hindringer i Vejen for Leverancerne.
-

-
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I FAA LINJER (Indland):
Paa
til
ri.
bet

et af de tyske Transportskibe, der.i denne Tid ankommer i stort Tal
Aarhus med Soldater, som skal til Fronten, udbrød der forleden Mytte
Soldaterne skød paa deres Officerer. Det Omraade af Havnen, hvor Ski
laa, blev straks afspærret og har været det i adskillige Dage.
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Danske Myndigheder har i Dag faaet første Varsel om at gøre klar til Mod
tagelse af 10.000 saarede Tyskere fra østfrontslaget. Saafremt det bliver
til Alvor
og det er der næppe nogen Grund til at tvivle paa
sprænges
hele vor Hospitalsordning, og det bliver herefter højst problematisk,
hvilken Pleje, Medicin og Behandling vore egne syge vil kunne faa. Der
næst kommer den iøjenfaldende Fare for Epidemier og anden Smittespred
ning, der uundgaaelig følger i en saadan Invasions Kølvand.

samlet Penge ind til det.
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-

Tirsdag Middag fandt man i en lille Skov, Leere, ved Aaiborg et nøgent
Mandsiig med sammenbundne Fødder. Det var delvis indhyldet i en Pressen
ning. Ved Ansigtet havde der været fæstnet en Sprængning, der gjorde I
dentifikation umulig. Liget var blevet slæbt ind i Skoven. Den døde er
en meget høj, mager ung Mand med mørkblondt Haar.

—

De højere Officerer indenfor de tyske Besættelsestropper i Danmark op
holder sig i disse Dage i General von Hannekens Hovedkvarter i Silkeborg
til en Konference om Situationen. Det antages, at Konferencen ogsaa om
fatter Forsyningsspørgsmaal, idet Intendanturens Folk deltager.
Af de danske Kulbaade i de tyske østersøhavne skulde der som bekendt bru
ges 8 til tyske Transporter. Nogle af dem har været anvendt til Flygtnin
getransport, og et af Skibene, der tilhører C.K.Hansen, er minesprængt
og ødelagt. Det lykkedes dog at redde de mange Flygtninge, der var stuvet
ombord i Skibet.
Det var Meningen, at de dansk-tyske Handelsforhandlinger skulde have væ
ret fortsat i Begyndelsen af Februar Maaned. Nu har Tyskerne udskudt dis
se Forhandlinger til efter Midten af Maaneden.
I Anledning af den sidsteTids mange Jernbanesabotager paa Fyn har Tysker
ne foretaget en fuldstændig Afspærring af alle Veje, der fører ud fra By
erne Nyborg, Odense og Middelfart. De har herunder foretaget en Del Ar
restationer, men ikke faaet fat i nogen af Sabotørerne. I Forgaars Aftes
passerede en benzindreven Bil en af Spærringerne, og standsede ikke paa
Tilraab. Den blev stærkt beskudt, og de tre Passagerer i Bilen blev saa
ret. Det viste sig, at de alle tilhørte Gauleitung ved Flyvepladsen i
Lunde.
De 4.000 Mand, der skulde føres bort fra København, er blevet
standset paa Fyn i fire Dage paa Grund af Jernbanesprængningerne. Da et
Troppetog Mandag Aften kørte ud fra Nyborg, afsporede Frihedskæmpere det
i Nærheden af Ullerslev. De var kun 20 m fra Toget, da Sprængningen ske
te og blev stærkt beskudt. De slap dog alle uskadt.
Togtrafikken har
været standset paa Privatbanerne fra Odense til Bogense, Middelfart og
Kerteminde, efter at en Gaardejer Aftenen før telefonisk var blevet un
derrettet om, at der var lagt Bomber. Undersøgelserne var meget vanske
lige paaGrund af Sneen.
-

-

I Frederikshavn er i Forbindelse med Sagen om den illegale Sejlrute fra
Nordjylland bl.a. arresteret Direktør Thomsen, Frederikshavns Skibsværft,
Redaktør Vogelius, “Frederikshavns Avis”, de to Præster Hanghøj og Welt—
zer samt Skyldraadsformand Oscar Madsen. Man mener ogsaa, at disse fem
Mænd er blevet arresteret efter Angivelse af den berygtede Stikker “Mii
1 ionærdrengen”.
I Mørke paa Aarhusegnen er Kæmner Niels Gundersen og Kontorassistent An
ders Nold Jensen blevet anholdt.

l.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.363.

i—

Sommerfolk foretog i Gaar en Razzia i Ejendommen Vestergade 1, og efter
hvad man foreløbig har faaet oplyst, blev to unge Mænd arresteret, mens
ne tredie blev saaret alvorligt under den Skydning, som Sommerfolkene i
værksatte under “Stormen” paa Bygningen. Senere blev Vestergade afspær
ret, og under denne Afspærring hentede Landsforræderne tre kvindelige
Stikkere, som fra en Lejlighed i Ejendommen havde dirigeret Aktionen.
Disse Pigebørn blev i Politibilen kørt til Raadhuspladsen, hvor de blev
sat af.
Mandag Nat sprængtes i Odense i Maskinfabrikkerne Phønix og Allerups Ef
terfølger de Maskiner, der fremstiller Hjertestykkerog Tunger til Sporskifter samt store Lagre af færdige Sporskifter. Det vii vanskeliggøre
Tyskernes Reparationsarbejde betydeligt baade paa Fyn og Jylland. Allere
de nu er der Mangel paa disse Reservedele ved Reparationerne paa Frede
ricia Station. Allerede i Begyndelsen af Maaneden matte Tyskerne saale
des nøjes med at erstatte deallervigtigste Sporskifter og sætte alminde
lige Skinner i for Resten.
Frihedskæmpere ødelagde i Gaar et Uniformsskræderi paa Vesterbrogade 27.
Der blev anbragt et Par Sprængbomber i Skræderværkstedet, men forinden
havde Frihedskæmperne baaret Personalets Kitler og Arbejdstøj ud paa.
Trappegangen, hvor det blev fundet af Brandvæsenet.
Den 33—aarige Civilingeniør Knud Jensen, der var ansat paa Ribe Jernstø
ben, er død i Neuengamme. Han efterlader sig Hustru og et lille Barn.
Adskillige Trykkerier har med stor Beredvillighed stillet sig til Dispo
sition for Carl Allers Etablissement, der blev ødelagt af Ty~skerne og de
res Haandlangere. Imidlertid har disse Trykkerier nu modtagét telefonisk
Meddelelse om, at de vilde blive sprængt i Luften, hvis Arbejdet for Carl
Aller fortsættes. Saaiedes forfølger den højere Pancke sine Ofre ud over
Graven.
Tirsdag Formiddag forlangte den tyske Værnemagt som omtalt, at østre Sko
le i Slagelse skulde være rømmet inden K1.12 Middag. Børnene blev øje
blikkelig sendt hjem, og man vil nu søge at faa gennemført en Forlægning
af Skoletiden, saa hele Undervisningen kan foregaa paa Byens anden Skole.
PaaØstre Skole skal der vistnok indkvarteret tyske Soldater af ældre Aar
gange.
Specielt: Stolpe er i Sikkerhed.

Hjørring Amt har henvendt sig til Indenrigsministeriet, fordi det nu for
anden Gang staar uden Overlæge paaCentralsygehuset i Hjørring. Den arre
sterede Overlæge anklages for at have uddelt Bladet “Frit Danmark” og
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
0STFRONTEN: Et kæmpemæssigt Panserslag raser foran KUstring i Buen mel
lem Oder og Warte-Floderne, men russiske Panserslæder og Tanke er trængt
meget længere frem mod den tyske Hovedstad og opererer mod de tyske For
bindelseslinjer i en Afstand af 65 km fra Berlin. De volder Tyskerne me
get store Vanskeligheder, idet de sprænger Broer i Luften, ødelægger For
raad og hindrer Forstærkningerne i deres Fremrykning til Kamponiraadet.
Jernbanen foran KUstring er allerede ødelagt, og de tyske Reserver maa
marchere langt for at naa frem til Kampene trætte og udasede. Hovedkampen
staar Ca. 115 km fra Berlin, hvor den russiske Kile mod Berlin kæmper en
rasende Kamp, efter at Russerne har indtaget Meeseritz og Zielenzig. Den
anden Kile, der er rettet mod Stettin, staar 85 km fra Byen og har naaet
Soldin, efter at have taget Landsberg. Her er Fronten udvidet betydeligt,
og det ventes, at Russerne naar Stettin i Løbet af et Par Dage, udtaler
man fra tysk Side. Der vil saa blive dannet endnu en Lomme, som vil inde—
slutte alle tyske Afdelinger mellem Stettin og Danzig paa samme Maade som
østprøjsen stadig er afskaaret. I østprøjsen trænger Russerne sammen om
Kønigsberg. I øvre—Schlesien er der kun faa Ændringer i Stilling. Russer
nes største Forbundsfæller i denne Kamp er Isen og Sneen. Tyskerne havde
haabet, at de store Flodløb og Sumpstrækninger skulde vise sig at være
uovervindelige Hindringer paaVejen, men Frosten har spændt Bro over, og
Vejen er fri fordi der ikke er tænkt paa større Forsvarsværker her. De
russiske Panser-Motorslæder er af meget stor Værdi for Fremrykningen.
VESTFRONTEN: I Gaar Morges begyndte Amerikanerne den længe ventede Of
fensiv mod de tyske Stillinger i Nærheden af St.Vith, og i Løbet af Dagen
satte endnu to amerikanske Hære sig i Bevægelse imod Vestvolden. Tyskerne
er b~evet drevet indtil 8 km tilbage, og de fleste Steder er de trængt
ind i Vestvoldens Befæstningsanlæg. Der er ingen Steder større Panserstyrker til Raadighed for Tyskerne, idet de fleste af dem er sendt til
østfronten. Byen Colmar er stærkt truet, og Franskmændene ~r ved at af
skære hele den sydlige tyske Hær fra denne vigtige Forbindelse. I den
nordlige Del af Fronten er en Storoffensiv forestaaende med engelske og
amerikanske Tropper i Nærheden af DUren og Roermond.
LEVNEDSMIDDELKAOS: Fra de fleste Steder af Tyskland meldes der om begyn
dende Kaos i Levnedsmiddeltildelingerne. Paa Grund af Flygtningestrømmene
er ikke alene denne, men ogsaa næste Rationeringsperiodes Tildelinger
blevet opbrugt. I en enkelt By er de fleste Forretninger blevet plyndret,
fordi Indehaverne ikke vilde levere Flygtningene Levnedsmidler paa de
gyldige Rationeringskort. Der er ikke sørget for Foder til Flygtningenes
Heste, og Folk dræber de trætte Dyr langs Landevejene for at skaffe sig
Kød. Flygtningestrømmen fortsætter ud over Berlin mod Vest. Fra Potsdam
meldes, at Propagandaministeriet har sendt en gammel Hestedroske rundt
i Gaderne med en Batterimodtager, for at Flygtningene kunde høre Meldin
gerne om kommende Luftangreb.
BEFRIEDE KRIGSFANGER: Russerne har i Polen befriet ikke mindre end
200.000 franske Krigsfanger, som i Løbet af 8 Uger vil blive ført Syd paa
og med Damper sendt hjem til Frankrig.
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UDLANDET I NOTER:
Tyskerne har i Polen mistet 2 Millioner Heste, hvorved tre af Tysklands
fem Remonte-Afdelinger er gaaet tabt. Desuden har de mistet ni af deres
største Troppeøvelspladser, hvor der indtil et Par Maaneder siden blev
uddannet 30 Divisioner.
Til Forsyning af Tropperne i øst skal Tyskernehver Dag indsætte 800
Transportmaskiner, men de har kun 236 til deres Raadighed, og af dem kan
paa Grund af Benzinmangel kun de 130 sættes ind.
Svejts har maattet gennemføre særligt skarpt Eftersyn af alle Transpor
ter ved Grænsen, fordi det er blevet opdaget, at der føres Masser af Vær
digenstande ind i Svejts. Det har vist sig at være SA-Afdelinger fra
Schlesien, der har plyndret Slotte, Nationalejendomme og Rigmandshjem
for alle Kostbarheder og nu prøver at skaffe sig fremmed Valuta.
Det meldes, at de tyske Rustningsfabrikker har faaet Paabud om at mod
tage Ordrer fra det neutrale Udland paa alt, hvad der ønskes. Fabrikker
ne leverer endog Krigsmateriel, saaledes leverer Krupp i Essen Krigsma
teriel til Spanien og Svejts. Paa den Maade skaffes der fremmed Valuta,
som efter hvad der oplyses skal bruges til en Vidreførelse af det nazi
stiske Parti efter Krigen paaillegal Maade.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Engelsk Major arbejdede paa
tysk Station for flyvende Bomber.
Den canadiske Flyver Wing Commander Davidson har givet en Skildring af,
hvordan han efter at være blevet skudt ned over Frankrig, fik Lejlighed
til at slutte sig til den franske Modstandsbevægelse og ved Hjælp af fal
ske Papirer fik Adgang til de tyske Baser for flyvende Bomber, og hvordan
han endog traadte i tysk Tjeneste. Det svenske Blad “Arbetet” har bragt
den canadiske Flyvers Skildring.
Efter Nødlandingen lykkedes det ham at ødelægge forskellige’Detailler i
sin Maskine, og han undsiap de tyske Soldaters Eftersøgning. Derimod blev
han opdaget af en fransk Bonde, der selv havde været Krigsfange hos Ty
skerne, men var flygtet, og denne Mand saa det som sin Opgave at hjælpe
allierede Flyvere med at komme bort fra Frankrig. Davidson kom i Forbin
delse med den franske Modstandsbevægelses Folk, men før der var truffet
Aftale om noget, kom Invasionen i Frankrig.
To Dage efter, skriver Davidson, hørte jeg en Hvislen af Raketter, og
noget der lignede en Flyvemaskine fløj hen over Hovedet paa mig. Der lød
en vældig Eksplosion, og tyske Soldater dukkede op omkring Vraget af
“Flyvemaskinen”. Hvad jeg hørte og saa var Affyringen af de første fly
vende Bomber. Sammen med mine franske Kammerater undersøgte jeg Dele af
Bomben, og vi indsamlede ved Nattetid Sprængemner fra Raketbomber, som
var faldet ned paa Marken, uden at eksplodere. Samtidig organiserede vi
Sabotage mod Telefonledninger og Broer.
En Uge efter førte Raymond
den Bonde, der havde fundet mig
mig sammen
-
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med en fransk Ingeniør, der arbejdede for tysk Regning paa Affyringsste
derne for flyvende Bomber. I Virkeligheden var han Medlem af Modstands
bevægelsen og saboterede Tyskernes Arbejde. Han gav mig Identitetskort,
og jeg fulgte med ham. Tyskerne fik Tillid til mig, og jeg kunde bevæge
mig næsten uhindret omkring. Nogle Uger senere blev jeg sendt afsted for
at blive viderebefordret til England med mine Rapporter. De allierede Hæ
re rykkede nærmere, og jeg hørte Bomber slaa nedmod Veje og Jernbaner i
Nabos kabet.
Da de retirerende tyske Soldater drog frem gennem den lille Grubeby, hvor
jeg laa skjult, beskød de fra Panservogne Husene og Gaderne. Gennem Brav—
sprækken i Døren betragtede jeg Gaden udenfor. Jeg saa en Dør aabnes paa
den anden Side, og en lille Pige sprang leende ud paa Gaden. Moderen
styrtede ud efter hende, men i samme øjeblik dukkede SS-Tropper op. Koldt
og tavst løftede to af dem deres Geværer og skød. Saaret faldt Moderen
om og rakte bedende Armene ud efter Barnet. Uden et Ord skød de mod hende
igen, og en af Mændene stak Bajonetten gennem Barnet. Det hele var over
staaet i Løbet af et Par Minutter, men de Minutter gjorde mig til et an
det Menneske.
Wing Commander Davidson skildrer til sidst, hvordan han naar frem til
nærmeste allierede Hovedkvarter, hvor man vil give en Fest for ham efter
hans fire Maaneders Ophold og Tjeneste hos Tyskerne. “Men jeg havde mi
stet al Lyst til at feste. Jeg havde efterladt for meget af mig selv hos
Raymond og hans Kammerater. Men jeg har ogsaa lært mere om mig selv, om
Fjenden og om almindelige Menneskers ukuelige Storhed.”

Nyt Middel mod kolde Fusser.
De danske Landsforrædere, der iført tyske Uniformer og Maskinpistoler
staar Vagt ved Shellhuset, har nu faaet saa kolde Fødder, at de staar
paa Post i Sivsko.
“Kulturens Veje”.
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Berlin forbereder sig paa sin Dødskamp. En Millionbefolkning skal ofres
paa Nazismens Alter. Hovedstadens Kamp har intet med militært Forsvar at
gøre
det er en døende Ideologis Menneskeoffer til Brutalitetens Molok.
Russiske Panserkolonner staar Ca. 75 km fra Berlin, russisk Artilleri be—
skyder Frankfurt an der Oder, Küstrin er faldet, og i Vest fortsættes den
amerikanske Opmarch.
Paa de tre Stores Møde diskuteres det Kapitulationstelegram, der om føje
Tid skal underskrives af den tyske Hærledelse. Hvornaar kommer Henvendel—
sen fra den eller de tyske Hærførere, der forstaar at alt er tabt og kun
unødig Lidelse for hele det tyske Folk staar tilbage
dette Spørgsmaal
stilles af en Verden, der er ved at aande op, og hviskes af et tysk Folk,
der er naaet til Maalet for den store Lidelses Vandring.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Frihavnen overtages af Tyskerne.
Fra tysk Side var der givet Ordre til, at alle danske Firmaer indenfor
Frihavnsomraadet skulde have været udeaf deres Kontorer og Lagre i Gaar.
Det er Meningen, at Tyskerne vil overtage hele Havneomraadet, og man kan
trygt gaa ud fra, at det er en Fortsættelse af Aktionen mod Orlogsværf
tet, hvor flere og flere tyske saakaldte Krigsskibe søger Havn. Hele Fri
havnsomraadet vil i Fremtiden blive afspærret med tyske Vagtposter, og
det ser ud til, at ogsaa Havnen i Aarhus skal “overtages” paa lignende
Maade.
Den tyske Havnekommandant i København, Freiherr Grote, har meddelt de
danske Myndigheder, at den Kendsgerning, at der stadig er Kaptajrier og
Besætninger paa danske Handelsskibe, der medvirker til Befordring af il
legale Passagerer, Sprængstoffer, Vaaben og andet Materiel til Skade for
tyske Interesser, har medført, at Kontrollen med Skibsfarten til og fra
København fra den l.Februar er blevet gjort mere intensiv. Skibene skal
opsøge bestemte Kontrolsteder, dog vil D.F.D.S.’s Stykgodsbaade og Bom—

Forleden saa man i Berchtesgaden Hitler komme spadserende paa Vej til
Folkebiblioteket med “Mein Kampf” under Armen.
Han skulde hen og have den byttet med “Lille Mand hvad nu?”
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holmerbaadene kunne kontrolleres paa deres sædvanlige Pladser. Det til
føjes i Henvendelsen, at man fra tysk Side gaar ud fra, at der i Tilfæl
de af Overtrædelser af Anordningen gennem Handelsministeriet vil ske Paa
tale overfor de skyldige Kaptajner. Skulde det ikke være tilstrækkeligt,
vil Havnekommandanten
den tyske
som Straffeforanstaltning gennemføre
en forlænget Liggetid for’de skyldige Skibe, forudsat at der ikke bliver
Tale om Straf i Henhold til de tyske Krigslove.
-

-

Tyskere og Sommerfolk stjæler
Brandvæsenets Radioanlæg.
For nogen Tid siden blev det forbudt Brandvæsenet at anvende de Radioanlæg, som fra Hovedbrandstationen korresponderede med Røgdykkervognen
under Udrykning til Brandsteder. Tyskerne motiverede ikke dette Forbud.
De forlangte blot, at samtlige Anlæg skulde demonteres.
Baade Senderanlæg og Modtager blev derefter sat ud af Funktion. Senderen
blev staaende paa sin Plads paa Hovedbrandstationens Telegrafstue, mens
Modtagerne, 7-8 ialt, blev anbragt paa Brandstationens Lager.
Imidlertid har Tyskerne pludselig faaet Brug for disse Apparater, og paa
sædvanlig drastisk Maade stjal de dem i Gaar. Sommers sorte Landsforræde
re omringede først hele Brandstationen bag Raadhuset, og derefter gik Ge
stapofolk og tyske Politisoldater ind til den vagthavende Brandinspektør,
hvor de forlangte at faa Anlæggene udleveret. Stillet overfor de svært
bevæbnede Tyve havde man naturligvis intet Valg
Apparaterne maatte ud
leveres, og Brandvæsenets egne Teknikere maatte tage dem ned og transpor
tere dem til
Dagmarhus. Ogsaa andre Steder rundt om i Landet har Ty
skerne paa lignende Maade stjaalet Radioanlæg i Gaar.
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Jernbanesabotagen har tømt
Lagrene af Skinner.
Jernbanesabotagerne paaFyn og i Jylland er nu ved at bringe et Resultat,
der hurtigt kan blive skæbnesvangert for de tyske Militærtransporter. Paa
Fyn er Lageret af Skinner som omtalt i Gaar naaet Bunden, saa at en eller
to Sprængninger til vil udtømme det. Materiel kan daarligt fremskaffes
fra Jylland, da Situationen her er mindst lige saa alvorlig. Man overve
jer endog at bruge Skinnemateriel fra Sidespor og Rangerspor til Hoved
linjerne, hvilket betyder, at Farten her maa sættes ned til 30 km paa
Grund af de svagere Spor. Ogsaa Vigesporene er ved at slippe op. Heraf
findes kun et mindre Restoplag paa Sjælland.
Nye Sendetider i dansk Radio fra London.
Fra og med Søndag den 4.Februar bortfalder den første Morgenudsendelse
fra London Kl.7.l5. Til Gengæld daar danske Lyttere ikke mindre end tre
Kvarters Aftenudsendelse, og den almindelige Udsendelse om Middagen. Ud
sendelserne bliver derefter: Kl. 12.15-12.30, 18.15-18.30 og 20.30-21.00.
Den sidste halve Times Udsendelse bringes paa to Bølgelængder i 31 m
Baandet, en i 41 m Baandet og en paa Méllembølger 285 m.

I FAA LINJER (Indland):

-

-

Gestapo løslader Forbryderne.
Gestapo er i den senere Tid begyndt at vise paafaldende Interesse for de
res tidligere danske Haandlangere, som paa Grund ad en Række grove For
brydelser er blevet idømt Straffe til Afsoning i danske Fængsler. I den
sidste Tid er en Række af disse Forbrydere blevet hentet af deres tyske
Venner, og man kan sikkert gaa ud fra, at de nu skal anvendes som Stikke—
re overfor Politimænid, et Job, de har ganske særlige Forudsætninger for
at bestride paa Grund af deres tidligere Meritter
Røveri, Tyveri, Be
drageri, Voldsforbrydelser o.s.v.
som Gang paa Gang har bragt dem paa
nærmeste Hold af de danske Politimænd.
Blandt de Fanger, der i den sidste Tid er afhentet, kan nævnes Forbryde
ren Knud Danielsen, der sad som Arrestant i Vestre Fængsels danske Afde
ling. Danielsen har været Medlem af Stikkeren Due Petersens Bande, som
bla. begik Mordet paa Redaktør Sigurd Thomsen, “Social-Demokraten”, og
Politibetjent Bo Caspersen paa Højbroplads.
Videre har Tyskerne fraVridsløse Statsfængsel hentet Freddy Sander Jør
gensen, der tidligere har været en habil Stikker, men som nu afsonede en
Straf paa 2 Aars Fængsel for Indbrud.
Vi skal senere vende tilbage til endnu en Række Forbrydere, som Tyskerne
har befriet, eller som de overvejer at befri. Det er den Slags Handlin
ger, som Best sammenfatter under Mottoet: “Ro og Orden i Danmark”.

Paa Grund af Sabotage mellem Aalborg og Svenstrup naaede Ekspressen i
Gaar først Aalborg med flere Timers Forsinkelse. Et stort Antal af Pas
sagererne trodsede det daarlige Føre og gik gennem Sneen til Aalborg, da
Toget ikke kunde køre længere end til Svenstrup. Det var en Strækning paa
en Mus Vej, Passagererne begav sig ud paa, mens de øvrige Passagerêr,
som skulde længere end til Aalborg, foretrak at overnatte i Toget eller
paa Krown for at vente paa en Udbedring af Linjen.
Under de sidste Dages Snestorm er i Hundredvis af Miner drevet ind paa
Kysten mellem Hals og Asaa i Vendsyssel. Minerne sprængtes med korte Mel
lemrum i Drivisen, og Detonationerne er saa kraftige, at Husene langs Ky
sten rystes.

-

-
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I Baggaarden til Ejendommen Nørrebrogade 200 i København blev der i Gaar
Morges fundet et Lig af en ca.2O-aarig Mand. Han var ramt af to Skud i
Hovedet. Døden var indtraadt et Par Timer i Forvejen, og det saa ud til,
at Liget var slæbt fra Gaden ind i Gaarden. Alle Papirer paa den dræbte
var fjernet.
Onsdag ved Midnatstid blev en Ambulance kaldt til Baggesensgade 10 i Kø
benhavn, hvor en Mand ved Navn Nielsen Sørensen, Nørregade 7 i Ringsted,
var blevet skudt. Noget senere afhentedes paa Gammeltorv en tysktalende
Mand, WillgrUber fra Hamborg. Ogsaa han var blevet skudt.
Krydderimøller Flemming Søren Mastrup Frank, Randersvej i Aarhus, der i
Lørdags blev saaret af Revolverskud, mens han laa i sin Seng paa Aarhus
Kommunehospital, hvor han var Patient, blev straks efter Attentatforsø
get flyttet over paa det tyske Lazaret paa Kommunehospitalet. For kort
Tid siden var Frank Genstand for et mislykket Attentat.
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Bibliotekar ved Centralbiblioteket i Aarhus Chr.Bernhard Kinch er den 27.
November død i Tyskland. Men Meddelelsen herom er først for faa Dage si
den naaet frem til Familien. Dødsaarsagen er efter Tyskernes Opgivelse
Lungebetændelse. Bibliotekar Kinch, der var i Trediverne, blev i sin Tid
ført til Neuengamme, men han døde i Husum, hvor han udførte Tvangsarbejde
i et Gartneri.
Dr.Effersø og Hustru, Bispebjerg Hospital, er blevet arresteret af Gesta
po.
Sekretær Viggo Rasmussen i Det danske Luftfartsselskab blev i Lør
dagsanholdt af det tyske Politi. Han havde efter forskellige Henvendel
ser truffet Aftale om at mødes i sit Hjem med en ung Mand. Da den paagæl
dende Mand ankom, var han ledsaget af Gestapofolk.
Læge Viggo Munck,
Virum, der for et Aar siden meldte sig ud af DNSAP, blev anholdt i Gaar.
Døren til hans Hjem blev sprængt af det tyske Politi.
—

-

Tyskerne har besluttet at anlægge en Linje af mindre Befæstninger fra
Middelfart til Nyborg. Om det er Berlin, der skal forsvares her, vides
ikke.
Onsdag Middag trængte 7 revolverbevæbnede Mænd ind i Brødrene Houlbergs
Virksomhed i Kødbyen og tvang Personalet til at udlevere Kassen. Udbyt
tet var Ca. 50.000 Kr.
Natten til Onsdag blev en del danske Opklodsede Biler ødelagt hos F.BUlow
og Co. paa Trøjborgsvej i Aarhus. Man mener, at det drejer sig om Schal
burgtage, da Virksomheden i den sidste Tid har nægtet at udføre Arbejde
for Tyskerne, efter at den et Par Gange er blevet ramt af Sabotage.
Vandtaarnene paa Vemb og Ribe Jernbanestationer er blevet bombesprængt.
Til Trods for at Tyskerne rask væk stjæler af vore Brændselsberedskabs—
lagre, ser det ud til, at de tyske Soldater har svært ved at holde Var
men
maaske er det Fussene~ I hvert Fald bliver der hver Nat i Dragør
stjaalet en Mængde brændbare Sager, Havemøbler, Havelaager, Stakitter o.
s.v., og Tyvekosterne kan man igen findeved Kakkelovnene i de tyske Kvar
te re r.
-

Frihedskæmperne har fjernet samtlige Kartotekskort fra L.B.-Kontoret. Det
drejede sig om Navnene paa 3500 L.B.Værnepligtige af alle Tjenestegrene.
Aktionen maa sættes i Forbindelse med Tyskernes Arrestationer af Folk in
denfor Luftværnet i de forskellige Byer Landet over.
I øjeblikket er der Ca. 25.000 Mand tyske Tropper i Oksbøl Lejren, blandt
dem de 4.000, der blev sendt fra København i sidste Uge. Det er muligt,
at disse Tropper allerede er afsendt Syd paa. Der samles forøvrigt Trop
per fra hele Landet i Oksbøl før Afsendelsen Syd paa, og der hersker den
syndigste Uorden i Organisationen, hovedsagelig fordi Lederne er unge Of
ficerer, der ikke ved ordentlig Besked. For Eksempel er Forplejningen me
get primitiv. I Søndags skulde der spises Kl.ll.3O, men endnu Kl.17.00
havde ingen af Soldaterne set saa meget som Skyggen af Mad. Pladsforhol
dene i Lejren er endnu værre end i Vestre Fængsel. Der er Soldater i alle
Aldre fra 17 til 60 Aar, og Medlemmer af alle Vaabenarter, Artilleri,
Pioneere, Panserabwehr og Marinesoldater, der ér Folk, der har sejlet 8
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Aar i Marinen, men de. bliver allesammen indrulleret som Infanteri.
Natten til Tirsdag sprængte Sabotører samtlige elektriske Sporskifter paa
Randers Banegaard. Endnu i Morgentimerne den 30. kunde Banegaarden ikke
benyttes, Forud for Sprængningen havde der fundet en Ildkamp Sted mellem
tyske Jernbanefolk og Sabotørerne. Da hele Terrænet har været afspærret,
har det ikke været muligt at faa oplyst Antallet af Saaredë eller Dræbte.
Muligvis er den eneste, der er blevet ramt, Lederen af de tyske Jernbanefolk, der fik to Fingreskudt af.
18 Fanger fra Fængslet i Vestre Alle i Aarhus er blevet overført til Frø
slev, deriblandt. Redaktør Georg Andresen og Fabrikant Kyster, begge Aar
hus. Lørdag Morgen blev Fangerne “indladet” i en Kreaturvogn, hvis eneste
Bekvemmelighed var en Bænk. Trods den stærke Kulde var der ikke engang
Halm i Vognen. Fangerne fik først Mad Søndag Eftermiddag Kl. 15, og noget
senere startede Transporten til Frøslev.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Ikke meget bevendt med
Hitlers Realitetssans.
“Gøteborgs Handels- og Sjøfartstidning” skriver:
Den Ulykke, som von Rundstedts Offensiv var tænkt at skulle blive for
de Allierede, naaede aldrig ud over Tilbudets Stadium. De store Forvent
ninger, som Hr. Hitler siges at have næret til dette Foretagende, er ikke
gaaet i Opfyldelse. Hvis det virkelig er sandt, at han ventede, at Stor
britannien ved den Fremgang, som Hr.Hitler udmalede dor sig selv, skulde
opgive Kampen som Haabløs og træde ud af Krigen, saa er det ikke meget
bevendt medhans Realitetssans. Nu drives i hvert Fald von Rundstedts Ar
me tilbage til sit Udgangspunkt, og det er usandsynligt, at den faar Lov
til at blive staaende der. En slagen og tilbagedrevet Arme suger gerne
Forfølgeren medsig i Kølvandet.
—

Russerne skal ikke længere ned i Norge.
“Gøteborg Handels- og Sjøfartstidning”s London-Korrespondent skriver:
I Forbindelse med Kommuniqueerne om de norske Styrkers Operationer i
Finmarken gengives i London en Meddelelse fra Washington om, at Russerne
skulde have meddelt den norske Regering og England og USA, at de russiske
Tropper ikke vil trænge længere frem i Norge. Russerne mener, at Norges
Befrielse børudføres af norske Tropper med Støtte fra Storbritannien og
USA, særlig fordi Hjælpen lettest kan gives ad Sø- og Luftvejen Vest fra.
-

Specielt til 367: Den Adresse, De benytter, er god nok.
315: Nej. Vi kender ikke Sagen.
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Specielt til 363: Adressen, De nævner, er god nok.
429: To Tusind Tak til.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
ØSTFRONTEN: For Russerne synes en Dagsniarch paa 40—50 km at kunne til—
bagelægges uden større Anstrengelser. Det er, hvad de russiske Tanke præ
sterer, naar de ikke støder paa større Modstand. Den russiske Hovedkamp
linje staar nu 70 km fra Berlin, Russerne staar i Udkanten af KUstrin,
og Fronten gaar herfra mod Nordvest 70 km ind i Brandenburg. Frankfurt
er ved at være truet, Schwerin og Königswälde er faldet, og ved Sternberg
kæmpes der stadig. Tyskerne har sat den 6.Panserarmé ind efter at have
fjernet den fra Vestfronten, men den havde mistet alt sit svære Materiel,
og de fleste af Tankene ved et voldsomt Luftangreb under Transporten. Der
gøres alt for at holde Berlin, og man maa forudse frygtelige Kampe i den
tyske Hovedstad. Mens de sværeste Kampe raser foran Berlin, arbejder Rus
serne sig langsomt gennem Øvre og Nedre Schlesien, som forsvares sejgt,
dels for at støtte Sydflanken mod Berlin, dels for at forsvare Bayern,
Bøhmen-Mæhren og Østrig, der skal være Nazisternes sidste Tilbagetogs
punkt, hvorfra de vil fortsætte Kampen, naar Tyskland er faldet. Det paa—
staas, at der her er indrettet Fabrikker og anlagt store Depoter, saa Na
zisterne kan holde længe ud, selv om de bliver afskaaret fra Tyskland.
I Østprøjsen er det lykkedes Russerne at trænge ind i Kønigsbergs Forstæ
der. Den store Pindsvinestilling Thorn er faldet, og store tyske Afdelin
ger har overgivet sig. Russerne faar ikke saa lidt Mandskab fri til Ind
sats i forreste Linje, men Posen og SchneidemUhl holder stadig. De sidste
Støttepunkter i Budapest ventes at ville overgive sig i Løbet af i Dag.
VESTFRONTEN: Langs hele Vestfronten staar de tyske Afdelinger i Forsvar.
Man er endnu ikke klar over, hvor det store engelsk-amerikanske Angreb
vil blive sat ind mod Vestvolden. Tyskerne har paany maattet gaa tilbage
ved Monschau, og der k~pes haardt i Nærheden af Ur—Dal-Spærringen, idet
Englænderne søger at hindre, at Tyskerne aabner for Sluserne, saa hele
Roer-Dalen oversvommes. Baade Nord og Syd for Strasbourg er Stillingen
blevet alvorligere for Tyskerne, og de franske Tropper er trængt ind i
Colmars Forstæder.
LUFTANGREB: Store tyske Troppetransporter, der var paa Vej fra Vest mod
Øst, ligger i Dag stille paa forskellige tyske Banegaarde efter meget
kraftige Luftangreb mod bl.a. Banegaardene Ludwigshafen, Mannheim, Kre—
feld og MUnchen-Gladbach. I Mannheim fik et Ammunitionstog flere Fuld
træffere og eksploderede med frygtelig Virkning for Militærtog paa de an
dre Spor. Alene denne Banegaard kunde ekspedere 7000 Waggoner om Dagen,
men Meldingerne gaar ud paa, at det hele nu er een Ruinhob.
JAPANSK TYSK SAMARBEJDE: Det har vakt stor Opmærksomhed i diplomatiske
Kredse i Stockholm, at den japanske Ambassaderaad, Dr.Matu, er ankommet
til Stockholm sammen med sine tre nærmeste Medarbejdere. Meddelelsen gaar
ud paa, at han i Berlin, hvor han kommer fra, i den sidste Tid har arbej
det sammen med den tyske Spionage og Kontraspionage, men særlig med SS
i Anledning af Planerne om det nazistiske Partis Vidreførelse ad illegal
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Vej i Tyskland. Han skal have været med til at organisere dette Arbejde,
som menes i første Række at skulle udføres fra Sverige, Svejts og Dan
mark. Japan er stærkt interesseret i, at det nazistiske Parti fortsætter
illegalt i Tyskland efter Nederlaget, fordi Sabotage og aabent Oprør mod
Besættelsesmagterne muligvis vil hindre Afsendelsen af større engelsk—
franske Afdelinger til Krigen mod Japan.
TROSKABEN SKAL BEVIDNES: Det nazistiske Parti har forlangt, at alle Par
timedlemmer skal aflægge ny Troskabsed til Hitler.
OPFORDRING TIL OPRØR: Den illegale tyske Soldatersender bragte i Aftes
en Opfordring til Mandskaberne paa alle Fronter om at vende Vaabnene mod
Berlin og mod det nazistiske Parti.
DANSK FLYVER I ENGELSK TJENESTE
FAAR TKH~u~Iv1~uM1LLEN:
En frivillig dansk Flyver, der gør Tjeneste i det engelske Luftvaaben,
er blevet udmærket med Tapperhedsmedaillen. Paa en Rekognoscering, hvor
han befandt sig alene over de frisiske Øer, opdagede han to tyske armere—
de Skibe. Mod Reglementet gik han til Angreb og skød det ene Skib i Sænk,
mens det andet blev beskadiget. Det er den tredie danske Flyver indenfor
det engelskeLuftvaaben, der har faaet tildelt Tapperhedsmedaillen. Den
ene af de to andre er den tidligere Dirttrackrytter Morian Hansen.
DET TOG KUN 12 AAR FOR NAZISTERNE
AT GØRE TYSKLAND TIL EN ØDEMARK.
Det socialdemokratiske svenske ~Morgontidningen” skrev i en Leder i Gaar:
Det tog 12 Aar for Nazismen at forvandle Stormagten Tyskland, et åf
Verdens mest fremtrædende Industri- og Kulturlande, til en Fattiggaard
uden nogen som helst Magt eller Styrke. Store Landoniraader er forvandlet
til Ødemarker, Byer og Industricentre til Ruindynger. Millioner af Ty
skere i alle Aldre har maattet betale med deres Liv for de nazistiske
Charlataners vanvittige Planer og Eksperimenter. De overlevende vil gen
nem fortsatte Lidelser, udsat for en hel Verdens Had og Foragt, faa Lov
til at undgælde for Naziregimes Forbrydelser udenfor og indenfor de tyske
Grænser. Det bliver formodentlig udenlandske Soldater og efterhaanden
maaske ogsaa Arbejdsslaver, som skal gøre Kaal paa Hitler og Nazismen.
Det tyske Folks eget Bidrag synes at være smaat bevendt. Folket vil sand
synligvis ogsaa i Fremtiden blive behandlet i Overensstemmelse hermed,
hvad enten det nu er retfærdigt eller ikke.
“Morgentidningen” slutter:
Paa Ruinerne af Hitlers saakaldte tusind
aarige Tolvaarsrige skal Grunden lægges til en helt ny Verden.
-

-

UDLANDET I NOTER:
Hele Polen er nu praktisk taget renset for tyske Tropper, kun undtaget
den nordligste Del af Korridoren og en Strimmel i Sydvestpolen. Marskal
Shukovs Tropper er rykket over 400 km frem paa 17 Dage. Hele Krigsindu
strien i Landsberg stod urørt, da Russerne naaede Byen. Tyskerne havde
ikke faaet Tid til at ødelægge den.
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Det forekommer iøvrigt dagligt, at hele tyske Afdelinger overgiver sig.
En Mængde polske, russiske og litauiske Frontarbejdere er blevet befriet
i østprøjsefl. I en enkelt Krigsfangeleir i Polen blev der befriet 30.000
Mennesker.
Før Tyskerne forlod Byen Lodz, satte de Ild paa et Fængsel, hvor 457 Po
lakker omkom i Flammerne.
Tysklands ældste General, von Maul, staar paa Vestfronten som Chef for
en SS-Division. Med sine 82 Aar er han saa senil, at han ikke har indset
den store Svindel SS er, og nu naar han heller ikke at opdage den. SS
kunde ogsaa tidligere prale medTysklands yngste General, Kommandanten for
Gc5tz von Berlichingen-Divisioflen, men ham har Englænderne taget til Fan
ge.
De tyske Myndigheder forsøger nu at skaffe Opholdssteder for Flygtningene
fra øst ved at indføre Boligrationering. Det skal være blevet bestemt, at
en Familie kun maa disponere over et Værelse til sig selv. Resten skal
afgives til Flygtninge. Denne Bestemmelse gælder dog kun Flygtningedi
strikterne og omfatter ikke Partifunktioner.
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Mit land, saa langt som jeg kan se, staar rejst i vrede;
mit lille land, som jeg har kendt i smil, i graad,
staar mørkt af had.
I dage drev der truseltunge skyer
i nætter lød der brøl
og varsel kvad;
mens disen svøbte sig om fjerne byer, laa mørket paa den
afgrundsvide hede.
-

-

En storm~, mer rovdyrond end jeg har kendt, har blottet tænder:
tre mile rundt
og tyve til maaske
er marker flænset op.
Hvor himlen ses, er nattesorte skyer, som blytungt hænger
over højens top;
og ingen aner landets fjernebyer saa lidt som grænserne,
hvor vreden ender.
-

-

-

-

En røg af mange agres sand hinsides vandet
en blaabrun røg af sodfint sand, af grus, af markers muld
en mange miles drift af tykke bølger
og nye drifters
hastigt fødte kuld
og stadig
stadig nye floder følger og gaar som serpentiner
over landet.

-

-

-

-

Mit land, saa langt som jeg kan se, staar rødt i hede;
mit lille land, hvis blidhed, ynde, smil er prist i kvad.
mit land er brøl oq gny af friske lunger
mit land er
larmende og havfrisk had.
Gid landets havvandsblaa og lyse unger maa drikke~af dets
skrankeløse vrede.
-

-

-

(“Sandfiugt om Hohøj” af Nis Petersen).
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INFORMATION udsender i Dag Nr. 400. Uden Afbrydelse er den daglige Ny
hedstjeneste blevet udsendt, siden første Nunier kom for 1 1/4 Aar siden
under Folkestrejke og Uroligheder, naar Dagbladene maatte lukke, udkom
vi
trods Arrestationer og Frafald blandt de nærmeste Medarbejdere,
fortsattes Tjenesten. Thi en Tjeneste har det været overfor det danske
Folk og overfor den frie Verden. Vor Tilfredsstillelse har ligget i hver
Dag at formidle Sandheden, medens hele det officielle Nyhedsapparat var
lammet af Censur og Gestapo, at gøre denne Sandhed til et Vaaben i Kam
pen for Danmarks Frihed og Fremtid og sende denne Sandhed ud til Verden
som et Raab: Dette er Danmark
her staar vi.
Den store Anerkendelse udefra, der har mødt INFORMATION og hele den ille
gale Presse, hvis Nyhedsbureau, den er
man har bl.a. fra engelsk Side
erklæret, at fra intet andet besat Land har Nyhedsformidlingen fungeret
saa regelmæssigt og saa godt som fra Danmark
er en fortjent Anerkendel
se til de Mænd, der Landet over fremskaffer Nyhederne, til de Medarbejde
re, der med Fare for Liv og Frihed bearbejder dem, og til de Folk, der
bringer dem over Grænserne, støt og uanfægtet af Vold og Angiveri. Det
er en Anerkendelse til den Mand, der startede INFORMATION som en beske
den, inspireret Opposition mod Tvang og Censur og til de mange, der under
dens Udvikling og i dens Tjeneste har sat Livet til og mistet Frihed el
ler Førlighed. Det er først og fremmest en Anerkendelse til hele det dan
ske Folk, hvis Kamp, hvis dristige Aktioner, hvis Heltemod afgiver Stof
til vor daglige Udsendelse og dermed beviser, at Danmark har gjort sig
fortjent til den Sejr, der nu er ved at blive vundet. Hver Dag at skild
re denne Frihedskamp har for den Kreds, der skaber INFORMATION, været Op
levelsen og Belønningen.
Ved Nr.400 takker INFORMATION alle sine aktive Medarbejdere og Abonnenter
vi haaber paa fortsat godt Kammeratskab og Kampfælleskab, men vi haa—
ber ikke paa noget nyt Jubilæum. Derimod udtaler vi Ønsket om, at vi i
den nærmeste Fremtid sammen “over Jorden” kan tage det sidste Tag i Kam
pen for Danmarks Fremtid og sammen opleve den fælles Sejr.
-

—

-

—

-

-

...
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Slaget om Oder-Buen
det sidste virkelige Forsvar for Berlin
er indledet. Russiske Afdelinger er vedat danne Brohoveder paa Flodens Vestsi
de og saaledes skabe Udgangsstillinger for Storangrebet mod “Fæstningen
Berlin”, hvor Kvinder, Børn og Oldinge skal danne Opfangevold og Kanonføde, for at de nazistiske Herrer kan trække Afgørelsen og Dommen endnu
nogle Uger ud.
Samtidig med at russiske Panserkolonner saaledes dukker op Ca. et halvt
Hundrede Kilometer fra Rigshovedstaden, støder andre frem i nordvestlig
Retning fra KUstrin og er ved at danne en ny Kamplomme i det gamle tyskpolske Grænseland ud mod Østersøen.
Paa Vestfronten fortsætter de Allieredes Angrebsforberedelser. Modstanden
her maa antages fortsat at være haard, da von Rundstedt endnu disponerer
over slagkraftige Divisioner, som grundet paa Tempoet i øst ikke har kun
net sendes til Undsætning for Guderian.
I Berlin er der lagt Sprængladninger under Brandenburger Tor, for at den
ne Triumfbue for tidligere Tiders sejrrige tyske Armeer ikke skal danne
Baggrunden for en russisk Indmarch. For 14 Dage siden Tannenberg Monumen
tet
i overskuelig Fremtid Brandenburger Tor. Symbolerne sprænges i Søn
der
snart følger Ideologien efter.
-

-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Generalen døde ved Daggry

-

Hanneken efterfølges af Generalmajor Lindemann,
som Øverstbefalende over de tyske Tropper i Danmark.
General von Hanneken forlader Danmark. Han efterfølges paa Posten som
Chef for de tyske Tropper i Danmark af Generalmajor Lindemann.
Tre Aar har von Hanneken huseret i Danmark. Han vender hjem, belæsset med
militære Sejre over Civilpersoner paa Københavns, paa Odenses, paa Aal
borgs og andre Byers Gader. Han var en Skrivebordsgeneral, da han kom
han er en Krigsforbryder, nu han tager afsted. Og han skal ~yide, at han
ikke, hvor han end gemmer sig i Tyskland, vil blive glemt eller tilgivet
i Danmark. Han indtager en fornem Plads paa den danske Liste over tyske
Kri gsforbrydere.
Hanneken er født i Gotha, startede sin glorværdige Militærløbebane i et
Gardegrenaderregiment, omkring 1928 blev han Chef for’ det tyske Heeres
waffenamt, hvorpaa han blev Generalbefuldmægtiget for Jern— og Staalpro
duktionen og Afdelingsleder i Gørings herostratisk berømte Fireaarsplan.
Til Danmark kom han i Begyndelsen af 1942, debuterede medat forbyde sine
Officerer at have selskabelig Omgang med Danske og udtalte, at “dette
Pak, der havde fornærmet Føreren, skulde lære noget andet”. Sin Lærdom
praktiserede han først og fremmest den 29.August, fortsatte under Folke—
strejkerne, og afsluttede i skønt Samarbejde medPanckes Revolverbandit
ter. Hanneken har været et omvandrende Dementi af Paastanden om tysk Of
ficersære og tysk Ridderlighed. Han vender antagelig tilbage til Tyskland
for der at sende den tyske Civilbefolkning i Døden og saaleden skabe ny
glorværdig militær Indsats for den tyske Værnemagt. Han kommer dog tilba
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
INFORMATIONs Jubilæum
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ge til Danmark
for her at blive stillet til Ansvar for sine Forbrydel
ser.
Om Aarsagen til von Hannekens Degradering vides endnu intet med Sikker
hed. Muligt venter Tyskerne, at Danmark bliver Krigsskueplads og derfor
ønsker de en øverstbefalende, som har større strategiske Erfaringer end
man forudsætter Hanneken er i Besiddelse af. Det er dog ikke udelukket,
at interne Forhold i selve den tyske Stab i Danmark har været medvirken
de Aarsag til hans Fjernelse. Som meddelt i INF for nogle Dage siden, har
der været afholdt et stort Møde i Silkeborg, hvori deltog en Række Afde
lingsledere indenfor Hæren og den tyske Civiladministration. I Forbindel
se med dette Møde tales der om en større Korruptionsaffære indenfor In
tendanturen.
Hannekens Efterfølger, den 62-aarige Generaloberst Lindemann, har i Mod
sætning til Forgængeren været i Krig. Han gennemførte under Frankrig
Felttoget med sin 36. Division et afgørende Gennembrud ved Verdun og fik
under Krigen mod Rusland en Kommando paa Nordfronten. Her har han gennem
to Aar haft Kommandoen under Belejringen af Leningrad, indtil Russerne
fordrev ham og hans udenlandske Lejetropper
de danske, flamske, hol
landske og spanske SS-Frivillige- ikke blot fra Rusland, men ogsaa fra
Baltikum. Om han til Danmark medbringer de sørgelige Rester af disse SS
Formationer, vil Tiden vise
det, der kommer, kan ikke antages at være
imponerende.
-

-

-

Russernes Fremrykning langs østersøkysten
bremser Tyskernes materielle Udplyndring af Danmark.
Russernes hastige Fremrykning langs den tyske østersøkyst har fuldstæn
dig ændret det Billede, man oprindelig fra dansk Side havde dannet sig
om Krigens afsluttende Fase. For det første betyder Tabet af østersøhav
nene, at Tysklands systematiske Udplyndring af Danmark for Levnedsmidler
og Industriprodukter nu maa foregaa i et langsommere Tempo, efterhaanden
som Havnenes Antal formindskes. Der gaar saaledes en Historie om, at Ty
skerne for otte Dage siden bestilte to Vognladninger Varer, som skulde
gaa fra dansk Havn til henholdsvis Kønigsberg og Danzig~
For det andet afskærer Tabet af østersøhavnene Tyskerne fra at benytte
den samme Taktik i Danmark, som de har gjort i Polen, Rusland og Holland,
hvor de har ført stjaalet Kvæg, Maskiner, Heste og Grise til Milliardvær
dier ind i Tyskland. Inden mange Dage er det sikkert slut med Samfærdslen
pr.Skib fra danske Havne til tyske østersøhavne, og Transportem maa der
for komme til at foregaa ad Jernbaneforbindelserne ned gennem Sønderjyl
land. Med den stadig stigende Jernbanesabotage
forleden Nat blev et
større Troppetransporttog opholdt paa Fyn i fire Dage
vil det være be
grænset, hvad Tyskerne i Krigens sidste Maaneder kan transportere bort.
Der er allerede store Vanskeligheder med at faa de stjaalne 30.000 Tons
Kul ført videre fra Danmark. De stjaalne Kul ligger stadig i dansk Havn,
samtidig med, at den ene danske Industrivirksomhed efter den anden enten
maa indskrænke driften eller helt standse. Rygtet vil vide, at Gosch
Tandstikfabrikker allerede har lukket, og at Burmeister & Wain staar for
an Lukning.
-

-
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ver i en Artikel om det danske Frihedsraad i Bladet “Arbetet” i Malmø
bl.a. følgende:
Danmarks Frihedsraad vil fungere til og med den Dag, da Kongenudnæv
ner den første frie danske Regering. Modstandsbevægelsen i Danmark ven
ter, at Medlemmer af Frihedsraadet eller af Frihedsraadets nærmeste
Kreds, f.Eks. de specielle sagkyndige Udvalg, indtræder i Regeringen og
der fungerer som Garanter for, at de Idealer, som Frihedsbevægelsen i
Danmark har kæmpet for, ogsaabliver den nye Regerings Idealer. Men nogen
Krise af samme Art som den belgiske mener man ikke, at der bliver Tale
om i Danmark. Modstandsbevægelsem har ved flere Lejligheder givet Udtryk
for, at den tilfulde forstaar, at der kræves andre Kvalifikationer til
Løsning af Efterkrigstidens Opgaver, og at det er naturligt, at Magten
paany overgaar i Politikernes Hænder. Men man gør gældende, at hvis Mænd
i Frihedsbevægelsen har de Kvalifikationer, som maatte kræves af en Mini
ster, saa vil de være særlig egnede. Dem provisoriske Regerings Opgaver
bliver at søge at skabe saa roglige Forhold i Landet, at der kan udskri
ves almindelige Valg til Rigsdagen. Den danske Rigsdag er ikke i sin nu
værende Form et Ydtryk for Folkets Synspunkter og Vilje, selv om den
valgtes saa sent som i Begyndelsen af 1943. Kommunisterne kunde ikke væl
ges, og da hele Valget havde Karakter af en Demokratiets samlede Demon
stration mod Okkupationsmagten, stemte man ikke udelukkende efter partipolitisk Overbevisning. Det er ogsaa givet, at et Oppositionsparti som
Dansk Samling har stærkere Hold i Vælgerne, end dets nuværende Repræsen
tation i Rigsdagen giver Udtryk for.
Danmarks Frihedsraad har længe været klar over, at man med alle til Raa
dighed staaende Midler maa sørge for at det blodige Opgør, som menes nært
forestaaende i Danmark, kun finder Sted mellem den danske Befolkning og
dens Undertrykkere. Indbyrdes Uenighed maa klares paa fredelig Vis. Man
maa stræbe efter at gøre Overgangen til normale Forhold saa smidig som
mulig. Hvorledes dette vil gaa, er det ikke muligt at udtale sig om i
øjeblikket, men der findes god Vilje baade i politiske Kredse i Danmark
og indenfor Frihedsraadet til at ordne Sagen paa en Maade, som er et de
mokratisk Land værdig.
Frihedsraadet arbejder altsaa Døgnet rundt for at gøre sin egen Rege—
ringstid saa kortvarig som mulig. Dets enkelte Medlemmer ja~es af Gesta
pa, dets Møder maa ske under væbnet Beskyttelse og er endda i høj Grad
livsfarlige. Men gennem Tusind hemmelige Kanaler spredes Raadets Direkti—
ver, og i det øjeblik Danmarks D-Dag er inde, vil alt være klart til en
aktiv Kamp i Samarbejde med de Allierede. Danmarks Friheds,raads sidste
Handling vil da blive at støtte en dansk Henvendelse til De Forenede Na
tioner om at Danmark skal anerkendes som en allieret Nation, der har be
fundet sig i Krig med Tyskland siden den 9.April 1940, eller om man vil,
siden den 29.August 1943, men som af formelle Grunde først nu kan aner
kendes.
—

Dr. Best i Berlin.
Dr. Best er taget til Berlin. Han drog afsted med Gedserfærgen i For
gaars, efter at denne havde ventet tre Kvarter paa hans Bil. Opbrudsstem
ning præger iøvrigt hans Hjem
Møbler og Kunstgenstande er i de sidste
Dage blevet flyttet væk fra Villaen paa Strandvejen til ukendt Opbeva
ringssted.
-

Overgangen til normale Forhold
INFORMATIONs Grudnlægger og Leder indtil Oktober 1944, Børge Outze, skri
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Bests Berliner-Besøg ligger paa Linje med Quislings Hitler-Visit. Det er
sidste Akt, der skal drøftes.
Kastrup Flyveplads tømmes
for Flyvemaskiner og Mandskab.
Som tidligere omtalt i INF har Tyskerne afskediget de fleste af de dan
ske Arbejdere og Sabotagevagter i Kastrup Lufthavn og kun beholdt enkel
te saakaldte “paalidelige” til det videre Arbejde. Som et yderligere Led
i denne Indskrænkning kan vi nu oplyse, at hele det tyske Hjælpemandskab
er blevet sendt til Tyskland, og denne Arbejdsstyrke er blevet erstattet
af
Kvinder. Det drejer sig om Ca. 180 Medlemmer af den tyske Arbejds
front, og de udtagne Kvinder er i Alderen fra 14 til 30 Aar. En hel Del
af dem har boet her i Landet i en Aarrække, og de er hovedsagelig beskæf
tiget med Vedligeholdelse, Eftersyn og Rengøring af de tilbageværende
Flyveniaski fler.
-

Ogsaa paa dette Omraade er der nemlig sket betydelige Indskrænkninger
til Fordel for Fronterne i Tyskland. Saaledes er samtlige Maskiner, der
havde Hangarer paa Kastrup-Siden
mange af Hangarerne var opført for
ganske nylig og omhyggeligt kamouflerede
blevet overført til andre Fly
vepladser mod Syd, og paa Kastrup Flyveplads befinder sig i øjeblikket
kun de Maskiner, der har Hangarer paa Dragør—Siden.
Om Flyvepladsens Vagtstyrke
Sabotagevagterne
kan det oplyses, at de
alle er blevet afgivet til Benzin-øen paa “Prøvestenen”, og efter alt,
hvad der hidtil er foretaget af Indskrænkninger i Kastrup Lufthavn, kan
man trygt gaa ud fra, at den civile Ruteflyvningm som hidtil er blevet
opretholdt i begrænset, meget begrænset Omfang, mellem Danmark og Sveri
ge og Danmark og Tyskland, meget hurtigt vil blive forbudt.
-

-

-

-

Trofast Sommermand
arresteret af Gestapo.
Det har vakt vild Forfærdelse blandt Sommers sorte Landsforrædere, at
Gestapo har foretaget en Arrestation i deres allernærmeste Kreds. Det
drejer sig om Sabotagevagt Eggert Emberg, der gjorde Tjeneste ved det
tyske Flakskyts.
Emberg gjorde indtil Arrestationen Tjeneste i Kastrup, og her blev han
forleden afhentet af Gestapo.
Sigtelsen mod Emberg gik ud paa, at han havde uddelt illegale Blade og
været i Besiddelse af Vaaben, som Tyskerne ikke havde “velsignet” ham
med. Yderligere blev han i Almindelighed anset for at være Stornazist.
Og nu gaar Sommerfolkene og kigger skævt til hinanden. Lad være at der
er Tyve, Røvere og Mordere indenfor Styrken, men at Kaptajn Sommer virke
lig skulde have næret en Slange ved sin Barm
en Forræder mod Sagen og
Partiet
det har rystet hans sorte Korps i dets Grundvold.
-

-

Frimurerlogen som Lazaret.
Frimurerlogen paa Blegdamsvej er nu
som tidligere bebudet
blevet røm
met for Schalburgfolk, der enten er gaaet ind i “HIPO” eller sendt til
Fronterne. I Stedet har tyske Politisoldater nu overtaget Vagten, og Fri
murerlogen skal omdannes til Lazaret. Dette staar i Forbindelse med det
-
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tyske Krav om Lazaretplads for 10.000 saarede tyske Soldater. Denne An
modning fra Værnemagten er over Udenrigsministeriet gaaet videre til In
denrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen, der nu skal undersøge Forholdene.
I FAA LINJER (Indland)
Natten til i Gaar fandt der alvorlige Jernbanesabotager Sted ved Randers.
Saavel paa Hovedlinjen som paa Linjerne øst paa maatte Trafikken indstil
les, efter at der var sket 30 Eksplosioner i Løbet af fire Timer. Der
blev~ desuden fundet mange ueksploderede Bomber.
Ogsaa ved Aalborg ske
te der mange Bombeeksplosioner. Det menes, at Sabotagen har fundet Sted
over hele Linjen mellem Aalborg og Aarhus. Først ved Midnatstid kunde det
Tog, der skulde have været afsted fra Aalborg Kl. 16.45 afgaa, men det
naaeÈe kun til Hobro. I Gaar Morges gik der ingen Ekspres fra Aalborg,
og der kunde ikke siges noget om, hvornaar Linjerne vilde være i Orden.
—

Kaptàjn A.S.Rasmussen, Aarhus, der var Leder af Vestre Luftværns Komman
docentral har begaaet Selvmord ved at tage 100 Tabletter. Han havde i
nogle Dage været arresteret af det tyske Politi, men stod foran Løsladel
se. Det er dog usandsynligt, at Kaptajn Rasmussen selv har vidst dette.
Kaptajn Rasmussen blev i 1940 ansat som Vagtchef i Vestre Luftværnskreds.
Paa Havnen i Randers blev en meget stor Kuikran i Gaar Formiddags ødelagt
ved en Bombeeksplosion. Der kom ingen Mennesker til Skade, men Kranen vil
være ubrugelig i lang Tid.
I Tilknytning til Omtalen af Jernbanesabotagen meddeles, at Frihedskæm
perne har foretaget Sprængninger paa Strækningen Slagelse-Forlev, og ved
Vordingborg er Persontoget, der ankommer til Nykøbing F 17.38, afsporet
Torsdag Aften. Den forreste Vogn væltede, og de følgende blev afsporet.
En tysk Soldat blev saaret, og en Dame fik et Chok.
Overassistent Rasmussen, Det danske Luftfartsselskab, blev i Tirsdags ar
resteret af Gestapo, da han skulde stige ind i Rutemaskinen til Malmø.
Gestapofolkene beslaglagde samtidig en Mappe, som Rasmussen~havde med.
Raadhusbetjent Harald Nygaard, Folkeregisteret i København, er blevet ar
resteret af Gestapo. Desuden er Ledvogter Torbensen og hans Hustru, Ribe
Station, blevet arresteret efter Sprængningen af Stationens Vandtaarn.
Senere er Hustruen atter kommet paa fri Fod. I Roskilde er Bogbinder H.
F.Rasmussen, Skomagergade, blevet arresteret. Paa Bornholm er alle de ar
resterede Politifolk med Undtagelse af Politibetjentene Lind, Mogensen
og Arridsen, nu kommet paa fri Fod.
Onsdag Aften var der atter Sabotage mod Svendborg Andelsslagteri. Fedt
smelteriets Kedler og det tilstødende Maskinanlæg blev ødelagt, og en Del
af Murværket styrtede sammen. I Nøglehullet til Bygningens Hoveddør fandt
man en Seddel med Paaskriften: Bomber
Livsfare~
-

—

Frihedskæmpere forsøgte forleden at storme Maskinfabrikken “Jeko” i Ryes—
gade i København. Under en Ildkamp blev Sabotagevagt Carlo Larsen, Mosevej, saaret. Frihedskæmperne naaede ikke ind i Fabrikken.
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Torsdag Formiddag forfulgte en af Politiets tidligere Patruljevogne be
mandet med Sommerfolk to Biler gennem Markmannsgade. En Lastbil kom i Ve
jen for Sommerfolkene, og derved lykkedes det de 60 forfulgte Bilers Pas
sagerer at flygte ud af Bilerne ved Rundkørslen paa Amagerbrogade.Sommer
folkene beslaglagde Bilerne og truede i Raseri over, at de forfulgte Pas
sagerer undsiap dem, med at skyde alle, der ikke øjeblikkelig forsvandt.
I den senere Tid har Sommerfolk foretaget Razziaer hos Villaejere i Ka
strup. Deres Optræden er som altid under Lavmaalet, og de indleder som
oftest Razziaen med at fortælle, at hele Familien bliver skudt, hvis der
findes illegalt Materiale eller Vaaben af nogen Art.

INFORMATIONS KRONIK:
Tre Slags Presse.
Der har i Danmark under Besættelsen været tre Slags Presse. Den første
er den legale. Metodisk og i Overensstemmelse med de Naturlove, der gæl
der for Herrefolket, har Tyskerne frataget den danske Presse enhver Be
tydning som Opinionsformidler of Opinionsdanner. Den venskabelige Hen—
stillings Politik blev hurtig fulgt af de rynkede Bryns, den med en Un
dertone af Trusler tilkendegivne Misfornøjelse blev snart til partiel
Censur og midlertidige Forbud. Pressen blev Syndebuk, og Redaktørerne
maatte Gang paa Gang staa Skoleret for den Befuldmægtigede i en Atmosfæ
re af alt andet end gensidig Hjertelighed. Den tyske Bladpolitik naaede
præcis det Resultat, som kan beregnes paa Forhaand udfra de særlige prøj
siske Naturlove: Fængsling og Deportation af gode danske Pressemænd, For—
følgelser af og Trakasserier mod andre. Paa udpræget dansk Vis var det
lykkedes de legale Blade med let Ironi, en Underforstaaelse, en graciøs
Haandbevægelse, mellem Linjerne at kommentere Tyskernes Mentalitet og de
tyske Overgreb. Den legale Presse gav bestemt ikke Kejseren mere end Kej
serens var
og den bidrog herved til at styrke den danske Enhedsfront
mod Okkupanterne paa et Tidspunkt, da det var af største Værdi af holde
Hovedet koldt.
-

-0-

Den anden Slags Presse er den illegale. Medens den legale Presse ydede
sin bedste Indsats mod Tyskerne i Besættelsens første Periode, har den
illegale Presse i Besættelsens senere Aar haft en stadig stigende og til
sidst helt afgørende Indflydelse paa Skabelsen af den danske Enhedsfront.
Den frie Presse har ikke som i Lande, hvor Quislingene blev sat til Sty
ret, været et direkte Modstykke til den legale Presses Billede af Krigens
Gang og løgnagtige Propaganda. Den har først og fremmest været et Korrek
tiv til den legale Presse. Hvad den legale Presse har maattet fortie, har
den oplyst; hvad den legale Presse har skullet lyve om, har den afsløret.
Ved dens Esse har den danske Enhedsfront hærdnet sine Vaaben.
-0-
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Landsforræderne jo haft Tyskernes Bevaagenhed. De har været titulære Fyr
ster i Tidens Politik. Hertuger uden Hertugdømme, Volk ohne Raum. Og dis
se Politikere uden Vælgere, disse Regenter uden Krone, har i det okkupe—
rede Danmark trykt et Dagblad, der uden Smaalighed og uden Abonnenter og
uden den mindste goodwill hos Befolkningen, men med Tyskerne som aandelig
og økonomisk Garant har taget Patent paa at ordne Fremtidens Danmark. Til
denne Presse søgte som Medarbejdere en Række Havarister, mislykkede Skri
benter, opportunistiske Vindbøjtler, Folk med Krykker og Folk i Rulle
stol. Og dertil
i Nazipolitikens Velmagtsdage
en lille Skare af kend
te Folk i Erhvervsliv og Aandsliv. Det er dem, der nu med Ryg mod Solned
gangen haster op over Bakken, saa hurtigt de kan.
Vi har Grund til at være tilfreds med den Holdning, der har præget den
legale Presse. Vi kan være stolte over den frie Presses Indsats. Men vi
maa nu og i al Fremtid have Lov til at fryde os over de pudsige Spejlbil
leder, den tredie Slags Presse har skænket os under Okkupationen.
-

-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
0STFRONTEN: Russiske Panserafdelinger har naaet Oder ved Frankfurt an
der Oder, men Byen selv er endnu ikke taget. Drossen er taget ved Over
rumpling, før Forsvaret kunde organiseres. Mod Stettin er Pyritz og Arns
walde blevet erobret af Russerne, der staar kun 40 km fra Stettin. Der er
nu den allerstørste Fare for de tyske Tropper i det østlige Pommern, og
man maa regne med Afskæring af nye store Troppestyrker. Samtidig oplyses
det, at russiske Panserenheder staar langt bag de tyske Linjer og afskæ
rer Forbindelsesvejens, sprænger Ammunitionsdepoter i Luften, og ødelæg
ger Telefon- og Telegrafforbindelserne mellem de forskellige tyske Trop
peafdelinger. Meget tyder paa, at den tyske Overkommando er ved at tabe
Overblikket over Situationen. Der er ikke den faste Haand, som tidligere
har kendetegnet tyske Troppekoncentrationer, Reserver, der var opsparet
til en Modoffensiv, kastes nu ind i Kampen, Enhed efter Enhed, for at
stoppe Huller, som de svære russiske Angreb har revet i Fronten. Poznan
og SchneidemUhl er endnu i tysk Haand, men Russerne er trængt ind i dis
se Byer, hvor der kæmpes i Gaderne. I Schlesien og østprøjsen er Stillin
gen næsten uforandret.
VESTFRONTEN: De tyske Tropper har maattet opgive Colmar. Nordøst herfor
har Amerikanerne naaet Rhinen, og Brohovederne snævres sammen, medens de
tyske Tropper lidt efter lidt søger over paa den højre Rhinbred. Tysker
ne søger langsomt ud af Hageriau-Skoven. Ogsaa i Vestvoldens Stillinger
maa Tyskerne gaa tilbage, og overalt bliver de kampstærke Afdelinger
flyttet bort fra Vest mod øst for at erstattes af Folkestormstropper,
men alligevel venter den tyske Overkommando at kunne holde vestvolden.

Den tredie Slags Presse er et mærkeligt Amfibium. Det lykkedes ikke de
danske Quislinge, skønt de med Iver gned Næserne mod de nazistiske Støv—
lesnuder, blot paa Prøve at opnaa Raaderum over den røde Bygning. Deres
Presse blev derfor paa intet Tidspunkt uofficiel”. Paa den anden Side har

DEN TYSKE RATIONERING: Den tyske Levnedsmiddelsituation er blevet kata
strofal efter Tabet af de store Omraader i øst. Det er meget værre end
angivet i de danske Morgenblade, hvor man fra officiel tysk Side medde
ler, at Rationerne skal holde 9 Uger i Stedet for 8. I Virkeligheden skal
Rationerne for 8 Uger holde i 10. Men samtidig oplyses det, at Sukkerkor
tene slet ikke gælder for den næste Tildelingsperiode. I øst tabte Ty
skerne ved Russernes hastige Fremmarch halvanden Million Tons Korn eller

56

57

5.10. INFORMATION Nr.400.

3.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.365.

S.1l. INFORMATION Nr.400. _3:

u

194N

TJTE Nr.365.

en Sjettedel af alle Beholdningerne, 7 Mill.Tons Kartofler, eller en Sy—
vendedel, og 150.000 Tons Kød, ogsaa en Syvendedel af Beholdningerne.

den, hvor de havde Ærinde, og med en træt Gestus svarede Po1it~ id
blot: “Passieren~”
iso aten

SITUATIONEN I BERLIN: Meget tyder paa, at Nazisterne har afskrevet Berlin som Hovedstad betragtet. I alt Fald gøres der de største Anstrengelser for at fremskaffe Forraad selv fra Berlin til Bayern, for at Krigen
kan fortsættes derfra. Alle LevnedsmiddelforSyninger omdirigeres til MUnchen, selv om de har været bestemt til Berlin. Luftskytset er flyttet til
Bayern, oplyses det, og selv Jernbaneskytset skal være taget bort fra de
store Banegaarde. Den underjordiske Bane i Berlin kører efter Nødkore
plan, og fra paa Mandag standser Sporvognene i Berlin paa Grund af Mangel
paa Kul til ElektricitetSværkerfle. Der er allerede lukket for Gassen, og
der er kun Elektricitet een Time om Dagen. Endelig hævdes det, at Dr.
Goebbels skal være rejst bort, og at Pressekonferencerne ikke længere le
des af Rigspressechef Dr.Dietrich, men af dennes Stedfortræder. I Løbet
af ti Dage skal der være kommet 2 1/2 Million Flygtninge til Berlin, saa
der nu er 4 1/2 Mill. Indbyggere, eller det samme som før Krigen.

Midt under Razziaen kom et Par unge Mennesker gaaende over Broen. De var
i Stemning, og da Soldaten gentog sit: “Wo wohnen Sje?” svarede den ene
af de unge Mænd: “Aah, hold dog Kæft”
“Gut
passieren”, svarede Soldaten.
-

5 L U T

FLYGTNINGEKAOS: Flygtningestrømmefl har faaet Nazisterne til helt at æn
dre Taktik. Befolkningen faar fra nu af Ordre til at blive der, hvor de
nu er
men denne Foranstaltning kommer allerede for sent. 6 Millioner
Mennesker er paa Vej mod Vest, ingen af dem har faaet Hus eller blot Tag
over Hovedet, Levnedsmiddelrationerne slaar ikke til nogen Steder, og det
paastaas, at SA flere Steder har skudt paa Flygtningene, naar de nærmer
sig en By for ikke at faa flere at føde paa. Der er Panik overalt, Hund
reder fryser ihjel eller omkommer af Udmattelse. Af en Flygtningekolonfle
paa 600 Mennesker døde de 100 i Løbet af et Døgn.
-

SIDSTE:
I Morges ved 7.30 Tiden blev C.F.Riedel og Lindegaards Maskinfabrik, Km—
gosgade 11 paa Vesterbro ødelagt ved fire Bombeeksplosioner. Maskinhal
len og Værkstedsbygningerfle blev lagt i Grus.

Fashionable News.
Okkultisten og Tørvefabrikanten, Faruni-Nudisten, Guld-, Sølv- og Elektro
pletarbejderen F.Chr.Stelsig (“Jeg er Jesus”) har forsøgt at faa Fortræ
de for Dr.Best paa Dagmarhus. Tidspunktet for hans Besøg var noget uhel
digt valgt. Den Rigsbefuldmægtigede havde lige læst INFORMATION5 Beskri
velse af Stelsigs sidste Mødeorgie.
Stelsig opnaaede ikke Fortræde.
-

Det svære danske Sprog.
For nogle Dage siden foretog tyske Politisoldater en af deres mangfoldi
ge Gaderazziaer
denne Gang paa Amager Boulevard. I den Anledning blev
Broen afspærret, og en tysk Politisoldat fik Ordre til kun at slippe Folk
over, som havde Bopæl paa Amagersiden. Det gik. udemærket. De Mennesker,
der skulde igennem, maatte blot nævne en eller anden Gade paa Aniagersi
-
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Kampen om Berlin er indledet. Dagangrebet Lørdag Middag
det hidtil
største mod den tyske Hovedstad
var af frygteligt Omfang og frygtelig
Virkning. De amerikanske Super-Bombemaskiner trak et formeligt Bombe-Tæp
pe hen over Byen, der snart stod i Flammer fra Vest til øst. Haardest gik
det ud over Regeringskvarteret
Propagandaministeriet blev omtrent to
talt ødelagt
Banegaardene og Kvarteret omkring Tempelhof. Hvordan en
brændende Ruinby uden Strømtilførsler, snart uden Mad og uden noget Haab
skulde kunne præstere et heroisk og “historisk” Forsvar mod de russiske
Armeer, maa Goebbels vide
andre kan ikke indse det. Balndt Berlins for
tvivlede og forvirrede Befolkning løber et Par Millioner sultende og nød
lidende Flygtninge om
overalt Kaos og Haabløshed. Man forstaar, at
svenske Korrespondenter har telefoneret hjem: “Situationen er katastro
fal
et Sammenbrud kommer, maaske i Morgen, maaske om et Par Uger, men
det kommer.”
Ved KUstrin er udk~ipet det Panserslag, der afgør Rigshovedstadens Skæb
ne. Den russiske Opmarch ved Oder sker støt og planmæssigt. Kun en lille
Tiendedel af østprøjsen er endnu paa tyske Hænder, i Vest er de amerikan
ske Tropper ved at bryde igennem Sydøst for Aachen.
Imedens fortsætter Berlin sin Dødskamp. Den tyske Hovedstads Befolkning
er ved at betale dyrt for sine Magthaveres Forbrydelser.
-

-

—

-

-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tidligere Politibetjent som
Stikker for Sommerbanden.
Det kan nu efter endt Undersøgelse fastslaas, at Stikkeren, der var Skyld
i Sommerlandsforrædernes Mord paaPolitibetjent Hedal paa Nytorv og Arre
stationen af Politibetjent Jensen, er den tidligere Politibetjent Høst,
der indtil den 19.September gjorde Tjeneste paa Nytorvs Politistation.
Høst, der var en god Ven af den tidligere likviderede Politibetjent Malm
ros, traadte samme Dag, Overfaldet paa det danske Politi fandt Sted, ind
i Sommerkorpset. Han befandt sig i den Sommervogn, der forfqigte og
~ (fort.)
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standsede Hedals og Jensens Bil ved Nytorv. Derimod havde han intet at
gøre med selve det bestialske Mord paa Hedal.
Høst har iøvrigt længe før 19.September været aktiv Stikker, og det forlyder, at han nu har til Opgave at efterspore og undersøge benzindrevne
Biler, idet Tyskerne gaar ud fra, at mange af disse Vogne benyttes af
Fri heds k~iipere.
Due-Petersen bortført fra
Hospital paa mystisk Vis.
Vi omtalt forleden i INF, at blandt de Forbrydere, som Tyskerne har tvun
get ud af de danske Fængsler, ogsaa var adskillige Medlemmer af Due-Pe
tersens berygtede Morder- og Stikkerbande. Det viser sig nu, at selve
Chefen for denne Bande, Anker Due-Petersen, kaldet “Den lille Banan”, paa
mystisk Vis er forsvundet fra Kommunehospitalets 6.Afdeling, hvor han var
indlagt fra Vestre Fængsel.
Due-Petersen
eller som hans egentlige Navn er
Edvard Anker Aage Pe
tersen
har Gang paa Gang været i Konflikt med de danske Straffebestem
melser, indtil Tyskerne tog ham under deres Varetægt og gjorde ham til
et fremtrædende Medlem af Banden paa Sheilhuset. Senere blev han arreste
ret af det danske Politi for mere almindelige Forbrydelser, og da Tysker
ne hørte, at han havde begaaet noget saa “forfærdeligt” som Blodskam, af
stod de fra at kræve ham udleveret. Den l9.September sad han i en Celle
paa Politigaarden, og da Tyskerne gennemgik de forskellige Forbrydelser,
kom de ogsaa til ham. Han sprang op fra sin Briks, hævede Armene og med
et “Heil Hitler” hilste han den indtrædende Tysker. Heller ikke dette
hjalp ham dog til Frigivelse.
Men nu er han pludselig forsvundet. Han laa til Observation paa den far
lige Afdeling paa Kommunehospitalet, og han var bevogtet af to Fængsels
betjente. Det var ingen Tvivl om, at han var komplet gal. De Mord, han
havde begaaet i Tidens Løb paa ganske uskyldige Mennesker, havde overbe
lastet hans i Forvejen tyndslidte Nervesystem.
For et Par Dage siden blev han hentet paa Nerveafdelingen, pistolbevæb
nede Mænd trængte ind og holdt Hospitalspersonalet og Fængseisbetjentefle
op, og derefter forsvandt de med Due-Petersen. Siden har man hverken hørt
elle set noget til ham.
-

-

-

Tyskernes Jagt paa
de danske Politimænd.
For ganske nylig udsendte Tyskerne en beroligende Meddelelse om Arresta
tioner af danske Politimænd og Militærpersoner. Nogen Dage forinden havde
INF udsendt en Advarsel, og mellem denne Advarsel og den tyske “Beroli
gelse” fulgte Aktionerne paa Bornholm og i Aarhus.
De sidste to Aktioner og de tyske Politisoldaters senere Angreb paa Luft
værnsskolen paa Bernstorff Slot skyldes dog formentlig tyske Ekspedi—
tionsfejl. Det er tidligere sket, at Kommandanterne rundt om i Landet
ved Misforstaaelse af de udsendte Koder har aabent forseglede Ordrer for
tidligt. Derimod skyldes det absolut ikke Ekspeditionsfeil at vise en
stigende Interesse for Politiet Side om Side med Militæret.
Nogen Eksempler fra de sidste Dage understreger paany Nødvendigheden af
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ikke paa nogen Maade at stole paa de tyske Forsikringer. Saaledes arre
sterede Gestapo for kort Tid siden Kontorist vedKøbenhavns Opdagelsespo
liti, Leif Struer Nielsen, og samme Dag trængte tyske Politisoldater og
Sommerfolk ind hos Opdagelsesbetjent Spangsbøl i Aarhusgade 29 i Køben
havn. Fru Spangsbøl var alene hjemme, og efter at have opbrudt samtlige
Skabe og Skuffer og spredt Indholdet over Gulvet, forsvandt Tyskerne igen, idet de efterlod Ordre til Spangsbøl om at melde sig paa Shellhuset.
Natten efter sprængte Gestapofolkene Døren til Kriminalbetjent Ankerki 1—
des Lejlighed i Bispeparken 3. De fandt ingen i Lejligheden af den simp
le Grund, at Ankerkilde allerede i længere Tid har opholdt sig i Sverige.
Samme Morgen indfandt fem Sommerfolk sig hos Ankerkildes Halvbroder,
Kriminalbetjent Ankerstjerne i Bispeparken 13. Ankerstjerne var ikke
hjemme, men Fru Ankerstjerne blev underkastet en meget lang og nærgaaende
Afhøring, der varede fra Kl.3 til Kl.8. Derefter gik Sommerfolkene uden
Resultat. Det kan iøvrigt tilføjes, at Ankerstjerne først for nogen Tid
siden er blevet frigivet fra “Interneringslejren” paa Politigaarden paa
Grund af Sygdom.
For dog ikke at gaa helt tomhændet ud af Affæren anholdt Sommer- og Ge
stapofolkene tre Halvbrødre til Ankerstjerne, der aller hedder Ankerkil
de. De to er senere blevet løsladt, men den tredie, der kun er 16 Aar,
har Tyskerne beholdt. Den ene af de løsladte var Reservebetjent.
Feltmadrasser skaffede deres
vordende Mænd til Fronten.
Det er en almindelig Vildfarelse blandt de tyske Soldater, der kommer
her til Landet, at de ved at gifte sig med danske Feltmadrasser kan sal—
vere sig for Fremtiden og faa Lov til at blive i Danmark efter Krigen.
Saaledes gik det ogsaa to tyske Officerer, der i flere Sar havde gjort
Tjeneste i Administrationen paa Dagmarhus. De var blevet saa glade for at
være i Danmark, at de kun nødtvungent tog Orlov for at besøge Familien i
Tyskland. Da de sidst ved Nytaarstid havde været hjemme, besluttede de
at søge Skilsmisse fra deres Koner, idet de begge havde forlovet sig med
to danske Feltmadrasser, og dem havde de lovet Ægteskab.
Konerne tog imidlertid de utro Ægtemænds Krav meget unaadigtï op, og da
Mændene fastholdt deres Standpunkt og rejste til Danmark med Meddelelse
om aldrig mere at vendt tilbage til det udpinte hjemlige Madsted, gik
Konerne Arm i Arm til Partiet, hvor enhver Tysker medRespekt for sig selv
og Hitler endnu søger Hjælp. Og Partiet vidste Raad for utro Ægtemænd. I
Dag k~iiper de to tidligere Administrationsofficerer paa henholdsvis øst—
og Vestfronten.
Sabotagen fortsættes.
Lørdag Eftermiddag indfandt en halv Snes revolverbevæbnede Mænd sig i
Valdemar Jørgensens Maskinfabrik, Fredensgade 16. Efter at have dirige
ret Arbejderne ud af Fabrikken, blev der placeret 4-5 Bomber i Virksom
heden, der blev ødelagt ved de efterfølgende Eksplosioner. Ogsaa nærlig
gende ældre treetagers Ejendom, hvor der var indrettet Kontor og fire
Beboelseslejligheder, blev helt raseret. Kun en gammel Dame blev saaret
af Glassplinter. Brandvæsenet maatte koncentrere sig om at hindre, at
Branden bredte sig til Skotøjsfabrikken Kurant, der ligger ved Siden af.
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Hvis De ikke vil miste Deres Liv paa en brat Maade
Ordlyden af et af SommerforbryderneS Truselsbreve.
Som det vil huskes, blev en Afdeling Som
merfolk Torsdag Aften, da de var paavej til
det Sted, hvor et af Ofrene for deres Pen—
geafpresningsforSøg var beordret til at af
levere Pengene, ubehagelig overrasket af
Frihedskænipere. Den Mistanke til Sommerkorpset, som man havde, blev fuldstændig
bekræftet, og nogen af de sorte Banditter
kom ikke tilbage efter den mislykkede Eks
pedition. INF bringer nedenstaaende det ene
af de to Breve, som den københavnske For
retningsmand modtog fra PengeafpresningS
banden. Dette Brev givet en yderligere Sik
kerhed for, at hele Affæren er en Aktion af
Sommerkorpset, den mest velorganiserede Rø
verbande, der nogen sinde er set under dis
se Breddegrader.
Til
Herr
Cirkulære Brev Nr.6.
Fru
N.N. Xgade.
den 22.Januar 1945.
Frøken
Saafremt De ønsker at undgaa at miste Deres Liv paa en brat Maade, opfor
dres De herved til at indbetale en Afgift til vor Organisation i Henhold
til medfølgende Instruks.
Ignorering af denne Meddelelse og dens Instruks vil medføre de strengeste
Repressalier mod Deres Person, Børn/s Liv og mod Deres Bopæl og/eller
Virksomhed (Sprængning).
Vor Organisation er velbevæbnet og moderne udrustet med Haandgranater,
Maskinpistoler, Bombekommando, Pistoler, Karabiner etc. foruden Vognpark.
Da man er klar over, at De evdntuelt ikke vil opfatte dette helt paa den
Maade, man ønsker, skal man i nedenstaaende nævne et Par Tilfælde, hvor
vi har arbejdet. Direktøren for Baltica maatte nedskydes, fordi han igno
rerede vore Henvendelser. Fabrikant Spangsberg maatte betale tre Gange
saa stort et Beløb som oprindelig fordret paa Grund af sin Uvillighed ef
ter et Besøg i hans Hjem af 8 af vore Folk.
Da vi skal igennem et stort Listemateriale omfattende mange Personer af
Deres sanifundsskadelige Type, gør man opmærksom paa, at man ikke har Tid
til at ofre yderligere Tid paa dem, end den Frist, der er angivet i In
struksen. Forsøg paa ved Baghold eller lignende paa de Steder, Pengene
skal afleveres, vil medføre øjeblikkelig Anvendelse af Skydevaaben eller
Repressalier af ovenfor citerede Art de nærmest følgende Dage. De bliver
holdt under Observation fra det Tidspunkt, dette Brev ventes at være mod
taget.
Deres Afgift er Kr.25.000, som bedes afleveret efter vedlagte Instruks.
Betaler De uden Vrøvl, vil De ikke blive yderligere ulejliget, ellers vil
vore Repressalier blive bragt i Anvendelse.
Les A.
(fort.)
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Instruks til Cirkulære Brev Nr.6.
Herr
N.N.. Xgade.
De skal betale Kr. 25.000, der fordeles i nedenstaaende Sedler:
500 Kr.: 10.000
100
10.000
50
3.000
10
1.900
5
Guld
100
og derefter indpakkes: for Sedlernes Vedkommende saaledes, at man ved et
Kontrolblik kan se Enderne af Sedlerne og For Guldets Vedkommende i en
Pose. Hele Summen lægges derefter i en lille billig Mappe. (Drengestør
rel se).
Torsdag den l.Februar Kl.2O.2O tager De en Taxa og kører af Nørrebrogade
til Kapelvej, hvor de svinger ned og kører videre til Helligkors-Kirken,
hvor De svinger til venstre og ned ad Korsgade, krydser Griffenfeldtsga
de og holder lige paa den anden Side af Anlægget paa højre Haand i Nær
heden af Telefonburet. Derefter gaar De~tilbage, krydser Griffenfeldts
gade ad Korsgade til Kapelvej, hvor De drejer til højre. Ad Kapelvej
fortsætter De indtil den førsteLygtepæl, under hvilken De letter paa Hat
ten (af Hensyn til vore Poster). Derefter gaar De lige over Gaden, gaar
nogle faa Skridt til højre og drejer derefter til venstre ned ad Gangen
langs Kirkehaven ned til Enden, hvor der er opstaldet nogle Vejvogne paa
Rad og Række, og for Enden staar en Trækvogn. I den tredie Vogn fra neden
af lægger De Mappen (den trediesidste af Vejvognene). Det er af Betyd
ning, at De hele Tiden lader, som om de skal ind og forette et nødvendigt
Ærinde. Derefter gaar de samme Vej tilbage og kører bort, i Taxaen, som
De har ladet vente, ad Korsgade mod Søerne. Paa Tilbagevejen skal De hu
ske endnu en Gang at lette paa Hatten under Lygten. Forsøg paaat lægge
Baghold vil i dette Terræn hurtigt blive opdaget, og medfører at De
som
personlig skal udføre Hovedrollen
vil blive anholdt.
De skal aflevere Mappen ved Vognene mellem 20.50 og 21.00, da vor Mand
umiddelbart efter vil afhente den under Dækning af andre.
Samme Dags Morgen skal De under “personlige Meddelelser” in~rykke neden
staaende Annonce i Dagbladet Politiken: Les A i fremhævede Typer, Accept.
Eventuelt andre Meddelelser kan gives, naar de er kortfattede og benytter
Tal i Stedet for Bogstaver, f.Eks. 1 for a, 2 for b, 3 for c, 4 for d,
og Bogstaver for Tal, f.Eks. a for 1, b for 2, c for 3, etc. Dette kan
dog kun ske, dersom man ønsker en forlænget Frist, idet der derefter om
gaaende vil blive ændret Dato. Annoncen skal slutte med Deres Initialer.
For Deres Vedkommende vil Annoncen se saaledes ud:
Les A: Accept. N.N.
Man gør Dem til Slut opmærksom paa de Eksempler, vi i vort Cirkulærebrev
har givet paa, at det ikke er tomme Ord, men dødelig Alvor, der er bag
denne Opfordring, idet Deres Liv anses ligegyldigt i en fremtidig Nyord
ning af Landet.
Det vil være klogt, om De ved Dagslys taget ud og besigtiger Stedet, saa—
ledes at De vil være i Stand til at orientere Dem om Aftenen.
Indtræder der Luftalarm, skal De senest en Time efter dennes Ophør afle
-

-
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vere Pengene i Henhold til ovenstaaende.
Skulde Vognene være fjernede, skal Mappen lægges under Porten forneden
til venstre.

I FAA LINJER
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Udenfor Ejendommen Saxogade 6 saaredes en Mand ved Navn Johansen, Saxo
gade 56 af et Skud i Foden i Lørdags. Johansens Revolver gik af i Lommen.
Han blev ret haardt medtaget.
Lørdag Eftermiddag trængte tre Mænd ind til Fotograf Fru Schrøder, der
har Forretning, Torvegade 53. Der blev affyret flere Skud mod den kvinde
lige Fotograf, og hun blev saaret i Ansigtet og i Haanden.

(Indland):

Formanden for Det danske Raad i London, Christmas Møller, er ankommet
til Stockholm for der at forhandle med det kæmpende Danmarks Gesandt i
Moskva, Th. Døssing.
En Fisker har under Isen paaMagle Sø ved Holbæk fundet Liget af en 30aarig Kvinde. Hun var iført Natdragt og til Liget var bundet et Par sto
re Sten. Man har ikke identificeret Kvinden, der ikke menes at stamme fra
Hol bæk egnen.
Jernbanesabotagen fortsættes. Paa Strækningen Aalborg-Skalborg skete der
sent Fredag Aften et Par nye Sprængninger. Ogsaa mellem Løbstrup og Skals
og mellem Lunderskov og Vamdrup skete der Eksplosioner. Det sidste Sted
blev et Lokomotiv afsporet og væltede i Græften, mens tre Godsvogne mase
de ind i hinanden. Ingen Mennesker kom til Skade. Der maatte i Lørdags
udveksles Rejsende og Gods paa Stedet.
Den tyske Værnemagt har udenfor Randers beslaglagt Købmand Wildner-Chri
stensens Lystgaardi Tobbestrup. Købmandens Elitebesætning er blevet in
stalleret hos Naboerne.
Vagtmester i Grænsegendarmeriet L.V. Oxfeldt Jensen fra Dyrhus er 49 Aar
gammel afgaaet ved Døden i Neuengamme. Det opgives, at han er død den
27. December.
Fredag Morgen skete der en Eksplosion i en Transformatorstation i Aarhus
Sydhavn. Eksplosionen forplantede sig antagelig som Følge af en Kortslut
ning til et Pakhus i Nærheden af FDB’s Frølager. Pakhuset, der tilhører
Jysk Andels Korn- og Forderstofforretning, var overtaget af Tyskerne og
blev fuldstændig ødelagt. Ved Eksplosionen blev nogle tyske Soldater
dræbt og en halv Snes saaret.
Fredag Eftermiddag fandt der en Ildkamp Sted i en Ejendom, paa Arnestedet
i Vanløse. Efter Kampen blev to ukendte Mænd og en Mand ved Navn Frandsen
i en af Brandvæsenets Ambulancer kørt til det tyske Lazaret paa Nyelands—
vej. Sommerfolk tog sig af nogle andre Saarede, vistnok ialt tre. Bag
grunden for Kampen er, at tre-fire unge Mennesker i de sidste seks Dage
skal have holdt to Sommerfolk indespærret i en tom Lejlighed i Ejendom
men. Det var kommet HIPO-Politiet for øre, og da de ankom til Ejendommen
for at befri Sommerfolkene, opstod der en Ildkamp. En af de unge Mænd
skal være dræbt og de to indespærrede Sommerfolk alvorligt saaret.
Lørdag Aften fandt man udenfor Ejendommen Næstvedgade 2 Liget af en Mand
dræbt ved et Skud i Nakken. Han hed J.Hansen, Broholmsalle 13, Liget før
tes til NyelandsvejenS Lazaret.
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Lørdag Aften hørte en Mand, der bor i Ejendommen Bagsværdvej 73 A, at
der lød Pistolskud fra en Lejlighed, der beboes af den ca. 5O-aarige Kap
tajn af Reserven F.Kolding. Manden hørte ogsaa nogle Mænd løbe ned ad
Trapperne, og da han undersøgte Sagen, fandt han Kolding liggende dræbt
i Stuen. Han var ramt af flere Skud.
Udfor Nr. 9 i Lykkeshoims Alle blev en ukendt Mand i Gaar Eftermiddags
dræbt af pistolbevæbnede Mænd. Tyske Politisoldater og Sommerfolk af
spærrede Drabsstedet.
Natten til Lørdag blev der fra Kalundborg Svineslagteri fjernet 2500 kg
Fedt, der i Dag ksulde have været afleveret til Tyskerne.
C.F.Riedel og Lindegaards Maskinfabrik i Kingosgade 11, der Lørdag Mor
gen blev ødelagt ved Sabotage, fremstillede Skiftespor og Krydsninger
til Statsbanerne. Videre blev en Fabrik for Løsdele til Tanks ødelagt i
Kigkurven paa Islands Brygge.
Den 36-aarige Arkitekt Axel Anker Høy, Ellinorsvej 8, Charlottenlund,
blev sidste Onsdag dræbt paa Bernstorffsvej. Det viser sig, at Høy var
en meget aktiv Stikker, og han angav bl.a. Politibetjent Alsvold, som
blev fundet dræbt i en Bil i Holte.
Specielt til Nr. 42: Sammenstødet i Deres Version har ikke kunnet paavi
ses. Det er aldeles ukendt, og Manden er i bedste Velgaaende.
Specielt til Johannes: Underholdningen paa Tirsdag maa udsættes, Møde af
holdes under sædvanlige Former.
Mich.
En af INF’s Medarbejdere meddeler, at han den 2O.Januar saa Jane, Ebba
Charlotte Honey Granberg spadsere fra Rungsted Kro ned mod Jernbanesta
tionen. Hun ledsagedes af en høj Mand, som bar Hornbriller og havde mørkt
tilbagestrøget Haar. De talte Dansk og sagde Du til hinanden. Vor Medar
bejder er ikke i Tvivl om, at det var den svenske Spion, han havde for
sig, da han tidligere har set hende.
Tyskerne forsøger paa at erstatte en Del af deres regulære Tropper her
i Landet med Ungarere. Der gaar saledes Rygter om, at der ialt skal 6.000
Soldater fra ungarske Regimenter til forskellige Pladser i Danmark. 800
Ungarere ankom Torsdag til Næstved, hvor de dog kun var kort Tid. Allere
de om Aftenen var der stort Slagsmaal mellem Ungarerne og de tyske Trop
per paa Kasernen. Der blev skudt fra begge Sider og hele Kasernen var i
Oprør. Det lykkedes dog tilsidst for Herrefolket at overmande de tidlige
re Vasaller. Ungarernes Vaaben blev taget fra dem, og de blev ført videre
til Vordingborg. Hjemrejserne fra de tyske Garnisoner paa Sjælland er i
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paa Afstand med megen Undren de uheldige, der var løbet ind i Razziaen
tage Hatte og Huer af. Det skyldtes dog ikke overdreven Høflighed, men
blot at Tyskerne vilde undersøge Danskernes Hovedbeklædning for eventuel
le illegale Depecher.

øvrigt i fuld Gang. Der gaar Troppetog saa godt som hver Dag. Ogsaa til
Slagelse er der ankommet ungarske Soldater til Erstatning for de bort
dragne.
I Horsens optræder i øjeblikket en Snes Sommerfolk. Torsdag Eftermiddag
overfaldt den tidligere Schalburgmand Svend Erik Jensen, Fælledvej, sam
men med den uniformerede Sommerlandsforræder Svend Petersen en ung Hor—
sensianer paa Søndergade. Folk fra Gaden greb ind og gav de to Forrædere
Klø. I Sammenstødet deltog endnu to Soninierfolk, den civilklædte Alfred
Eskildsen, Carl GUnthersvej, og den uniformerede Arne Hesselberg Hansen.
De for løs paa Folk paa Gaden, men Vagtværnet kom til og gjorde kort Pro
ces medLandsforræderne, som blev ført til Vagtværnslokalet. En Feltmadras
Viola Nielsen, Tjørnevej, blev ogsaa taget med.
Det tyske Feltgendarmeri greb senere ind og forlangte de uniformerede
Sommerfolk frigivet. Erik Jensen og Alfred Eskildsen kom dog til at til
bringe Natten i Arresten sammen med Feltmadrassen.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Vilde Quisling slutte “Separatfred” med Hitler?
Samtidig med Generaloberst Rendulics Forflyttelse fra Overkommandoen i
Norge til østfronten har der været Rygter om en interessant politisk For
andring i Norge. Som det vil vides, har Quisling været paa Besøg i Førerhovedkvarteret, og som det fremgik af det officielle Konimunique om Mødet
mellem Quislingen Quisling og Hitleristen Hitler var de to Herrer blevet
enige paa alle Punkter, og Hitler har lovet Norge fuld Frihed og Selv
stændighed efter Krigens Afslutning. Det visersig nu i Følge de svenske
Blade, at Quisling har været hos Hitler i et ganske bestemt Ærinde, idet
det var ventet, at Quisling vilde vende tilbage med en “Fredsaftale”, som
han i længere Tid har virket for at faa bragt i Stand. Ganske vist fik
Quisling Lov til at proklamere Krigstilstand mellem Norge og de Alliere
de i August 1943, men nogen Fredsslutning med Tyskland har han ikke op—
naaet endnu, og da han blev udnævnt til Ministerpræsident var dette alt
saa ikke alene i Strid med norsk Lov, men ogsaa med Folkeretten.
Quislings Jurister har i den senere Tid arbejdet medProblemet at opnaa
en formel Fred mellem Tyskland og Quislings Regering, og de er kommet til
det Resultat, at NS—Regimet har Brug for en Fred medTyskland for
stats—
og folkeretsligt
at kunne tilsikre NS-Medlemmerne en tryggereStillirig
i Tilfælde af et tysk Nederlag. Hvis der tidligere har været andre Bevæg
grunde til Forsøget paa at opnaa en “Fred”, hersker der nu ikke Tvivl om,
at man er Vidne til et Quisling—norsk Forsøg paa at redde, hvad reddes
kan overfor det tilstundende tyske Sammenbrud og det kommende Opgør i
Norge.
De ihærdige Rygter i denne Forbindelse om, at Terboven skulde hjemkaldes
fra Norge i Tilfælde af, at Quisling faar sin Fredsaftale n~d Tyskland,
menes at være uden Grundlag. Der kan ske det, at Terboven ni~aa afgive
Rigskomniissær-Titlen, men blot for at overtage Titlen af “Det tyske Riges
Befuldmægtigede”, og det vil næppe forandre noget i Rigskommissærens
Funktioner.
Gestapo og de øvrige tyske Politistyrker vil formentlig fortsat være un
der SS-General Rediess Kommando. En Quisling-norsk-tysk “Fredsaftale” vil
derfor næppe faa praktiske Konsekvenser, bortset fra den Risiko, at Quis
ung fra sin formentlige nye Stilling kan gøre et nyt hensynsløst Forsøg
paa at mobilisere den norske Ungdom.

Palæ-Teatret i Horsens, der ekcellerer i tyske Film, fik under Forestil
ungen Torsdag Aften Besøg af fire revolverbevæbnede Mænd, der tog den
tyske Film “Mine Drømmes Kvinde” med sig.
DSB’s og Slagelse Kulkompagnis Kraner i Korsør Havn blev Natten til Lør
dag sprængt i Luften. Ogsaa Styrehuset til Halskovbroen blev ødelagt ved
en Eksplosion. Det betyder, at Broen ikke kan gaa op, og alle de Skibe,
der ligger i Inderhavnen
deriblandt nogle tyske
er spærret inde. En
Bombe i Ch.Rasmussens Sønners Kuikran eksploderede ikke. Byens Vagtværn
blev ringet op ved Midnatstid og anmodet om at afspærre den Del af Byen,
der ligger mellem Halskov Broen og Jernbanestationen. Det skete, og i
den følgende halve Time lød der fem Eksplosioner, som rystede alle Huse
i Byen.
-
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I Gaar Morges mellem Kl. 3 og 4 blev de elektriske Sporskifter paa Ran
ders Station ødelagt af Ca. 25 Frihedskænipere, der udlagde Bomber paa
Banelegemet. Der hørtes 10 kraftige Eksplosioner. Efter sagkyndiges Be
retninger er Sporskifterne ødelagt for Resten af Krigen. En tysk Jernba
nemand fjernede en Bombe, der var lagt paa en Drejeskive, hvorved han fik
4 Fingre revet af den ene Haand. Sabotagen forvolder store Vanskeligheder
for Trafikken og i Særdeleshed under Rangeririg.
Det ser ud til, at Tyskerne i og omkring Randers er ved at belave sig paa
at drage Syd paa. De har beslaglagt “Maxim”, Haandværkerforeningen, KFUK
og flere Skolers Gymnastiksale, der skal bruges til Indkvartering af de
tyske Tropper fra Omegnen og fra Djursland.
Frihedskæmpere ødelagde for nogle Dage siden en tysk Tank, der var sneet
inde paa Viborg-Vejle-Landevej, Ca. 5 km fra Viborg. Der blev lagt to
Bomber i Tanken, hvoraf den ene eksploderede og ødelagde Motoren.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Pas paa ved Gaderazziaer: To Razzia-Episoder i den forløbne Uge viser,
at Tyskerne paa dette Omraade opererer med større Nidkærhed end nogensin
de. Under en Razzia paa Nørrebro blev de manelige Passagerer fra en Spor
vogn beordret til at tage Sko eller Støvler af, og Tyskerne underkastede
saa Fodtøjet et nøje Eftersyn. Under en Razzia i den indre By saa Folk

østfronten: De russiske Styrker har nu afskaaret Jernbanelinjen mellem
KUstrin og Stettin, samtidig beskyder Artilleriet Frankfurt an der Oder
meget kraftigt, flere Distrikter af Byen staar i Brand. Den tyske Over
kommando har til Hensigt at holde Frankfurt og KUstrin længst muligt for
69
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paa denne Maade at vinde Tid til at forberede Slaget om Berlin. Luftan
grebet mod Hovedstaden er kommet paa det mest ubelejlige Tidspunkt, idet
Forbindelsen er helt lammet. Den maa først og fremmest genoprettes, inden
man kan tænke paa at faa nyt Materiel og Reserver frem i Slaget. Til Held
for Tyskerne har Russerne nu paa dette Tidspunkt maattet tage den Pause
i Fremmarchen, der har været ventet i længere Tid. Tøvejret er kommet paa
et meget ugunstigt Tidspunkt for dem, det hindrer Troppernes Fremtrængen,
og nu er Tiden samtidig inde, hvor de maa sikre Forbindelserne og bringe
Reserver frem til Kampen. Man maa dog ikke tro paa tyske Meddelelser om,
at Offensiven er holdt op, det er kun en Aandepause, som Russerne maa ha
ve, før Storangrebet mod Berlin kan sættes ind.
Russerne staar foran Frankfurts Bygrænse, og der er stadig Gadekampe i
KUstrin. Alt hvad der ligger bag disse Byer, er afskrevet af den tyske
Overkommandô. Syd for Frankfurt er Oder naaet paa en bred Front af Rus
serne. I Schlesien gennemfører Tyskerne meget svære Modangreb i et Forsøg
paa at kaste Russerne tilbage over Oder, saa Berlin ikke skal trues af et
Flankeangreb.
Vestfronten: Netop paa det Punkt, hvor Tyskerne begyndte deres Offensiv
før Jul, har Amerikanerne nu sat ind med Offensiv, og de er rykket igen
nem det første af Siegfriedlinjens to Befæstningszoner. En hel Række ty
ske Byer er gaaet tabt, og Forsvaret er ganske overordentlig vanskeligt,
da der ikke er Tanke til Raadighed for Tyskerne. De angribes uafladelig
af amerikanske Tanke og Jagerbombemaskiner, og stadig flere maa overgive
sig. I det nordlige Afsnit tyder meget paa, at den engelske Offensiv maa
komme meget snart. Et kraftigt Artillerbombardement er paabegyndt lige
fra Mijmegen til DUren. Omkring Brohovedet ved Kolmar er der meget svære
Kampe, de tyske Tropper har faaet Ordre til at holde ud mindst 14 Dage,
saa de fjendtlige Tropper ikka kan sættes ind langs Siegfried—Linjen,
hvilket kunde medføre det store Gennembrud.
Luftangreb: Det store amerikanske Luftangreb mod Berlin var uden Tvivl
det kraftigste, Berlin nogensinde har været udsat for. Aldrig har Virk
ningerne været saa kraftige, og der er ingen Hjælp til at afbøde de haar—
de Slag, som Byen er blevet ramt af. Hele Byen er i Dag lammet. Elektri
citet og Gas kender man kun af Navn. S-Banen kører kun paa enkelte Stræk
ninger, den almindelige Jernbanetrafik er helt lammet, da baede Anhalter
og Potsdamer Banegaarden er meget haardt ramt, og det er navnlig gaaet
ud over Tempelhofer Bariegaarden, Berlins vigtigste Godsbanegaard, hvor al
Trafik mellem øst og Vesttyskland blev afviklet. Togene medMandskab og
Materiel til østfronten maa nu ledes langt udenom Hovedstaden. Masser af
Materiel blev ødelagt i Berlin under selve Angrebet.
For Befolkningen har dette Angreb været det mest frygtelige. Paa Grund
af den store Tilstrømning, er der nu kun Tilflugtsrum til en Brøkdel af
Berlins Befolkning, og Kvinder og Børn løb slagne af Panik rundt i Gader
ne. Partiet har ved sin Flugt bragt fuldstændigt Kaos i det civile Luftværn. Der er ikke Læger nok, Brandvæsenet har de dirigeret bort til an
dre Byer, og Redningsmandskab er der overhovedet ikke. Alt Mandskab er
sendt udenfor Byen for at lave Panserspærringer og Løbegrave. De faa
Sprøjter, der var efterladt, har i Dag maattet indstille Arbejdet, da
der ikke er mere Benzin, og Slangerne er de fleste Steder ødelagt. Hvil
ket Omfang Skaden har faaet, kan man se af den Kendsgerning, at hele Di-
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striktet mellem Unter den Linden og Banegaarden Hellesches Tor er een
eneste Kærnpebrand. Luftfartsministeriet har alene faaet 6 svære Fuldtræf
fere. Der er intet at udrette, og de sidste Partifunktionærer giver mod
stridende Ordrer med Hensyn til Sprængning af Bygninger for at standse
Brandene. Partiet har forsøgt at gennemføre Massebespisninger forskellige
Steder i Byen, men der er ingen Beholdninger, navnlig savner man Kartof
ler.
En sand Masseflugt satte i Aftes ind fra Berlin. Det er først og fremmest
de mange østflygtninge, der søger videre mod Vest eller Syd for at redde
sig for Luftangrebene, og alle Udfaldsveje fra Berlin er saa overfyldt
med Flygtninge, at Folk kun kommer skridtvis fremad. Talrige Steder har
der været Sammenstød mellem Politi og Flygtninge, hvor Politiet har skudt
med skarpt.
MORD: Den oprørske Stemning hos den almindelige Befolkning i Tyskland
giver sig Udslag i en stadig omsiggribende Mordepidemi. Det er navnlig
Partifolk pg Politiet, det gaar ud over, og alene i Januar Maaned er der
i Berlin blevet myrdet 24 Politimænd.
østprøjsen rømmes. Den tyske Overkommando har besluttet at rømme øst
prøjsen. De for flere Maaneder siden beslaglagte danske Færger er sat
ind i Evakueringen, og man mener ogsaa, at de danske Færger paa Gedser
Warnemünde—Ruten, “Danmark” og “Prins Christian”, enten allerede er sat
ind eller skal gøres klar til at afsendes til Kønigsberg. De skal beman
des med tysk Personale, da man ellers frygter, at Færgerne blot løber ud
for at gaa til Sverige, Tyskerne~kan ikke hindre en Masseflugt til Sve
rige i disse Dage, da ogsaa tyske Vagtbaade ved Sveriges Kyster er ble
vet dirigeret til Evakueringen af Kønigsberg. De danske Kulbaade, der
ligger i tyske Havne, ventes saa indsat i Evakueringen. Ogsaa de skal be
mandes med Tyskere. For et Par Dage siden blev den lille danske Damper
“Viborg” beordret til Danzig med en dansk Besætning for at hente Parti
dignitarer hjem til Riget. Kaptajnen foretrak imidlertid at vende Næsen
hjemad, men fortsatte til Sverige.

SIDSTE:
Fra Kl. 21 til hen ved 3.Tiden i Nat var der livlig Skydning i Københavns
Gader. I Kvarteret omkring Københavns Hovedbanegaard fandt der en særlig
heftig Ildkamp Sted, men paa selve Baneterrænet skete der intet. Endvi
dere blev der skudt voldsomt i Istedgade, og i Frederiksberg alle var en
Maskinkanon i Funktion. Man kender endnu ikke Aarsagen til Skyderiet.
Th.Petersens Autoværksted, Kronprinsessegade 46 i København, blev i Mor
ges ødelagt ved tre Bombeeksplosioner.

SLUT.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Sommerfol kene skød
paa hinanden.
For nogle Dage siden stormede en Bande Sommerfolk en Lejlighed i Ejen
dommen Hvidovrevej 279. Lejlighedens Indehaver forsøgte at flygte ved at
springe ud gennem et Vindue, men en Sommermand tog omhyggeligt Sigte, da
Manden hang i Armene. Han blev dræbt umiddelbart før han slap sit Tag i
Vindueskarmen. Den dræbte var en god dansk Mand.
Umiddelbart efter dette Mord foretog Sommerfolkene en Ransagning i Lej
ligheden, men midt under denne kom en anden Bil med Sommerfolk til. De
stormede op ad Trapperne, og da de aabenbart var i den Tro, at det var
Frihedskæmpere, der opholdt sig i Lejligheden, aabnede de straks Ild mod
Entredøren. Sommerfolkene i Lejligheden besvarede straks Ilden, og det
kom til en kraftig Skududveksling, før de stridende Parter opdagede Fejl—
tagelsen. Saavidt vides blev en Sommermand alvorligt saaret under Aktio
nen.
To unge Danskere
skudt i Frøslevlejren.
Tyskerne er meget sarte, saa sarte at de ikke viger tilbage for at hen
rette gode Danskere, der efter deres Mening har generet en kvindelig
“Volksgenossen”. Denne Skæbne er overgaaet to unge Mænd fra Næstved,
Reinhold Mortensen og Aage Larsen. De var begge anbragt i Frøslevlejren,
og her har de efter Tyskernes Paastand generet en tysk Pige, der var an
sat i Lejren. Resultatet var, at de to unge Mennesker blev stillet for
en “Krigsret”, som højtidelig blev sammenkaldt, og efter at Kvinden hav
de haft Lejlighed til at udtale sig, blev de to unge danske Mænd dømt til
Døden og henrettet ved Skydning. Deres Lig er nu overgivet til Socialkon
toret i Næstved.
Trafikken paa Aarhus
Banegaard standset.
I Forgaars Aftes lød der en Række voldsomme Eksplosioner fra.~ Terrænet
omkring Aarhus Banegaard. Det viste sig, at der var sket en~ække omfat
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tende ødelæggel ser paa Rangerterrænet saavel mod Nord som mod Syd, og
man venter ikke, at Trafikken kan genoptages før tidligst i Løbët af Da
gen i Dag.
Iøvrigt har Jernbanesabotagen herhjemme naaet et Højdepunkt. Forbindel
sen med Nordjylland er i det store og hele fortsat afbrudt. Post fra Aal
borg er saaledes ikke naaet frem til København de sidste fire Dage. Saa
at sige hele Strækningen fra Frederikshavn til Sønderjylland er blevet
bombet med regelmæssige Mellemrum, og Tyskerne staar ganske magtesløse
overfor Ødelæggelserne. Da gamle Mænd og Drengene, som de sætter ud som
Vagter langs Banelinjerne, kan ikke hindre Sabotørerne i Arbejdet. Disse
saakaldte Soldater lader sig uden Vanskeligheder holde op af de danske
Frihedskæmpere, mens Bomberne anbringes. Saafremt Jernbanesabotagen kan
fortsættes i samme Maalestok som de sidste Dage og Nætter, kan man regne
med en total Afbrydelse af hele det jyske Jernbanenet i Løbet af faa Da
ge.
I det sidste Par Døgn er der sket Sprængninger mellem Ellishøj og Støv
ring, mellem Risskov og Lystrup, mellem Vammen og Møldrup
her væltede
to Vogne, 8 blev afsporet og flere Mennesker blev lettere saaret
mellem
Brørup og Vejen, mellem Ribe og Vidding
der var her anbragt Bomber un
der et Transporttog, ingen blev saaret
mellem Holstebro og Bur
her
skal 10 Skinner udveksles
mellem Holstebro og Tvis, mellem Herning og
Nr.Kollund, paa Ribe Station, hvor Sporskifter blev ødelagt, og paa Fre
dericia Station, hvor der efter en Sprængning sent Søndag Aften maa tages
11 Sporskifter ud.
En lang Række mindre Sprærigninger er iøvrigt forekommet ved Viborg, Ran
ders, Aarhus, Tønder, Varde og Fredericia.
-

-

-

—

-

-

“Nægter De at opfylde vort Krav
vil De blive skudt....”
Truselsbrev Nr.2.
Nedenstaaende Truselsbrev Nr.2 er sendt
til en Række københavnske Forretningsfolk,
som man paa Forhaand er klar over kan præ
stere de krævede Summer, selv om de ikke
just er smaa. Brevene er sendt til de sam
me Personer, som har modtaget Brev Nr.1,
der stod i INF i Gaar. INF’s Medarbejder
har konstateret, at Folk ikke rigtig tror
paa Brevenes Ægthed. Man nægter simpelthen
at tro paa, at Tyskerne bruger Folk af saa
lav en moralsk Standard i deres Tjeneste,
som Forfatterne af de to Breve.
Det er imidlertid en uomtvistelig Kends
gerning, at det er en Gruppe indenfor Som
merkorpset, som staar bag Pengeafpresnings—
forsøgene. Forskellige Begivenheder i de
sidste Dage kunde tyde paa, at de er i
Færd med at udvide deres Aktionsomraade.
Til D’Herres Orientering skal det herved meddeles, hvad der hændte i Gaar
Aftes, da Direktør Frans Harlang, alias W.Rieger jun., alias Jensen fra
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det store Reklamefirma Harlang & Toksvig skulde aflevere det ham afkræve
de Beløb a Kr.25.000, samtidig med at denne Skrivelse skal betragtes som
den ulgenkaldelig sidste, der vil blive udsendt, Den næste Henvendelse
vil ske i Form af en Pistolkugle, saafremt vor Opfordring ikke er blevet
fulgt punktligt.
Altsaa: Hr.Harlang underettede Vagtværnet, og da denne Mulighed sikkeret
ogsaa overvejes af de Herrer, vil De sikkert have godt af at læse Fort
sættelsen. Vagtværnet blev holdt op, taget ud af deres Vogne og hensat i
en Opgang i en Sidegade til Kapelvej under Bevogtning. Vi optraadte civi
le, hvorfor der ingen Vrøvl var, da man antog os for Sabotører. Vagtvær
net kan sikkert fortælle, hvor godt udrustede vi var baade med Vaaben og
Materiel. Mellem 30 og 40 af vore Folk havde lidt over 20.30 omringet
Kvarteret omkring Kirken, saaledes at de, der kom gaaende ad Kapelvej og
fra Korsgade, gik lige ind i en Lomme. Præcis Kl.20.57 ankom Hr.Harlang
og gik som foreskrevet ad Kapelvej, lettede paa Hatten under Lygten og
gik op i Gangen og lagde Mappen ovenpaa Vogn Nr.3 (skulde have været in
de i Vognen) og gik tilbage.
For Morskabs Skyld gav man Ordre til at affyre nogle Skræmmeskud, dels
for at lade Hr.Harlang mærke Situationens Alvor, dels for at illudere
som Sabotører. Vi havde maattet bruge vore Vaaben mod Vagtværnet for at
stoppe disse, da de kom kørende. Hr.Harlang snublede af bare Befippelse
og skyndte sig afsted ned til den ventende Vogn, mens vore Folk lod Map
pen afhente. Mappen viste sig at være fyldt med Papir og Drikkebægre,
hvorfor vi gaar ud fra, at Hr.Harlang, da han tog hjemmefra ikke var klar
over Situationens fulde Alvor, samt ikke var klar over, at vor Organisa
tion var saa stærk, siden han kunnet lave noget saa naivt som prøve paa
at pudse Vagtværnet paa os. Den Forskrækkelse, Hr.Harlang udviste, skyl
des sikkert, at han er blevet temmelig overrasket over, at der laa Reali—
teter bag vore Trusler i vore Breve, og det har sikkert kostet ham en
lang søvnløs Nat. Hr.Harlang har som Tak for sin Spøg faaet sin Afgift
forhøjet til Kr.40.000, som han skal betale, da vi ellers vil lade direk
te Skud afløse Skr~meskudene.
Da det kunde tænkes, at de Herrer vilde forsøge den samme Taktik, gør man
opmærksom paa ovenstaaende, som vi samtidig betragter som den sidste Ad
varsel til Dem. Nægter De at opfylde vort Krav, vil De bliv~ skudt uden
yderligere Komentarer. Da der ingen personlige Annoncer kan indrykkes,
maa De indrykke en Annonce fra Deres Firma, hvori De sørger for at ind
flette Les A, f.Eks. lader hver af de fire første Linjer begynde med
disse Bogstaver. Derfor, hvis De endnu mener, at Deres Liv har Betydning,
og hvis De vurderer det højere end den Sum, der er fastsat i Deres Til
fælde, vil De nok af foranstaaende kunde indse, at det vilde være klogest
at adlyde uden Vrøvl.
Les Apaches.
I FM LINJER (Indland):
Sommerlandsforræderne foretog i Gaar en Storm paa Fru Buchtrups Pensionat
paa Aaboulevarden 11. Der blev skudt livligt med Maskinpistoler, og en af
Landsforræderne blev under Skudvekslingen saaret. Han blev bragt til
Feltlazarettet. Der blev foretaget flere Anholdelser, bl.a. af nogle
Kvinder. Et Par unge Mænd blev saaret, og en Købmand fra Ejendommen var
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Tyskerne har krævet Plads til 50 mindre Baade i Rønne og Nexø Havne.

blandt de anholdte. Pensionatets Indehaverske var ikke til Stede, da Ak
tionen fandt Sted.

i det tyske Rejsebureau paaøstergade i København kan man i disse Dage se
en interessant omend noget anakronistisk Vinduesudstilling; over nogle
iøjenfaldende Billeder staar der “Evakuerede tyske Børn oplever Landet”
og Landet viser sig at være bl.a. Danzig og Wartegau. De Oplevelser
man kommer ud for der i øjeblikket kan ikke antages at være behagelige.
Krigen og Tiden synes at være Løbet fra Rejsebureauet.

I Fredags holdt to pistolbevæbnede Mænd Personalet i Københavns Folkere—
gister op og tog derefter en Del uudfyldte Legitimationskort.

—

Tyskerne har overtaget Gleerups og Nyeborgs Fødeklinik i Bredgade. Det
vil erindres, at Gestapo fornylig foretog en Storm paa Fødeklinikken, og
Patienterne maatte i Gaar bringes bort i Ambulancer og Sygevogne.

Under en Filmsforestilling for den tyske Værnemagt i Rønne Bio Fredag
Eftermiddag fjernede Revolvermænd en af Filmsspolerne. Lederen af det
tyske Politi paa øen, Kaptajn Schultze, har i den Anledning opsøgt Amtman von Stemann og truet med at lukke alle øens Biografer.

To Mænd blev i Gaar skudt ned i København. Paa Kongens Nytorv ved Torden
skjoldsgade blev Erik Damgaard ramt af Skud i Hoved og Bryst under For
søg paa at flygte fra det tyske Politi. Han blev bragt til Feitlazaret—
tet.
I Kastrup blev en Mand ved Navn Hansen skudt ned i sin Lejlighed
i Stendal Nr.10
—

Lørdag Aften ved 21.30 Tiden kom den 59-aarige Malermester H.P.Larsen,
Ringstedgade i Næstved cyklende paa Vej til sit Hjem. Manden er meget
tunghør, og da han i Mørjet svagt hørte et Raab, forstod han ikke, hvad
der blev raabt. Han fortsatte Kørslen, men pludselig lød fra en Schal
burgpatrulje et Skud, som ramte Larsen i Laaret. Laarknoglen blev knust,
og nogle Aarer ramt, saa Blodet strømmede fra ham. Manden maatte ligge
en halv Times Tid i en Port.

Den højere Pancke omtalte i Gaar i Dagbladene, at den 36-aarige Sabota
gevagt Poul Schmidt, Gyrithegade 11, 2.Sal., var blevet saaret ved Pi—
stolskud paa Vibenshus Runddel. INF kan tilføje, at Schmidt, der er me
get alvorlig saaret, er Medlem af Sicherheitsdienst og tjenstgørende paa
Lundtofte Flyveplads.

Lørdag Nat sprængtes begge Spor paa Sydbanen ved Lou Station. I Løbet af
en halv Snes Timer blev det ene Spor udbedret, saa Trafikken kunde genop
tages. Sprængningen paa det andet Spor var saa effektiv, at Skaden først
blev udbedret i Løbet af Mandagen. Paa Næstved Station hober Godsvognene
sig op, Sprængningen af netop denne Linje virker meget generende for Tra
fikken til Tyskland.

Den 30-aarige Snedkersvend Nordal-Petersen, Weysegangen ~ i Roskilde,
blev i Gaar Eftermiddags dræbt i Cigarforretningen Algade 50, hvor to
unge Mænd skød ham ned. Mændene undslap.

Natten mellem Lørdag og Søndag blev Bygmester Johannes Olsens store Ma
skinsnedkeri i Slotsalle i Slagelse sprængt i Luften. Virksomheden blev
fuldkommen ødelagt. Olsen har leveret en Mængde Skriveborde, Møbler og
Barakker til Værnemagten. Han mente vist selv, han var en god dansk Mand
og deltog ivrigt i det sønderjyske Arbejde. Paa Brandstedet optraadte en
Skare tyske Soldater meget brutalt og opførte sig som gale.

Sommerfolk dirigeret af en Stikker, hvis nærmere Forhold i øjeblikket
undersøges, foretog i Lørdags en Aktion mod Urmagerforretningen paa Hjør
net af Saxogade og Istedgade. Ved denne Aktion blev der dræbt en Politi
mand, mens 11 blev anholdt. Det lykkedes en Politimand at flygte, og han
har genkendt Stikkeren, der førte Sommerlandsforræderne paa Sporet.

De to tyske Officersskoler i Randers har nu sluttet UnderviJningen, og
de nyuddannede Officerer er rejst til Fronten. Før de rejste, fik de hver
udbetalt 240 Kr. til at købe ind for i Danmark. Resultatet var, at For
retningerne i Randers blev gennemtrawlet, og de tyske Officerer købte
ind, hvad de kunde faa fat i.

Det kan nu fastslaas, at den tidligere Solodanser ved Det kgl.Teater Lief
ørnberg, var ansat som Chef for Schalburgkorpsets Propagandaafdeling.
Den berygtede bornholmske Stikker, Bogbindermester C. Dideriksen, er
endelig blevet likvideret. Han blev saaret for nogle Dage siden af Re—
volverskud paa Gaden og blev indlagt paa Sygehuset. Søndag Morgen Klokken
seks trængte nogle ukendte Mænd ind i Sygeværelset, hvor han laa og af
fyrede tre Skud mod ham. Han blev saaret saa alvorligt, at han døde i
Gaar.

Familierne til de paa Randers og Omegn i tyske Fængsler anbragte unge
Mennesker har nu faaet at vide, at Fangerne ikke som det var blevet med
delt er ført til Sacesenhausen, men fremdeles sidder i Tugthusene. Man er
meget glade over, at Fangerne stadig sidder i Fængslerne, da Behandlin
gen her, hvor Invalider og gamle Folk er Fangevogtere, er mere human end
i Koncentrationslejrene.

En rask Vagtmand reddede Lørdag Aften “Jydske Tidende” i Kolding fra at
blive sprængt i Luften. Vagtmanden, Carl Poulsen, opdagede Bomber, der
blev kastet mod de tekniske Afdelinger bag selve Hovedbygningen. Han
sprang til og sparkede dem bort fra Bygningen. Derpaa slog han Alarm og
kastede sig saa ned paa Gulvet. Ved Eksplosionen knustes en Del Ruder,
men der anrettedes ikke nogen alvorlig Skade.
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Følgende Randersborgere er ført fra Frøslev til Tyskland: Murerarbejds
mand Regnar Jensen, Arbejdsmand Niels Jørgensen, Maskinlærling Regnar
Krag, Arbejdsmand Heinrich Kvist, Arbejdsmand Niels Laursen, Brændsels
handler Carl Petersen, Maskinarbejder Kurt Rasmussen, Chauffør Frits

b
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Skipper, Former Egon Thomsen og Arbejdsmand Axel Thorsen.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
ØSTFRONTEN: Medens det store Panserslag raser mellem KUstrin og Frabk
furt an der Oder, hvor Russerne er naaet Oderen paa en endnu længere
Strækning, er der opstaaet Trusel mod Berlin paa Flankerne fra begge Si
der. Mod Nord er Russerne trængt endnu længere frem mod Stettin paaFron
ten fra Pyritz til Deutsch Krone. De staar kun 40 km fra den store Havneby, og Kanontordenen fra Slagmarken kan tydeligt høres ind i Byen. Ogsaa
i Schlesien er Situationen yderst farlig. Her er de tyske Stillinger ble
vet revet over Ende paaet længere Stykke, men man ved endnu ikke, hvor
vidt Russerne her fra vil gaa mod Industriegnen Bøhmen-Mæhren, eller om
de vil vende sig mod Sachsen, hvorfra Flanketruslen mod Berlin vil være
akut.
I tyske Officereskredse paaviser man den store Fare, der er ved at op
staa for de tyske Tropper i Nord ved Russernes Fremtrængen langs Øster
søen. Fra Pyritz er der i Dag kun knap 400 km at faa, før Jylland er af
skaaret fuldstændig ved Kieler-Kanalen, og der kan netop paa denne Del af
Fronten, hvor der er truffet meget faa Forsvarsforberedelser, kommet me
get store Overraskelser for Tyskerne med Gennemførelsen af Forsvaret. Den
Dag kan maaske ikke være fjern, hvor Resten af de tyske Tropper vil være
helt afskaaret fra den øvrige Del af de tyske Hære i selve Tyskland, og
hvor ve selv skal til at ordne Sagerne her i Landet.
Bag de tyske Linjer er der et fuldstændigt Virvar. Trafik fra og til
Fronten har aldrig været saa katastrofal som i Dag, hvor Trafikken paa
Berlins Banegaarde endnu ikke har kunnet genoptages. Togene ledes langt
udenom Berlin, og.oftest sker det paa en saadan Maade, at de flyttede Divisioner fra Vest ankommet til et Punkt af Fronten uden Materiel, medens
Materiellet er sendt til et helt andet Punkt paa Grund af Forvirringen.
Tusinder af Soldater deserterer, fordi de vil sørge for deres Familier.
I mange Tilfælde er hele Kompagnier og endog Batailloner gaaet over til
Russerne. Man har set Afdelinger, der har vendt Vaabnene mod de nazisti
ske “Stimmungsoffiziere”, der har forsøgt at drive dem frem mod Russerne.
VESTFRONTEN: Den store Offensiv, er endnu ikke begyndt, men Amerikaner
ne og Englændernes Forberedelser bliver mere og mere intensive bag Fron
ten. I Øvre Vogeserne er 3.000 Mand tyske Tropper blevet afskaaret, og
Kolmar Brohovedet er blevet skaaret i to Dele. Alle Forsøg paa atter at
samle den tyske Front har været forgæves. Alene paa dette Stykke er der
i 24 Timer taget 2.500 Fanger. Ved Monschau er Amerikanerne trængt endnu
længere ind i den anden tyske Bunkerlinje. De tyske Tab siden D-Dagen op
gøres til 860.000 Fanger samt 400.000 Haardtsaarede og Døde paa denne
Front alene.
LEVNEDSMIDDELSITUATIONEN: Overalt i Tyskland har der i Gaar været Kø
Dannelser af trætte Husmødre, som man aldrig har set det før. De tog gan
ske roligt fri fra deres Arbejde, idet de hellere vilde sørge for deres
Paarørende. Men kun faa Steder var der ordentlige Forraad. De fleste Hus
mødre søgte at faa indløst alle deres Rationeringsmærker for hele den
næste Periode, men det viste sig umuligt, hvilket er ganske naturligt,
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da de fleste endnu ikke har faaet indløst alle deres Rationeringsmærker
fra de sidste tre Tildelingsperioder.
SØRGENDE FORÆLDRE: Den tyske Rigsregistratur for Hærens Paarørende har
maattet indstille en stor Del af sit Arbejde, og den Del, der er vigtigst
for de tyske Soldaters Familie. Alle Meldinger om Faldne, Forsvundne, og
tilfangetagne Soldater bliver i Fremtiden blot henlagt i en stor Bunke,
og der bliver ikke gjort de ringeste Anstrengelser for at meddele de Paa
rørende noget om den Skæbne, der er blevet deres Kære til Del. At ogsaa
Afdelingerne, der beskæftiger sig med Krigergrave og Ejendele af Døde er
blevet lukket, er maaske naturligt. Det er sket for at spare Mandskab,
saa kan Arbejdet genoptages efter Krigen.
UDLANDET I NOTER:
Alle Værnemagtens Sanatorier og Rekreationshjem i Nærheden af Bodensøen
og ved den svejtsiske Grænse er nu blevet beslaglagt af Partiet. Her in
stalleres nu Partiførernes Familier, saa de let og bramfrit kan naa over
Grænsen, naar det er Slut. I mange af Sanatorierne har der aldrig opholdt
sig een tysk Soldat.
Efter Luftangrebene er Fremstillingen af kunstig Benzin sunket endnu me
re, nemlig til 14 Procent af den tidligere Rekord. Nu er det ved at gaa
ud over Benzolfabrikkerne.
Det sidste Luftangreb mod Berlin frigav en hel Del Fanger i den tyske
Kontraspionages Fængsel i Lutherstrasse. Blandt Fangerne var der en Del,
der havde siddet inde anklaget for Deltagelse i Fredskuppet den 20.Juli
i Fjor. En Fuldtræffer rev den ene af Fængselsmurene ned.
I Schwarzwald findes der for Øjeblikket 2.000 Desertører fra de tyske
Divisioner i Sydtyskland. Man har indtil nu forgæves forsøgt at faa dem
i ndfanget.
Frederik den Stores jordiske Levninger er blevet flyttet fra Garnisons
kirken i Potsdam og er nu ført til Sydtyskland, hvor de er opstillet sam
me Sted, hvor Hindenburgs Kiste nu opbevares.
En Repræsentant for
svenske Radio givet
Modstand vil ophøre
ske Situation baade

det amerikanske Krigsdepartement har i Følge den
Udtryk for den Tanke, at al organiseret væbnet tysk
i Løbet af nogle faa Dage paa Grund af den strategipaa Østfronten og paa Vestfronten.

Til 321: En forsinket Tak~
530: ad I: Vi savner i Øjeblikket selv Forbindelse.
ad 2: Skal ske~
Specielt til Bang: Nilles Telefon maa ikke benyttes mere.
Til 150: Vor bedste Tak
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Planerne om Tyskiands Deling.
Tysklands Skæbne er det store europæiske Fremtidsproblem, skriver “Svenska Dagbladet”. Grundlinierne i den forestaaende Okkupation er skildret
saa samstemmigt i de angelsaksiske Blade, at de maa anses for at være
vel underbyggede.
Det østlige Tyskland bliver russisk Zone, hvis Grænse mod Vest begynder
ved Lybeck, gaar Syd paa til Elben og fortsætter langs denne Flod. Lige
Nord for Magdeburg skulde den vige af mod Syd langs Saale til Bøhmens
nordvestlige Hjørne.
Angaaende Okkupationen af det øvrige Tyskland synes Planen at gaa ud paa,
at Nordvest-Tyskland skal okkuperes af England, og Landene Syd for den
historiske Mainlinje af Amerikanerne, mens Østrig skal stilles under fæl
les Forvaltning af de tre store Allierede.
Med Hensyn til Udskillelsen
af tyske Grænseomraader giver det sig selv, at de Lande (Bøhmen—Mæhren,
Hemel, Danzig, Vestprøjsen, store Omraader i det vestlige Polen samt Eu
pen-Malmedy, Alsace-Lorraine og de slovakiske Grænseomraader i Sydøst),
som Hitler i Aarene 1939-41 fratog sine Naboer i Vest og Øst og mishand
lede paa det frygteligste vil blive udskilt fra Tyskland.
Moskva-Aftalen i Oktober 1943 mellem de tre store Allieredes Udenrigs
ministre gjorde Genoprettelsen af et uafhængigt Østrig til et af de for
nende Nationers Krigsmaal.
Churchill bebudede i December, at Polen til Erstatning for de store Om
raader mod Øst faar Østprøjsen og betydelige Omraader i Pommern og Schle
sien. Ogsaa mod Vest er omfattende Grænseflytninger under Diskussion. Fra
hollandsk Side kræver man Land som Erstatning for deLandbrugsomraader,
som Tyskerne har gjort værdiløse ved at lede Saltvand ind over dem.
De
Gaulle har erklæret, at Rhinen var Frankrigs absolut nødvendige “Sikker
hedsgrænse”. Dette kan forstaas paa flere Maader, f.Eks. som Krav om per
manent militært Okkupationsoniraade, som et Forslag om Oprettelse af en
separat Rhinstat og som en Plan om at indkorporere Rhinlandet i Frankrig.
Planerne om en separat Rhinstat viser hen mod Planen om helt at sprænge
den Bismarckske Rigsenhed. Sumner Welles har i sin Bog “The time for de
cision” (Juli 1944) udarbejdet en Plan herom. Han foreslaar først Østrig
og Østprøjsen adskilt fra Tyskland, og derefter at Tyskland skal deles i
tre Stater. En skulde omfatte Sydtyskland, Saaromraadet og en Del af
Rhinlandet, en Hessen, ThUringen, Westpfalen, Hannover, Oldenburg og Ham
burg, og den tredie skulde omfatte Prøjsen, Sachsen og Mecklenburg.
De allierede Regeringer har imidlertid endnu ikke bundet sig til nogle af
disse Planer om Tysklands Deling. Om de Allieredes Krigsmaal ved man i
hvert Fald, at det er Meningen at udskille Østrig og Østprøjsen tillige
med store Dele af Pommern og Schlesien samt at oprette en Slags interna
tional Forvaltning i Industriomraadet omkring Ruhr og Nedre Rhin samt i
Saaromraadet, forsaavidt dette ikke skal indkorporeres i Frankrig.

Kl. 12 i Nat eksploderede to kraftige Bomber paa Godsbaneterrænet i Kø
benhavn. Bomberne var anbragt under nogle Jernbanevogne, fyldt med Flyvemaskinemateriel og Reservedele.

Har De hørt, at Englænderne har trukket deres la t kk
bort fra Vestfronten?
ng ræ ende Skyts
—

-

Jo, de er bange for at ramme Russerne~

-

5 L U T

-
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Den russiske Opmarch til det store Angreb paa Berlin er i fuld Gang. Kam
pen om Brohovederne ved Oder er for den tyske Hærledelse blevet et
Spørgsmaal om, hvor mange Dage eller Timer, det store Angreb kan udsky
des
hvor stor Frist, man har, til at bygge Nødbefæstninger foran Rigs
hovedstaden. Generalangrebet ventes, og samtidig med at den berlinske
Presse forbereder Befolkningen paa det Uvejr, der bryder løs, skriver den
om den Kapitulationsopfordring, der ventes fra Tremagtsmødet
for saa
ledes at tage Brodden af en allieret Appel til det tyske Folk.
I Vest har Amerikanerne kæmpet sig ind i Siegfriedlinjens tredie Linje
Tyskerne viger langsomt i Egnen Sydøst for Aachen, Kolmar.Brohovedet
snævres stadig ind
Eisenhower fortsætter sine Troppekoncentrationer.
Ogsaa her kan i den allernærmeste Fremtid ventes en Udløsning af voldsom
Kraft.
-

-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE
Nati ig lidkamp mellem Frihedskæmpere,
Sommerfolk, Gestapo
og Desertører~
Som omtalt fandt der forleden Aften og Nat et voldsomt Skyderi Sted paa
Godsbanegaarden i København og i Gaderne omkring Godsbaneterrænet. Efter
den Undersøgelse, som nu er foretaget, har dette Skyderi sin Oprindelse
i en Aktion, som danske Frihedskæmpere foretog mod tre tyske Jernbanevogne, der holdt paa Terrænet læsset med Cykler, som Tyskerne har stjaa—
let her i Landet. De skulde sendes til østfronten til Undsætning for de
flygtende Tropper der og til Brug for de ældste Folkestornismænd, som har
ondt ved at naabort fra Fronten til Fods.
Frihedskæmperne var naaet helt frem til Vognene, da de blev opdaget af
tyske Vagtposter, der straks aabnede Ild imod dem. Ilden blev besvaret,
samtidig med at Frihedskæmperne trak sig tilbage. Under denne Tilbage
trækning efterlod de deres Bomber, og et Par af dem eksploderede straks
-

Militæroversigt
Natlig lidkanip mellem
Frihedskæmpere, Sommerfolk og Desertører
Tyskerne kræver Sommerkorpset ophævet
De 10.000 tyske Saarede
til Danmark
Generelt Udgangsforbud
i København?

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Side 1
Tidligere fransk
Krydser i Køben
havns Frihavn
Side 4
I faa Linjer(Indland) “
5-6
1-2
Hædersgevær til John
Christmas Møller
6-7
2
Tysk Hovedkvarter for
næste Krig oprettet i
2-3
Spanien
7
INF’s Radioaflytning
7—8-9
3
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efter. Disse Brag blev hørt over store Dele af København sent Søndag Af
ten, og ud paa Natten lød der et Par nye Brag, som ligeledes stammede
fra Frihedskæmpernes efterladte Bomber. Bragene opskræmte hele den tyske
Vagt paa Godsbanegaarden, PoTitisoldater fra Alsgades Skole blev udkom
manderet sammen med Sommer-Landsforrædere, og der fulgte et voldsomt Sky
deri overalt, hvor Soldaterne og Sommerfolkene rykkede frem. Navnlig de
sidste fyrede løs i Blinde
i deres Rædsel lod de Maskinpistolerne spil
le, blot et Vindstød for gennem Gaderne.
Ved 2.Tiden Natten til Mandag stilnede Skydningen af. Enkelte Grupper
Sommerfolk var paa det Tidspunkt naaet helt ud til Frederiksberg Alle—
Vesterbrogade, og de nøjedes ikke med at bruge Maskinpistoler. Hist og
her kastede de Haandgranater for at understrege, at de var Situationens
Herrer. At nogle Soldater i et tysk Militærtog, som holdt paa Godsbane
terrænet under disse Forhold forlod Vognene af Skræk, er forstaaeligt.
Deres Eskapade blev imidlertid misforstaaet af Sommer-Landsforræderne,
der troede, at det drejede sig om Desertører og skød løs paa dem af Hjer
tens Lyst. Det tog sin Tid, før Misforstaaelsen blev opdaget.
Det kan tilføjes, at Sabotørerne ikke tabte Modet i Anledning af det før
ste Uheld. Mandag Aften ved Midnatstid kom de igen, og denne Gang lykke
des det at undgaa at blive opdaget af de tyske Vagter. Der blev udlagt
Bomber i to Jernbanevogne, som bl.a. var læsset med Flyvemaskinedele til
Tyskland, og begge Vognene blev ødelagt.
-

Tyskerne krævet Sommerkorpset ophævet.
l3aggrunden tor den sidste Tfds~ Pengeafpresningsforsøg.
Vi har tidligere omtalt, at Tyskerne har forlangt Schalburgfolkene over
ført til Fronttjeneste eller til det saakaldte Hipo-Politi, der tidligere
udelukkende har været rekrutteret fra Sommers Landsforræderkorps. Endelig
kunde de Schalburgmænd, der ikke mente sig egnet til en af de to Opgaver,
søge deres Afsked, og flere har fulgt det sidste Tilbud og er derefter
overgaaet i de professionelle Forbyderes Rækker.
Nu har Tyskerne ogsaa stillet Krav om, at Sommerfolkene skal afvæbnes.
Inden den 9.Februar
eltsaa paa Fredag
skal Korpset aflevere Vaaben
og Munderingsgenstande, og kun Hipo-Politiet faar Love til stadig at væ
re i Funktion. Yderligere har det tyske Politi givet Statens civile Luftværn Meddelelse om, at saavel Schalburg- som Sommerfolk og Hipo-Politiet
er uden Beføjelse til at skride ind overfor danske Civilpersoner under
Luftal arm.
Som man ser blæser der en strid Vind imod vore Landsforrædere, og det er
sandsynligvis Grunden til, at de i denne Tid søger at salvere sig økono
misk ved at optræde som Tyve, Røvere og Pengeafpressere i stor Stil.
-

-
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pladser. Imidlertid har den tyske Generallæge Eckel forlangt, at det ty
ske Krav bliver efterkommet, og efter nye Forhandlinger har han erklæret
sig indforstaaet med, at de saarede tyske Soldater kunde anbringes i Lej
re og paa Skoler, som Tyskerne har forladt. Der kan i den Forbindelse
blive Tale om bl.a. Oksbøl-Lejren og
som tidligere omtalt
Schalburg
folkenes Hovedkvarter i Frimurerlogen, som nu er forladt.
Hospitalstjenesten har derefter foretaget alle Sikkerhedsforanstaltnin
ger, bl.a. har en Række Hospitaler ladet Personalet vekcinere for de mest
udbredte epidemiske Sygdomme
Tyfus, Paratyfus og Dysenteri, da man reg
ner med, at de saarede Soldater ogsaa kan være Smittekilder.
—

-

-

Sommerfolkene søgte Betjente
og stjal (~emmeæblerne.
For et Par Dage siden kom to Biler med Sommerfolk jegende ud til en Villa
i Kvarteret omkring Sloteherrensvej. Villaen blev omringet, og Sommer—
folkenes Leder, der var pyntet med Jernkorset som en yderligere Under
stregning af hens landsforræderiske Indsats, trængte sammen med nogle af
sine Haandlangere ind i Villaen, hvor de holdt Indehaveren op. De fortal
te, at de havde til Opgave at eftersøge nogle Politibetjente, som de hav
de Mistanke om skjulte sig i Villaen, og derefter foretog de en gennem
gribende Undersøgelse. Der blev ikke fundet nogen Politibetjente
natur
ligvis
derimod stjal Sommerfolkene Familiens Gemmeæbler, som laa i Kæl
deren og med dem forsvandt de. Der blev dog sat to Vagter ved Villaen for
at se efter, om der senere skulde ankomme Politifolk. Det gjorde der ik
ke.
-

-

-

Død under Razzia.
I sidste Uge blev der foretaget en dramatisk Razzia i.Vamdrup. En Række
Mennesker blev ført til Afhøring i Missionshuset. Under den almindelige
Forvirring blev den 5O-aarige Cyklehandler L.P.Knudsen ramt af et Hjer
teslag under en Spadsertur i Byens Anlæg. Det varede meget længe, før
nogen turde nærme sig Liget, idet man troede, han var blevet skudt. Ved
Razziaen blev følgende arresteret: Isenkr~imer Kaj Jensen, Vulkanisør
P.A.Sørensen, Landmand Viggo Madsen og Landmand Thorvald Johansen. Mange
Mennesker havde gjort sig usynlige, da Gestapo kom.

De 10.000 tyske Saarede
til Danmark.
Som omtalt i INF har Tyskerne stillet Krav om, at danske Hospitaler gjor
de klar til at modtage 10.000 tyske Soldater, der var blevet saaret paa
øst- og Vestfronten. Der har i den Anledning været ført en Række Forhand
linger mellem de tyske og de danske Myndigheder
i den Aand, som altid
har præget tyske “Forhandlinger”. I første Omgang blev Resultatet det,
at Sundhedsstyrelsen ansaa det for umuligt at skaffe de krævede Senge-

Generelt Udgangsforbud i København?
Omfattende Forberedelser igang fra tysk Side.
Tyskerne i København er nu ved at forberede sig paa Besættelsestidens
sidste Fase. Efter de Planer, INF har faaet Kendskab til, ser det ud til,
at det bliver Aanden og Tonenm Metoderne, Brutaliteten og Terroren fra
Folkestrejken om igen. Der er allerede trykt Plakater om fuldstændigt Ud
gangsforbud. Det er Meningen, at Tyskerne systematisk vil gennemgaa de
Lejligheder, de har Mistanke til,under Udgangsforbudet. Har man et Legi—
timationskort, der godtgør, at man bor det rigtige Sted, sker der intet,
medens alle andre vil blive anholdt og ført til Shellhuset. Man regner
paa denne Maade med at faa fat i en Række illegale Personer, som ikke
ved den nærmere Undersøgelse kan godtgøre, at Adressen paa Legitimations
kortet er “forældet”. Den systematiske Gennemgang af mistænkte Lejlighe
der er kun et enkelt Led i den omfattende Plan, Tyskerne har udarbejdet
for deres sidste Dage i Danmark.

84

85

-

5. 4. INFORMATION Nr.403.

7.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.369.

Tysk Langfinger
i Saksen.
Personalet ved en af Rangermaskinerne paa Aalborg Station saa Lørdag Nat
selv uset, at en tysk Soldat brød Laasen til Døren op paaen Godsvogn, der
holdt oprangeret paa Godsbaneterrænet. Da den tyske Soldat forsvandt ind
i Vognen, sprang Personalet resolut til, smækkede Døren i bag ham, lagde
Laaseoverfaldet over, og saa sad Kalorius i Saksen.
Rangermaskinen kørte nu Vognen fra Godsbaneterrænet over paa et af Hovedsporene udfor Kontoret og aflagde Rapport til den fungerende Stationsbe—
styrer, der straks tilkaldte Feltgendarmeriet. Indtil Gendarmerne kom til
Stede, rasede Fangen som et vildt Dyr inde i Vognen, blandt andet brække
de han Benet af en Stol og søgte med det at bane sig Vej ud gennem en af
Vognens Luger. Det lykkedes dog ikke.
Overfor Gendarmerne spillede han til at begynde med “fuld Mand”, men
faldt dog hurtig ud af Rollen.
Arrestationer i Hirtshals.
Forrige Nat skete der et Par voldsomme Eksplosioner i Hirtshals Havn. En
Bombe eksploderede under Jernbanevægten, der blev ødelagt sammen meden
Kulvogn, og en anden Bombe eksploderede under et Dobbeltsporskifte, saa—
ledes at et Stykke af Kørebanerne blev revet op. Det første Morgentog
maatte holdes tilbage. Tyskernehar derefter i Forbindelse med Sabotagen
foretaget en Række Anholdelser i Byen. Blandt de anholdte er: Fiskeeks
portør Søren Løth, Bogholder Kryhl, Manufakturhandler Marlon Toft, Isen
kræmmer I.C.Christensen, Skrædder Østergaard, Fisker Chr.Løth, Fisker
Ole Olsen og Erik Gaardboe.
I Sæby har Gestapo endvidere anholdt Skipper Poulsen, Parketbaaden “Ma
rie” og to Mand af Besætningen, Arne Petersen og Arne Sørensen. Endelig
er tre Sæby—Kuttere blevet beslaglagt i Havnen og slæbt bort af en tysk
Patrul j ebaad.
Tidligere fransk Krydser
i Københavns Frihavn.
I Københavns Frihavn ligger der for Tiden ved Midtermolens Vestkaj en
stor Krydser, som tidligere har været fransk. Det menes, at der er Tale
om Slagkrydseren “Ramillies”.
Den er ekstra bestykket med 4 svære Luftværnskanoner.
Ved Østkajen ligger SS “Mar de la Plata”, som er lastet med Tanks. Den
er minesprængt i Forstavnen og skal blive liggende i hvert Fald til den
15.Februar. Videre ligger der i Frihavnen 2 Destroyers og 4 Hurtigbaade.

Redaktør Frede Jordan, Aalborg, der har været Leder af en Opkøbscentral
for Tyskerne, er flyttet ind paa Hotel “Cosmopolite” i København
for
at være i Nærheden af sine Venner.
-
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I FM LINJER.(Indland):
Somnierkorpset og det tyske Politi synes i de sidste Dage at være blevet
grebet af en Razziamani. Man har holdt Razzia i Ølandshusets Billardsa
lon. Sortbørsrazzia i Saxogade og paa Gentofte Vagtværns Hovedstation,
Villa “Adelaide”, hvor man forrige Nat anholdt Svend Christiansen, der
gør Tjeneste i Vagtværnet. Han er Søn af Kaptajn Christiansen.
Søndag Morgen trængte 12 Frihedskæmpere ind paa Søborg Skole, hvor LB
Personalet holdt øvelse. LB-erne blev holdt op, og F~rihedskæmperne fjernede sig med 25 Kapper og lige saa mange Hjelme.
Den ukendte Mand, som blev fundet dræbt i Gaarden Nørrebrogade 200 med
Pistolskud, er nu identificeret som Sommer-Landsforræderen Raymond Ronald
Freidal. Han var 23 Aar gammel og boede i Prins Jørgensgade 3 A.
Sam
tidig har man faaet identificeret Manden, der blev dræbt paa Trappen til
Ejendommen Næstvedgade 2. Det var Schalburgmand J.Hansen, Broholmsalle
13. Han var Stikker.
-

Inspektør Johansen, der foruden at være Inspektør ved Hovedbanegaardens
Restaurant, var Medlem af DNSAP’s Lederraad, er nu
efter at have været
forsvundet i nogle Maaneder
fundet som Lig i Søborg Mose.
-

-

Den døde Kvinde, der blev fundet i Magle Sø ved Holbæk, menes at være en
Datter af Musse Gadedreng. Hvis det er rigtigt, er en berygtet kvindelig
Stikker blevet indhentet af Skæbnen.
Den kvindelige Fotograf Vera Schrøder, som forleden blev skudt i sin For
retning i Torvegade, er nu død. Hun var energisk Stikker for Tyskerne.
De tyske Myndigheder har beslaglagt det kongelige Døvstummeinstituts Ho
vedbygnirig i Fredericia og Gymnasiets to Gymnastiksale. Fra den lO.Feb
ruar overtages endvidere Størstedelen af Forsikringsselskabet “Dannevir
ke”s Ejendom ved Havnen.
I Fredericia har Vagtværnet beslaglagt 500 kg røget Flæsk. Det var u
stemplet og ulovligt slagtet. Flæsket var beregnet til det ~yske Militær,
der senere har forlangt det udleveret. Udleveringen er blevet nægtet, og
Stadsdyrlægen har kasseret Flæsket som uegnet til Menneskeføde. I For
bindelse med Sagen har flere danske Statsborgere været arresteret.
Søndag Aften skete der i Kolding Havn en Bombeeksplosion ombord paa Krea—
turdamperen “Helgoland” af Lybeck. Der skete ikke større Skade.
Mandag Middag blev der forøvet Sabotage mod Mekaniker A.P.Petersens me
kaniske Værksted i Bonnesensgade i Aalborg. En Del Biler paa Værkstedet
blev ødelagt.
Paa Varde Andelssvineslagteri skete der Søndag Aften en Eksplosion i en
Bygning, der blev benyttet til Opbevaring af Konserves. En Del af Lageret
blev ødelagt.
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Kroejer Carl Aage Larsen, Torup Kro i Nordsjælland, er blevet arresteret
for at have benyttet fornærmelige Udtryk overfor tyske Officerer.
Under en Razzia i Gaar Eftermiddags paa Østerport Station blev Stu.med.
Erik Petersen, Nytorv 8, dræbt af en Sommer-Landsforræder. Han blev skudt
i Hovedet.
En afskediget Schalburgniand, Eli Verner Gudmundsen, forsøgte i Gaar Vold
mod en ung Kvinde paa et Kontor i Valby. Der kom imidlertid Hjælp til, og
Landsforræderen blev anholdt.
I Aftes ved 2O.Tiden lød der en Række voldsomme Eksplosioner i flere
Kvarterer i København. Det viste sig, at fem Benzintanke var blevet
~sprængt i Luften. Det var i Hans Egedesgade, Valby Langgade, Classensga
de, Hillerødgade og paa Ingemannsvej.
Tyskerne foretog i Gaar 8 Anholdelser paa Geodætisk Institut i Odense.
Saavidt vides er alle de otte anholdte Officerer eller Underofficerer.

INFORMATIONS
“Hædersgevær” som Belønning
til Christmas Møllers Søn.
“Dagens Nyheter”s Londonkorrespondent, Daniel Wiklund, har til sit Blad
meddelt en Række nærmere Oplysninger om den unge dygtige Løjtnant i et
af Englands mest berømte Regimenter, Danskéren John Christmas Møller. Han
skriver:
Et amerikansk Hædersgevær som Tak for Redningen af en saaret ameri
kansk Soldat, der i flere Timer havde ligget paa en aaben Plads udsat
for fjendtlig Beskydning, er et af de Trofæer, som den frie danske Leder
Christmas Møllers Søn, John Christmas Møller, erhvervede sig under den
allierede Kampagne fra Normandiet til den tyske Grænse. i omtrent 14 Dage
maatte den 22—aarige Dansker sammen med sine Kammerater i en afskaaret
britisk Division i Nijmegenafsnittet ernære sig udelukkende af tysk Pro
vinat. I Øjeblikket er John Christmas Møller paa Orlov i London, og han
har berettet adskilligt om det Krigerliv, som har ført hans Afdeling 400
km over fransk, belgisk og hollandsk Jord til Tyskland, inkluderende 125
kms Fremrykning paa een Dag, hvilket er Hastighedsrekord paa den anden
Front. At komme til Tyskland og se sønderskudte Huse, der ikke er fran
ske, belgiske og hollandske, men tyske, erklærer Løjtnant Christmas Møl
ler, er en “usædvanlig dejlig” Følelse.
Den 22-aarige Dansker, som kom til England sammen med sine Forældre i
Foraaret 1942, har siden Invasionen i Normandiet, været med ved Falaise,
Bruxelles og Nijmegen. Hans Afdeling var blandt de første, som kom til
den belgiske Hovedstad og der hilstes af Jubel. En Erindring fra Nijme
genafsnittet er en Granatsplint, han endnu har i Benet.
Efter at de var kornet ind i selve Tyskland, oplevede han bl.a. følgende:
-

Vi laa en Dag i Skjul foran en By, som virkede fuldstændig uddød.
Pludselig kom en stor Flok hvide Gæs vraltende ad Hovedgaden, og til
-
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sidst blev Lysten til Gaasesteg for stærk. Jeg forsøgte først med alle
tænkelige Midler at lokke Gæssene over til mig, men Resultatet blev kun,
at hele Flokken flygtede. Jeg kravlede frem og trak Revolveren, men da
fik hele Affæren en anden Udgang. En Tysker, som havde ligget gemt,
sprang pludselig frem, affyrede sit Gevær midt i Gaaseflokken og for
svandt om et Hjørne med en Gaas under hver Arm.
John Christmas Møller var ogsaa med til at erobre et tysk Hovedkvarter,
der var forlagt til et belgisk Slot, hvor en Undersøgelse af Kældrene
viste, at de tyske Officerer havde taget godt for sig af Varerne. Der var
omtrent 2 km Hylde med Flasker, og der var saa mange af dem, at de nok
kunde have dækket “hele Vesterbrogade” i København.
Det amerikanske Hædersgevær fik John C.M. efter at han en halv Dag havde
ligget under stadig tysk Ild paa Nijmegenafsnittet. Han fortæller, at en
saaret amerikansk Soldat et Par Hundrede Meter fra ham, hvor han laa og
jamrede sig i mange Timer. Hen paa Eftermiddagen blev der en tilfældig
Pause i Skydningen, og da Amerikaneren stadig vred sig af Smerte, satte
den unge danske Løjtnant alt ind paa eet Kort og sprang frem. Et Par Ho]
lænderen, som nogle Minutter senere vilde frem samme Vej, blev skudt ned
og dræbt.
Tysk Hovedkvarter for den næste Krig
oprettet i Spanien.
Efter hvad den russiske Presse meddeler i Føkge “Aftonbladet” paa Basis
af en Rapport af Amerikaneren Dawny, træffer de tyske Nazister Forbere
delser til en underjordisk Fortsættelse af Kampen. Tyskerne har organise
ret en Generalstab, og Stabens Hovedkvarter er i Øjeblikket forlagt til
Spanien, men har Hundredvis af Underafdelinger baade i de neutrale Lande
og i selve Tyskland. Dawny omtaler, at Tyskerne har placeret store Pengesummer i Spanien, Svejts, Sverige, Argentina og Portugal. Dawny, som net
op er vendt hjem fra Spanien, meddeler, at der alene i dette Land for
Øjeblikketopholder sig ca.4000 tyske Industrieksperter.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Østfronten:
Den tyske Front langs Oder staar nu i Fare for at blive rullet op fra
Syd, da Russerne er gaaet over Oder-Floden Syd for Breslau i en Bredde
af 60 km, hvorfra de fortsætter mod Nord. Breslau er allerede omgaaet,
og der er fortsat yderligere 20 km mod Nordvest. Samtidig er det imidler
tid lykkedes for Russerne at slaa Brohoved over Oder lige udfor Berlin
i Nærheden af FUrstenberg samt Syd for Oder. Russerne har sendt Forstærk
finger over Floden, og man maa regne med, at disse Brohoveder hurtigt
kan udvides, idet en stor Del af de tyske Tropper er blevet afskaaret
paa den østre Bred af Oder. Der er saa godt som ingen Mulighed for at
faa dem tilbage igen, de staar uden Forplejning og Ammunition. Mange Ste
der har disse Afdelinger ogsaa maattet indstille Kampen. I det hele ta
get mangler Kampmodet mange Steder blandt Soldaterne.
I Østprøjsen snævres Rummet stærkt sammen for de tyske Soldater, og Poz—
nan staar for Fald. De sidste Støttepunkter kan kun holde ganske kort Tid
-
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endnu. Denne Bys Fald vil betyde ikke alene Frigørelse af meget store
Troppestyrker, men desuden at Forbindelsesvejen vil blive lettet med For
syninger til de russiske Tropper. Det oplyses nu, at de kæmpemæssige Her
mann Gøring-Værker i Gleiwitz er faldet ubeskadiget i Russernes Hænder,
og at de nu i Stedet for Tanke og Kanoner fremstiller Traktorer og Land
brugsmaskiner til Russerne.
Vestfronten.
Tyskerne har sat alle kampstærke Reserver ind i Kampen i Nærheden af Ind
brudet i Siegfriedlinjen ved Schleifen, hvor de bliver meget haardt
trængt, men det er iøvrigt slet ikke paa det Sted, at de venter det store
Gennembrud. I den tyske Overkommando ser man Tegn paa, at de allierede
vil støde igennem Resten af Siegfriedlinjen mellem JUllich og DUren, hvor
de har været langt fremme hele Tiden. I det nordlige Alsace skrumper det
tyske Brohoved stærkt ind, og Neu Breisach er blevet taget. Broen her
staar under amerikansk Kontrol paa den vestlige Side.
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Rigsfører Himmiers Massør, Finnen Professor Kirsten, er ankommet til
Stockholm, hvor han har faaet Lov til at nedsætte sig som Massør paa
Grund af de særlige Tjenester, han har bevist den svensje Regering. Han
er kommet til Sverige af politiske Grunde. Han har gennem Himmler skaf
fet sig megen udenlandsk Valuta under sit Ophold i Tyskland, og det er nu
blevet samlet i Stockholm.

SLUT.

Udrensni ng.
Himmler har givet Ordre til Udrensning indenfor den tyske Overkommando,
fordi flere af de højtstaaende Officerer har udtalt som deres Overbevis
ning, at det er vanvittigt at fortsætte Kampen. To Officerer er blevet
skudt, nemlig Oberst von Bitterdorf og Oberstløjtnant von Wartenberg. Ge
neralmajorerne Bergdorff og Lennartz er blevet arresteret af Gestapo,
mens en hel Del andre Officerer holdes under Kontrol. Den tidligere Poli—
tipræsident i Bromberg Sallitsch er blevet henrettet af Gestapo, mens Re
geringspræsidenten og Borgmesteren i samme By er blevet degraderet og
sendt til Fronten efter en Retshandling paa Grund af deres “uværdige Op
træden”. De var alle Partimedlemmer.
Overfald.
Samtlige Handlende i Berlin har faaet Tilladelse til at bære Skydevaaben
i deres Forretninger, fordi de har været udsat for Overfald af Flygtnin
ge og udenlandske Arbejdere, der har villet skaffe sig Mad. Vagtposterne
ved Berlins Levnedsmiddellagre er blevet forstærket for at give det Ind
tryk, at Lagrene er særlig store.
Levnedsmiddel situationen.
Udenlandske Korrespondenter i Berlin beretter, at Levnedsmiddelsituatio
nen i den tyske Hovedstad nu er saa vanskelig, at Befolkningen er begyndt
at spise Hunde og Katte. Den tyske Censur har intet haft at indvende mod
dette Telegram, der aabenbart skal vække Medynk med Berlinerne ude i Ver
den. Hvor vanskelige Forholdene for Flygtningene i Tyskland, og hvilken
Varemangel, der hersker, faar man et levende Indtryk af, ved at læse om,
at der er fastsat Maksimalpriser for Udlaan af Køkkengenstande.
Udlandet i Noter
Paa Grund af Benzinmangel vil Flyveforbindelsen København-Berlin blive
fuldstændig indstillet. Flyveforbindelsen mellem Berlin og Stockholm vil
blive indskrænket til to Ture hver Uge.
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En Kraftudløsning uden Sidestykke ventes baade paa den tyske østfront
og den tyske Vestfront. Russerne har udvidet deres Brohovéder Sydøst for
Breslau til en sammenhængende Front paa over 80 km, hvorfra nye Aktioner
mod Vest kan gennemføres, og
om muligt
Oder-Fronten rulles op Syd
fra. Andre Brohoveder paa Flodens Vestbred er blevet skabt
og dermed
andre Udgangspositioner for den store russiske Front, der før eller se
nere skal danne Udgangspunkt for “Damptromlen”s videre Vej fremover. Ved
Küstrin beskydes nu Landevejen, ad hvilken de tyske Forsyninger føres
frem
Kampe finder Sted i Berlins ydre Fæstningsværker, russiske Stød
patrul jer er dukket op i umiddelbar Nærhed af Rigshovedstadens Forstæder.
I Vest fortsættes den store allierede Opmarch, der hvert øjeblik kan gaa
over i en kæmpemæssig Angrebsaktion. Tyngdepunktet synes foreløbig at
ligge ved Roermond, men alt tyder paa, at hele Fronten, naar Offensiven
er en Kendsgerning, sættes i Bevægelse. De Troppemasser, der koncentre
res paa de to Fronter, er overmaade store
det er en af Historiens stør
ste Knibtangsbevægelser, der er i Gang.
-

-

-

-

-

INFORMATIOBS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Togtrafikken i Danmark
ligger i Kaos.
Jernbanesabotagen fortsættes
i en saadan Grad, at Togforbindelserne i
Danmark i øjeblikket praktisk talt ligger i Kaos, og ventende tyske
Transporttog rundt omkring sidder fast i længere eller kortere Perioder.
Det er ugørligt at opregne alle de større eller mindre Sabotageaktioner
fra det sidste Døgn kan blot nævnes Sprængning under et tysk Orlogs
tog mellem Tim og Ulfborg (en Personvogn beskadiget, ingen kommet til
Skade), Sprængning af Dobbeltkrydsning paa Skjern Station, Sprængning i
Sporskifter paa Vejle og Aarhus Stationer, 12 Skinner sprængt mellem Su
(Fortsættes Side 2)
-

-
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keborg og Funder, to Sporskifter ødelagt paa Skandeborg Station og et
Par-~Sprængninger Nord for Horsbøl.
Tysk Politiløjtnant
tidligere dansk
Overbetjent
skudt ned.
Paa Strandvejen i Nærheden af Annavej blev den 45-aarige tidligere Over
betjent i Københavns Politi, nu Løjtnant i det tyske Politi paa Shellhu—
set, Viggo Tolderlund, i Gaar dræbt ved Revolverskud.
Tolderlund, der var civil, kom kørende paa Cykle, og førte sin Schæfer
hund ved Siden af Cyklen. Pludselig blev han væltet af Cyklen af to pi
stolbevæbnede Mænd og efter et kort Haandgemæng, under hvilket Tolderlund forsøgte at trække sin Pistol, blev han skudt ned. Under Skudveks
lingen blev en forbipasserende ramt af et Strejfskud i Benet. Saaret var
dog ganske ufarligt.
-

-

Dristigt Kup mod tysk Godstog.
Frihedskæmpere standsede det og læssede tyske Vaabenkasser af.
En dristig Aktion er forleden Aften blevet gennemført paa Forlev Station
i Nærheden af Korsør. Her har Frihedskæmpere standset et Godstog, over
mandet to tyske Soldater, som havde til Opgave at bevogte en Vaabenlad
ning, og derefter bortførte samtlige Vaaben med tilhørende Ammunition.
Toget, der udelukkende bestod af Godsvogne, var afgaaet fra Korsør ved
22.Tiden. Kort før det naaede frem til Forlev, blev Stationsbygningen be
sat af Frihedskæmpere. Stationsmesteren blev tvunget til at sætte Indkør
selssignalet paa Stop, og da Lokomotivføreren standsede udenfor Statio
nen, blev han og Fyrbøderen taget under Bevogtning af Folk med Maskinpi
stoler. Andre Frihedskæmpere var imidlertid gaaet til Angreb paa de to
tyske Soldater, der bevogtede Vognen med Vaaben og Ammunition, og herun
der blev den ene Soldat saaret, hvorefter han og hans Kammerat blev af
væbnet. Toget blev derefter dirigeret ind paa Stationen, hvor en Lastbil
holdt parat, og de den udpegede Godsvogn var udfor Lastbilen, blev Loko
motivføreren beordret til at standse. Godsvognen blev derefter tømt for
sin Last, og kort efter forsvandt Frihedskæmperne med hele Ladningen.
Den saarede tyske Soldat blev bragt til Slagelse i Ambulance. Hans Kamme
rat maatte afgive Forklaring til de Gestapofolk, som nogen Tid efter kom
tilstede.
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den detroniserede Fører, Frits Clausen, ikke kunde faaLov til at hænge
sine Kranse om min Hals. Jeg havde jo 99 Procent af den danske Befolk
ning bag mig, og de befriede mig omgaaende for Landsforrædernes Laurbær,
som blev anbragt paa “det lille Sted” her ved Siden af. Det har paa Grund
af Kommunalbestyrelsens svigtende æstetiske Sans generet mig længe, men
nu er det heldigvis væk. Siden har Udviklingen medført et stadig mere
spændt Forhold mellem mig og mine Genboer, jeg blev mere og mere klar o
ver, at det var deres Mening, at afbryde enhver Kontakt mellem mig og den
danske Befolkning. Først satte de vældige Pigtraadsspærringer op, dernæst
rejste de nogle kæmpemæssige Bunkers paa Boulevarden, og endelig genere
de Dagmarhus’ Beboere baade mig og den københavnske Befolkning med ideli
ge Maskinpistolsalver ved Dag og ved Nat. Tilstanden blev kort sagt mere
og mere uhoidbar. De hyppige Razziaer i den senere Tid truede nu ogsaa
mig, og da jeg paa min Person bærer nogle meget vigtige Budskaber til det
danske Folk, fandt jeg det raadeligst at forsvinde fra det ubehagelige
Naboskab.
Og hvad venter De Dem af Fremtiden?
-

-

Det er allerede ved at gaa i Opfyldelse, svarer Hornblæseren.

Er det Nazipræstens Hævn?
I Tirsdags ankom et Par Biler med Gestapo og Sommerfolk til Utterslev,
hvor de kørte til Raadvadsvej 26. Her anholdt de Kordegn Jan Engel ved
Utterslev Kirke og førte ham til Shellhuset.
Anholdelsen er ganske uforstaaelig, Engel var en stille og rolig Mand,
der udelukkende helligede sig sit Arbejde for Kirken. Der er derfor den
Mulighed til Stede, at det drejer sig om en privat Hævn fra den nazisti
ske Pastor Strøbechs Side. Saavidt vides var Forholdet mellem Præsten og
Kordegnen ikke særlig godt, og efter Attentatforsøget mod Strøbeck i sin
Tid har han formodentlig i sin Hævntørst forsøgt at kaste Mistanken paa
de Mennesker, han ikke sympatiserer med. At det bliver hele hans tidlige
re Menighed, er en anden Sag. Foreløbig har Tyskerne gjort Begyndelsen
ved at arrestere Kordegn Engel.

Den lille Hornblæser træt af
Naboskabet med Nazisterne.
Aabenhjertig Samtale.
Efter i en lang Aarrække at have overvaaget Livet paa Byens mest trafike
rede Plads er den lille Hornblæser nu med Kommunens Bistand gaaet under
Jorden.
INF’s Medarbejder havde i Gaar en Samtale med Hornblæseren, der nu geni
mersig paa et sikkert Sted, idet han dog lejlighedsvis tager en Tur gen
nem Byen. Paa Baggrund af sin Erfaring gennem tre Krige med Tyskerne,
faaer Hornblæserens Udtalelser en ganske særlig Interesse. Paa vort
Spørgsmaal om, hvorfor han er gaaet under Jorden, svarede han uden Tøven:
Dagmarhus har aldrig kunnet li’ mig. Helt galt blev det i sin Tid, da

Frihedskæmpere paa Razzia hos
“Kamptegnet”s tidligere Redaktør.
En af denne Periodes mest utiltalende Skribenter, Translatør Aage H.An
dersen, der var Redaktør af Nazisternes Smudsorgan “Kamptegnet”, fik for
nogle Dage siden et Besøg, som tilsyneladende tog meget voldsomt paa hans
i Forvejen daarlige Nervesystem. En Fløj indenfor Frihedsbevægelsen havde
faaet at vide, at Andersen nu boede i en Villa i Charlottenlund, og i
Fredags kørte nogle Mænd ud til denne Villa, hvor de var saa heldige, at
træffe Eks-Redaktøren hjemme.
I første Omgang søgte Andersen at bluffe Frihedsfolkene at fortælle dem,
at det hele maatte bero paa en Misforstaaelse, og at han slet ikke var
den Mand, de ansaa ham for. Da dette Forsøg paa at slippe udenom Kends
gerningerne ikke lykkedes, gik den venlige Mand til den anden Yderlighed.
Han blev pludselig sig selv og vilde endda sætte sig til Modværge. Ogsaa
denne Side af Sagen blev dog hurtigt og meget bestemt ordnet, og derefter
tog Frihedskæmperne fat paa en noget grundig Undersøgelseaf Andersens Bo
lig. Det var ikke Smaating, der ved denne Lejlighed blev fundet. Blandt
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andet fik man fat i en Mængde kompromitterende Papirer af alle Slags,
saaledes ogsaa hele Materialet og Akterne i den i sin Tid meget omtalte
Sag mellem “Kamptegnet” ved Olga Eggers og Aage H.Andersen paa den ene
Side og Grosserer Daell og Frk.Wassermann paa den anden
en Sag, der som
bekendt indbragte begge “Kamptegn”-Redaktører er anselig Fængselsstraf.
At de ikke kom til at afsone Straffen skyldes naturligvis blot Tyskernes
særlige Kærlighed til de to Elever af Nazismens store litterære Forbille
de
Streicher. Det var dengang. Nu skal de danske Frihedskæmpere til at
sortere det indsamlede Materiale.
-

-

Frihedskæmpere kom
Tyskerne i Forkøbet.
1500 Liter Benzin tilhørende Brandvæsenet blev i Gaar Formiddags mellem
Kl.7 og 11 afhentet af ca.3O revolverbevæbnede Mænd hos Carlsberg. Nogle
af Mændene gennede Vagten i Beskyttelsesrum, andre tvang nogle Arbejdere
til at pumpe Benzinen op i medbragte Beholdere, der kørtes bort paa en
Luftværnsbil med en LB’er som Chauffør, som var truet til det. Først ved
den tyske Vagt udenfor Alsgades Skole blev LB’eren sat af Vognen. Bilen
gik derefter i Staa, men blev skubbet igang lige for øjnene af Tyskerne,
der interesseret fulgte Begivenheden.
To danske Drenge dræbt.
En ualmindelig trafisk Ulykke sket i Tirsdags ved Rejsby udenfor Ribe,
hvor to Drenge er blevet dræbt i et af de tyske Minefelter. De to dræbte
Drenge er, den ll—aarige Aage Thiim, og den 12-aarige Andreas Madsen. De
var sammen med en Hund gaaet ind i Minefeltet udenfor Diget. Først efter
flere Timers Søgen fandt man Drengene, den lille Andreas laa død i Kanten
af Minefeltet. Hans Blodtab havde været saa stort, at han døde. Aage
Thiim blev hurtigst muligt ført til Sygehuset i Ribe, men var død ved
Ankomsten. Ved Siden af ham laa den døde Hund.
30 Grænsegendarmer
fra Neuengamme overført til Frøslev.
Følgende Tjenestemænd af Grænsegendarmeriet er overført fra Neuengamme
til Frøslevlejren: Bjørnstad Andersen, Padborg, J.J.Andersen, Padborg,
H.G.Bergmann, Rens, H.A.Buch, Rudbøl (Vagtmester), C.M.Christiansen, Hø
jer, Jørgen Christiansen, Sønderborg, J.Franck, Sønderhav, H.L.Gran, Sæd,
Aage Harritssø, Sæd, A.Henriksen, Graasten, O.J.Holm, Lydersholm, C.O.
Jensen, Lille Jyndevad, J.Krogh, Broager, C.Larsen, Bov, O.Madsen, Pad
borg, C.J.Markvardsen, Krusaa. A.P.Nielsen, Tønder, L.H.Nissen, Bov,
(Vagtmester), Ib L.Olsen, Rinkenæs, E.C Pedersen, Padborg, M.E.Pedersen,
Padborg, P.V.Pedersen, Skodsbøl, H.F.Plath, Rønshoved, A.Rasmussen, Frøs
1ev, A.T.Regensburg, Rinkenæs, H.J.Schmidt, Frøslev, A.C.Simonsen, Rud
bøl, K.A.Sørensen, Kollund, Mathies Thomsen, Frøslev, A.Toft, Sæd.
Foruden de 30 Grænsegendarmer er der desuden overført 12 civile Fanger,
alle fra København. Transporten blev gennemført med Rutebiler paa Foran
staltning af Røde Kors.
I forrige Uge er der fra Frøslevlejren frigivet et Antal Gendarmer, Poli
tibetjente og Civile. Senere meddeles, at de ovennævnte er frigivet.
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Stikker likvideret i Horsens.
I Tirsdags blev en berygtet Stikker og Værnemager i Horsens, Ekspedient
Villy Sørensen, Søn af Værnemageren Murermester Sørensen, Sønderbrogade,
beskudt, da han kom ned fra Ejendommen, Søndergade 22. Han blev ramt af
5-6 Skud, mens han opholdt sig paa Trappegangen i Ejendommen, hvor han
bor. I Haardtsaaret Tilstand blev han indlagt paa Kommuneholpitalet i
Horsens. Han plejede livlig Omgang med Tyskerne og havde Tilknytning til
Gestapo
Teutonerne raser
Enkeltheder fra Jernbanesabotagen i Aarhus.
Om Jernbanesabotagen i Aarhus meddeles yderligere, at der i Løbet af Man
dag Aften eksploderede 22 Seriebomber paa Aarhus Hovedbanegaards Terræn
og paa den sydgaaende Linje. Bl.a. blev en Del Sporskifter ødelagt, og
Trafikken blev fuldstændig lammet, idet der ikke kunde rangeres. De kraf
tige Bombedrøn, der fulgte efter hinanden med regelmæssige Mellerum frem
kaldte et teutonisk Raserianfald hos den nye Bykommandant, der er kendt
som rettroende Nazist. Han lod Hovedbanegaarden besætte og en Del Jern
banefolk blev
hver især bevogtet af to Soldater
tvunget til at søge
efter Bomber paa Terrænet, mens Eksplosionerne stadig bragede omkring
dem. Nogle Jernbanefunktionærer tog deres Tøj og gik, og hele Personalet
blev derefter erklæret for arresteret. Alle Civilpersoner, der befandt
sig paa Banegaarden, blev jaget paa Gaden, og Dørene blev laaset. Ogsaa
paa Banegaardspladsen for Feltgendarmer rundt og beordrede i en brøsig
Tone Folk til at gaa hjem. Toget Nord fra, der skulde have været i Aar
hus lidt før K1.22, naaede først ind K1.4, og alle de Rejsende til Aarhus
blev straks kommanderet væk fra Hovedbanegaarden. Da samtlige Hoteller
var fuldt belagt, maatte en Masse Mennesker tilbringe Natten paa Gaden.
Da det blev lyst, blev Dørene aabnet igen, og to hovne Prøjserofficerer
stod frem og meddelte de mange Rejsende, der skulde med Morgentogene, at
kun Arbejdere, der skulde til Tirstrup paa Djursland, hvor Tyskerne er i
Færd med at bygge en stor Flyveplads, kunde faa Lov til at rejse. Alle
andre kunde lige saa godt gaahjem igen, sagde de, for det var ganske sik
kert, at der ikke blev andre Rejsemuligheder den Dag. Op paa Dagen kom
Trafikken dog i Gang igen.
-

-

Tyskere i Jylland
meget nervøse.
Sabotagens Værdi.
Paa Holstebroegnen er de Lastbilvognmænd, som kører for Værnemagten, me
get ilde til Mode i øjeblikket. Af Frihedsbevægelsen er siden Nutaar indledet en systematisk ødelæggelse af disse “Pigtraads-Lastbiler”. Der er
saaledes bombesprængt Lastbiler i Bovling, Tvis, Hvam, Nørre Felding og
Holstebro By. Ved den sidste af disse Bombesprængninger var Resultatet
særlig gunstigt. Hos Vognmand Peter Jensen, Nr.Felding blev der ødelagt
to Lastbiler og en Personbil samt en Garage. Ved samtlige Lastbilødelæg
gelser har man kunnet glæde sig over, at Ejerne har lidt betydelige Tab,
idet Vognene ofte har været indkøbt til skyhøje Sortbørs-Priser, mens
Forsikringen naturligvis kun dækker en normal Vurderingspris. Lastbil
ødelæggelserne i Jylland har iøvrigt et saadant Omfang, at den paagælden
de Forsikrings-Vurderingsmand kun med største Besvær kan overkomme Arbej
det. Et Par af de bombede Vognmænd har skyndsomst forladt Egnen.
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Som et Kuriosum kan nævnes, at Bombesprængningen af Vognmand Winther
Christensens Lastbil og Garage i Holstebro By var den første Sabotage i
Holstebro under hele Besættelsen. Den havde til Følge, at den lokale Kom
mandant, som er ny paa Pladsen, blev meget nervøs og krævede omgaaende
Forstærkning af Garnisonen, som netop var udtyndet ved Forlægninger til
Tyskland. Han fik straks 150 Mand fra Hjerm med Løfte om endnu flere. Der
har siden været udsat Vagtposter talrige Steder i Holstebro. For de meget
kloge og overlegne hjemlige “Eksperter”, som ikke tror paa Sabotagens
Værdi, turde dette Eksempel være lærerigt. En enkelt Lastbils ødelæggel
se medfører en ikke ubetydelig Troppeforlægning, og binder i Modsætning
til tidligere et større Antal tyske Soldater ved Vagttjeneste.
Nu kommer Resultatet af
Sabotagen mod Vandtaarnene.
Paa de vestjyske Banestrækninger kan de tyske Transporttog fremtidig
kun køre med “korte Træk”, fordi der ikke længere findes Vandtaarne med
tilstrækkelig Kapacitet til at fylde et Lokomotiv med den Vandmængde,
som kræves, naar et stort Antal Vogne skal trækkes. Denne meget betydeli
ge Gene for de tyske Transporter, som efter den haarde Medfart paa den
østjyske Bane var forlagt til Vestkystens Baner, kronedes med Sprængnin
gen af Statsbanernes Vandtaarn i Vemb i Hostebro i sidste Uge. Taarnet
blev fuldstændig ødelagt. Forud var der gaaet Sprængninger af Statsbane
vandtaarnene i Esbjerg, Bramminge, Ribe og Varde.
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Holstebro Station for at faa Skinnestykker. Før Eksplosionerne var Hol
stebro Station telefonisk blevet advaret mod at udsende Jernbanefolk paa
Linjen de første 12 Timer.

I FAA LINJER:
Natten mellem Søndag og Mandag eksploderede der 15 Bomber paa Aarhus
Grenaabanen, hvor Tyskerne havde paabegyndt en Transport af de Tropper,
som var stationeret paa Djursland. Banen er nu afbrudet i nogen Tid. Den
følgende Nat var der Sprængninger af Jernbanen fra Aarhus og Syd paa ved
Ravnsbjerg. Statsbanerne har faaet udbedret Skaderne i Dagens Løb. Aar—
hus-Hammel Jernbanes Spor er ogsaa blevet sprængt mellem Viby og Stau—
strup.
Takket være Jernbanesabotagerne er der nu atter rigelig med Fisk rundt
om hos Fiskehandlerne. Tyskerne kan simpelthen ikke faa det sendt hjem.
Tyskerne begynder efterhaanden som deres egen Levnedsmiddelsituation bli
cer værre og værre at interessere sig for Kommunens Beredskabslagre. Vær
nemagten har overfor Aarhus Kommune stillet Krav om Udlevering af 1500
Tønder Kartofler af Kommunens Beredskabsiager. Der er protesteret til In—
denri gsmini sten et.

Enkeltheder om Jernbanesabotagen
i Midtjylland.
Kort efter Nytaar fandt den første Jernbanesabotage i Nordvestjylland
Sted mellem Struer og Holstebro. Det var dog kun i mindre Stil.
Natten til Søndag og Natten til Mandag blev der imidlertid foretaget et
saa stort Antal Sprængninger, at samtlige Forbindelser til og fra Holste
bro blev blokeret, mens andre Linjer blev spærret af Frygt for Bomber.
De første Sprængninger fandt Sted paa Strækningen Ulfborg-Thim og Vemb
Ulfborg. Det bevirkede, at et langt tysk Transporttog med Biler, Motor
cykler m.v. helt maatte lægge Rejsen om og køre tilbage mod Syd over Hol
stebro og Herning. Samme Nat skete der Sprængninger paa Linjerne StruerThisted og Struer-Skive. Søndag Nat skete den fuldstændige Aflaasning af
Holstebro, der endnu for alle Strækninger vedvarede sent Mandag Aften.
En enkelt Strækning kom i Gang i Tirsdags. I Tiden Kl.20.30
21.30 hør
tes i Holstebro 25-30 Bombeekspiosioner. Det viste sig, at 8 Bomber var
sprængt paa Strækningen Holstebro-Struer. 10 Bomber paa Strækningen Hol
stebro-Herning og 6 Bomber paa Strækningen Holstebro-Ringkøbing. Ved
Sprængningerne blev der ødelagt Skinner og Skiftespor. Al Trafik over
Holstebro var dermed udelukket i indtil tre Dage for alle Strækninger.
Umiddelbart efter Eksplosionerne sendte Tyskerne Patrul jer ud og der ~lev
skudt langs Banelinjerne i alle Retninger. De ophidsede Tyskeres enest~e
Bytte blev en Hest tilhørende Tørveentreprenør Barslund. Hesten var op~
staldet i Allegade i Holstebro. Soldaterne hørte Støj fra Stalden, og
deres Ophidselse troede de, at det var en Sabotør, der rumsterede. De
aabnede Ild og stormede Stalden, hvor de fandt den haardtsaarede Hest.
At Statsbanerne mangler Skinner, viser tydeligt den Omstændighed, at der
til det nødvendige Reparationsarbejde maatte brækkes et Sidespor op paa

Værnemagten har meddelt, at der nu kommer russiske Krigsfanger til Aar—
hus. Det drejer sig i første Omgang om 600 Mand, der skal benyttes som
Arbejdskraft. Der er stillet Krav om, at Pavillonen “Friheden” ved Aarhus
bliver stillet til Disposition for Fangerne.
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Fra Sønderborg meddeles, at der alene til Flensborg er ankommet ca.l0.000
Flygtninger fra de af RUsserne besatte Omraader i Tyskland. Endnu er der
ikke kommet Flygtninge over den danske Grænse, men det vides, at Sogne
raadsformændene i de sønderjyske Amter har modtaget et Cirkulære, som
kræver Oplysninger om Indkvarteringsmulighederne i de paag&dende Kommu
ner.
En Fange i Frøslevlejren, den 28-aarige Sjællænder Eugeni Hansen, hvis
Fader ogsaa er Fange i Lejren, blev forleden Aften i Ambulance ført til
Sygehuset i Aabenraa, da hun skulde føde. Hun var ledsaget af to tyske
Vagtpos ter.
Endnu •en Grænsegéndarm, Julius Hansen, Rudbøl, er død i tysk Koncentra
tionslejr. Han blev 25 Aar gammel og efterlader sig Hustru og en lille
Pige paa tre Maaneder.
Journalist Torben Wulff, der forleden blev eftersøgt af Gestapo i Roskil
de, er blevet anholdt i København.
Journalist Willy Andersen, Ritzaus Bureau, der blev arresteret for nogen
Tid siden, fordi han tilfældigvis boede i en Lejlighed, hvor Gestapo
holdt Razzia, er sendt til Frøslev.
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Forlagsboghandler Bjørn Erichsen er atter kommet paa fri Fod. Hans Ar
restation var en Fejltagelse
hvad enhver jo kunde indse.

Skoler og i Lejre for saarede tyske Soldater, ikke dækker Behovet. Kra
vet er nu forhøjet til 20.000 Sengepladser.

Den j.Hansen, der for nogle Dage siden dræbtes i Næstvedgade Nr. 2 i Kø
benhavn, var foruden Stikker ogsaa Kaptajn i Schalburgkorpset.

Under Overskriften “Millitært Opraab” i Flensborg meddeles det i Søndags
i “Nordschleswigsche Zeitung”:
Borgmester Dr.Kracht og Kredsleder Rie
cken retter paa Grund af talrige Flygtninges Ankomst fra øst et Opraab
til Flensborgs Befolkning. Det er for Flensbor.g en selvfølgelig Pligt at
tage sig af de haardt ramte Folkefæller og i saa vid Udstrækning som mu
ligt lindre deres Skæbne.

-

Tirsdag Aften maatte Ambulancen hente en “Dame”, Fr.Frandsen, østerled
19, Hun havde forsøgt Selvmord i Restaurant Tosca, hvor hun havde taget
for mange Sovetabletter. Hun blev ført til Lazarettet paa Nyelandsvej.
To Kuske fra Tuborgdepotet i Esbjerg, den l7.aarige Gert Andersen, Fro
desgade 147, og den 45-aarige H.Ehlers, Strandgade 8, saaredes i Gaar
Formiddags af Skud fra en tysk Vagpost ved Tunnellen i Borgergade. Her
var i Forvejen en anden Vogn blevet standset, og da Kuskene ikke stand
sede for Tilraab lige med det samme, fyrede Tyskerne løs. Begge Kuskene
har faaet amputeret den ene Fod.
Som omtalt forsøgte Sommerfolk i Lørdags at storme en Lejlighed paa 2.Sal
i Ejendommen Hvidovrevej 279. Lejlighedens Indehaver tog imidlertid Flug
ten vef Hjælp af et Tov, som han kastede ud fra Sovekammervinduet mod
Gaarden. Da han var naaet halvt ned ad Tovet, kom nogle Sommerfolkind i
Gaarden og dræbte ham ved Maskinpistolsalver. Den dræbte hed From Peter
sen, og han havde i længere Tid været eftersøgt af Gestapo.
Sagfører Erik Stage, der for nogle Dage siden blev arresteret ag Gestapo,
er atter løsladt.
Chefen for Ingeniørtropperne, Oberst C.C.Thomsen, er blevet arresteret
af Gestapo under et Besøg i Nordsjælland.
I Fredags kom det til et voldsomt Optrin i Cafe “Luna” paa Jagtvejen. En
Marinevægter optraadte yderst provokerende overfor nogle af Gæsterne.
Det udviklede sig til Skænderi, og da Landsforræderen tog sin Pistol
frem, blev han omgaaende afvæbnet og gennempryglet af et Par af Cafeens
haandfaste Gæster. Derefter blev han uden videre Formaliteter smidt ud
ad Døren og havnede næsegrus paa Fortovet udenfor.
Som omtalt blev en Mand ved Navn Hansen, Stendal 10 i Kastrup, skudt ned
i sit Hjem Mandag Aften. Den Dræbte er identisk med Marinevægter Georg
Hansen, der gjorde Tjeneste paa Flyvepladsen.
Lørdag Formiddag hentede Frihedskæmpere 82 Colli Aluminium paa Toldboden.
Det drejede sig om store Aluminiumsrør til Værnemagten.
Syv pistolbevæbnede Mænd holdt forleden Personalet op paa John Anker
stjernes Filmsfabrik, Lygten 46 i København. De forlangte at faa udleve
ret Fabrikkens Beholdninger af Raafilm, ca.3000Meter, som de derefter
forsvandt med.
Kontorassistent Eigil Jørgen Fussing, Krystalgade 1 i Horsens, er den 5.
Januar død i Neuengamme. Han efterlader sig Hustru og to smaa Børn.

-

Specielt til
FREDE: Jette
-Specielt til
Specielt til

SKOV: 5. gaar ikke. Karstensen.
fuldst.vel, har afsendt store Doser.
32: Takt
121: Tak for Brev. Adressespørgsmaalet bliver ordnet. De
skal faa Meddelelse igen.
Specielt til 259: Adressen er rigtig.
Specielt til634: Tak for Deres Brev. Vi glæder. os til at høre mere fra
Adressen er rigtig.
Specielt til 269: Den paagældende Kvinde er afgaaet ved Døden.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten:
Berlinerne er nu saa nær ved Kampfronten, at de kan se og høre de russi
ske Kampflyvere drøne over Hovedet paa dem, naar de skal angribe de tyske
Vogne og Marchkolonner paa Vej mod Fronten. Dette har gjort et meget
stærkt Indtryk paa Befolkningen, mens den venter paa Meddelelsen om det
store Gennembrud.
Gennembrudet over Oder er ved at blive til Virkelighed. Küstrin er af
skaaret, idet der er dannet nye Brohoveder over Oderen baade Nord og Syd
for denne Fæstning. Ogsaa Syd for Frankfurt har Russerne dannet nye Brohoveder, og alt tyder paa, at den russiske Opmarch til Slaget om Berlin
er ved at være tilendebragt. Den russiske Overkornmando har koncentreret
meget store Mængder Mandskab og Materiel paa dette Frontafs~it, og Ty
skerne har paa den anden Side ikke været i Satnd til at skaffe de fornød
ne Reserver frem. Det kniber navnlig medat faa Tropperne over fra Vestfronten. Overalt langs hele Fronten er der Mangel paa Tanke. Det gør sig
særlig stærkt gældende for Tyskerne paa det nordligste Afsnit, hvor Rus
serne angriber meget haardt 36 km fra Stettin. Tre Gange er de trængt ind
i PUritz, som de nu synes at have fast i deres Haand. Langs Fronten til
Deutschkrone gøres der nu gode Fremskridt. Paa Fronten i Schlesien er
Russerne trængt 25 km frem fra Oderen mod Vest i meget stor Bredde,,og en
Afdeling har naaet Noisse, men er kastet tilbage igen. Længere mod Nord
er andre Afdelinger ved at angribe Industridistriktet Schweidlitz
Wal
denburg.
I. Elbing har Tyskerne maattet opgive Havnen og Schikau -Værftet til Rus
serne, og har trukket sig ind i Byens Midte. Det oplyses, at 18 tyske Ge
neraler er faldet i den sidste Tids Kampe.
-

Efter de sidste Dages Begivenheder paaøstfronten har Tyskerne aabenbart
indset, at det første Krav om 10.000 Sengepladser paa danske Hospitaler,
100
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Vestfronten.
De fire amerikanske Divisioner, der er gaaet til Angreb Nordvest for
Trier, har gjort gode Fremskridt. De er trængt dybt ind i Vestvoldens
Bunkersstillinger og gaar videre frem uden at støde paa større Modstand.
De tyske Forsvarsstyrker har anmodet om Forstærkninger, men man aner ik
ke, hvor man tør blotte Fronten. Angrebet kom fuldstændig overraskende
uden Artilleriforberedelse. Amerikanerne gik over i Gumniibaade og tog de
tyske Stillinger, hvorefter Artilleriet satte ind. Dette Angreb gaar fra
Echternach og 35 km mod Nord til Dassburg, hvor det slutter sig til den
allerede gennemførte Offensiv. I Øvre Alsace er Tyskerne ved at opgive
Modstanden, og de tyske Stillinger rulles io fra Nord og Syd.
Ny Type engelske Miner.
Tyskerne har i de sidste Dage haft meget stort Tab af Skibe i Østersøen
paa Grund af Miner. Det er ganske nye Typer, Englænderne har lagt ud, og
man ser sig af denne Grund ikke i Stand til at stryge dem, selv om Ty
skerne havde Kul og Olie til Minestrygerne, hvilket ikke er Tilfældet.
Slaver.
SS-Cheferne for de tyske Koncentrationslejre bl.a. ObersturmfUhrer Mowrer
har tjent store Penge paa at leje Fangerne fra deres Koncentrationslejre
ud til store tyske Firmaer. Saaledes har Daimler-Benz af ham lejet Tysklands mest fremragende Ingeniører, Teknikere og Videnskabsmænd. Til Gen
gæld har Mowrer faaet store Summer fremmed Valuta af det store Automobil
firma. Détte Princip betyder den største Fare for Intelligensen, der saa—
ledes af SS efter Forgodtbefindende blot kan sættes i en Koncentrations
lejr for at skaffe sig store økonomiske Fordele.
Nødraab.
Fra alle Dele af det tyske Rige lyder der nu paa Grund af Flygtningestrømmen Nødraab efter Levnedsmidler og Medikamenter. Ingen Steder slaar
Forraadene til, Forretninger plyndres, og Sygdomme udbryder overalt. I
Bayreuth er der saaledes udbrudt Plettyfus og overalt hører man om Sam
menstød mellem Befolkning og Politi, fordi Befolkningen intet kan faa paa
deres Rationeringskort.
Pressen paa en Bombe.
Siden i Lørdags har de udenlandske Korrespondenter i Berlin siddet paa
en ueksploderet 500 kg Bombw uden at vide det. Den var gaaet ned i Pres—
seklubben paa Potsdamerplatz og blev opdaget der i Gaa.
Arbejde nok.
Propagandaministeriet har forbudt, at tyske Soldater ved Fronten sender
Breve til deres tidligere Arbejdsgivere for at sikre sig Arbejde efter
Krigen. De maa ikke tro, at Krigen er saa nær sin Afslutning, men skal
først og fremmest tænke paa dens Fortsættelse. Saadanne Breve bliver
brændt. De nazistiske “Stimmungsoffiziere” oplyser nu Soldaterne op, at
der nok skal blive rigeligt Arbejde til dem alle, for ikke mindre end 7
Millioner Tyskere er under Krigen af gode Grunde borte fra Arbejdsmarke
det og vil forblive borte; det vil derfor være let at faa noget at be
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stille, naar Krigen engang er Slut.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
“Göteborgs Handels- og Sjöfartstidning” skriver i en Leder om de tyske
Magthavere:
De harsuggereret sigselv til at tro paa det Miskmask, de kalder de
res Ideologi. Det synes som om de paa denne Maade har gjort sig immune
overfor enhver Form for sund Fornuft. Det hænder jo med Mennesker. Paa
Sindssygeanstalterne er der mange Individer, som er overbevist om, at de
er Napoleon, Jesus af Nazareth eller en anden Personlighed. At alt taler
imod denne Overbevisning hefter de sig ikke ved. En beslægtet Form for
Sindssyge er Cæsarismen. Adskillige af Roms Cæsarer troede, at de var hæ
vet over den menneskelige Begrænsning. Al den Underdanighed, de mødte,
den grænseløse Smiger, der østes over dem, øgede i Forening med den væl
dige Magt, der var lagt i deres Haand, deres Selvfølelse til det sygeli
ge. De faldt som Ofre for Kejsergalskab, og det blev deres Undergang.
“Den bøhmiske Reservekorporal” er i en lignende Situation. Hver Tale,
han har holdt, har givet bombastiske Udtryk for hans Selvovervurdering.
Man har smigret ham grænseTøs og hilst ham som en Afgud. Selv her i Lan
det har nogle forvirrede Stakler istemt denne Hyldest.
Nu høster Tyskerne Frugten. Dersom Hitler og hans Medhjælpere endnu nogen
Tid forbliver ved Magten, vil Dødens Stilhed brede sig over det Rige, som
engang udgjorde det tredie Rige. Sult, Kulde og Sygdom vil fuldbyrde,
hvad Vaabnene har begyndt. Fuldbyrder Hitlerismen sit Værk, ender den
følgerigtigt i den tyske Folkedød. Hitler ophidsede det tyske Folk til
et Forsøg paa at udrydde andre Folk. Resultatet blev dets egen Undergang.
-

Paa “Spegein” vises for Tiden i Følge det danske Blad i Sverige “Danske
ren” den danske Filmsinstruktør Bjarne Henning Jensens Kortfilm “Flykt
ningar finner en hamn”. Det er en yderst fængslende Reportage, der i gri
bende Billeder viser, hvordan Flygtningene ankommer til Sveçige, enten
pr.Baad ellerover Fjeldene og hvordan den svenske Befolkni~ig tager sig
af dem. Man faar bl.a. Lejlighed til at Følge en dansk Flyg’tningefamilie
fra det Øjeblik, den sætter Foden paa svensk Grund efter at være kommet
over Sundet i en lille Robaad, og man er med en ung Nordmand paa hans en
somme Vandring over Fjeldene, indtil han er i Sikkerhed paa den svenske
Side og faar den første Hjælp af Lapper.
Hermann D.Koppel har kompone
ret den ledsagende Musik, og Erik Tuxen dirigerer. De eneste svenske Nav
ne i Filmen er Fotografen Albert Rudling og Speakeren Gunnar Sjöberg.
-

5 I D 5 T E:
Den dræbte Erik Damgaard
den unge Mand, som blev skudt ned udenfor Ka
fe Brønnum
er identisk med den af Gestapo eftersøgte Journalist Jørgen
Arboe-Rasmussen. Tyskerne har nægtet at udlevere hans Lig. Den unge Mand
var knyttet til et Roskilde-Blad.
-

-

SLUT.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Sidste Fase.
Tyskernes paatænkte Razzia efter Frihedsbevægelsens Mænd.
Som allerede omtalt i INF har Gestapo og deres danske Haandlangere plan
lagt en omfattende Aktion mod den danske Frihedsbevægelse. Plakaterne,
som skal danne Indledningen til denne Aktion, er allerede trykt
man
mangler faktisk kun at indsætte Datoen
og efter de sidst indhentede
Oplysninger er det langt fragivet, at Aktionen skal sættes i Forbindelse
med Flugten fra Danmark. Muligt kan det ske i Løbet af meget kort Tid, og
den egentlige Anledning maa sandsynligvis søges i Tyskernes absolutte u
videnhed om de interne Funktioner indenfor den danske Frihedsbevægelse.
Gennem deres villige Redskaber, Stikkerne, har de ganske vist faaet for
skellige Oplysninger, men den senere Tids mange Stikkerhenrettelser har
dels skabt en voksende Utryghed indenfor “Branchen”, og dels har Tysker
ne
trods den danske Nationalbanks økonomiske Formaaen
ikke opnaaet
endelige Resultater. Faktisk ved de ikke, om den danske Modstandsbevægel
se tæller 500, 5000, 50.000 eller 100.000 Mand, og det er Grunden til,
at de nu har udarbejdet en Plan, som i Ly af en kortere Spærretid skal
føre til Afsløringen af den danske Modstandsbevægelse. Efter de forelø
bige Oplysninger ser det ud til, at Tyskerne vil indføre Spærretid fra
Kl.17 til Kl.7 næste Morgen i to Døgn. Og indenfor de “spærrede Perioder”
vil alle, der viser sig paa Gaderne, løbe en Risiko for at blive skudt.
Samtidig vil Gestapofolk og danske Landsforrædere som omtalt foretage
Karrerazziaer, og man maa vente, at der samtidig med Spærretidens Ind
førelse vil blive udstedt et Forbud mod at huse illegale Personer
alt
-

-

-

-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Tyskernes paatænkte
Razziaer
Korruptionsaffære
indenfor den tyske
Intendantur
De tyske Soldater er
værre end 3O—Aarskrigens
Landsknægte

Side 1

“

“

2

Side 5-6-7-8

Pancke udgiver
illegalt Blad

“

8

2-3

Tyske Lærere
i Gestapo

“

9

Den tyske Anklager i
Jylland som Hæler
eller Tyv

“

10

I faa Linjer

“

10—11

INF’s Radioaflytning..

“

11—12

Den højere Panckes
Lystmordere i Aktion
paa Kgs. Nytorv

“

3

Kamp mellem Frihedsgruppe
og Landsforrædere

“

4-5

Tyskerne saa
Vaabennedkastningen

Minister Døssing om
Sovjets Opfattelse
af Danmark

-

“
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saa ikke blot Sabotører. Overtrædelse af dette Forbud vil formentlig med
føre Dødsstraf.
Der har paa det allersidste været Rygter fremme om, at Tyskernes Aktion
var umiddelbart forestaaende. Der nævnes i denne Forbindelse allerede
Lørdag eller Søndag, og man taler dels om København, dels om hele Landet.
Hertil er at sige, at der endnu paa dette Tidspunkt ikke foreligger posi
tive Oplysninger, og at Tidspunktet for Aktionen følgelig maa blive Gæt
teværk. At der er noget i Gære, er derimod uomtvisteligt.

ter en halv Times Forløb kom Fru Dahl til Bevidsthed. Da hun blev klar
over, at Manden var dræbt, slæbte hun sig ind i Soveværelset, hvor hun
med Opbydelse af alle sine Kræfter fik Barnet op af Sengen, og da det
viste sig, at Morderne havde lukket Døren ude fra, krøb hun ud af et af
Husets Vinduer med Barnet i Armene. Hun naaede lige udenfor Døren hos en
af Naboerne, da hun styrtede bevidstløs om. Ved Ankomsten til Hjørring
Sygehus viste det sig, at hun var dødelig saaret. Foruden Skudsaaret i
Brystet var hun blevet ramt af et Skud i Underlivet, og det er tvivlsomt
om hun kan leve. Ægteparrets lille Barn maa Naboerne tage sig af.

En større Korruptionsaffære indenfor den tyske Intendantur
i General von Hennekens Embedstid.
Som bekendt blev General von Hanneken fornylig kaldt til Tyskland og af
sluttede hermed sin Regeringstid i Danmark. Der har været gisnet forskel
ligt om Aarsagen. INF meddelte, at det ikke var umuligt, at hans Afsked
som kommanderende General i Danmark skulde sættes i Forbindelse med en
Korruptionsaffære indenfor den øverste Intendantur. Det viser sig nu at
være rigtigt. En af vore større Sort-Børs-Grossister, der har slaaet sig
op paa indbringende Forretninger med Værnemagten, og som i Tide og Utide
klagede over “det uduelige danske Politi”, solgte for nogle Maaneder si
den tre Waggoner Benzin, to Waggoner Solarolie og en Del andre Ting til
Værnemagten. Den Afdeling, der skulde have Varerne, fik dem ganske rig
tig leveret, men kort efter var de sporløst forsvundet. En Undersøgelse
resulterede i, at hele Partiet var blevet videresolgt til en anden Værne—
magtsafdeling med betydelig Fortjeneste. Adskillige højtstaaende tyske
Officerer er indblandet i Affæren. Undersøgelsen ledes af Gestapofolk.

Den højere Panckes Lystmordere
i Aktion paa Kongens Nytorv.
Som omtalt i INF blev en ung Mand ved Navn Erik Damgaard for nogle Dage
siden béskudt af fire Mænd paa Kongens Nytorv, da han kom ud fra Brøn
nums Kafe. Som kort meddelt i Gaar viser det sig, at Damgaard er identisk
med den unge Journalist Jørgen Arboe Rasmussen fra “Roskilde Dagblad”.
For en god Uges Tid siden blev han eftersøgt paaBladet af Gestapo, der
tillige spurgte efter Journalist Torben Wulff. Ingen af de to unge Mænd
var tilstede, men kort efter blev Wulff. arresteret, og samtidig pudsede
den højere Pancke sine Blodhunde blandt de danske Landsforrædere
Mor
dergruppen paa Shellhuset
paa Arboe-Rasmussen.
Takket være en Stikker fandt de ham paa Brønnums Kafe. Da han intetanen
de vilde forlade Kafeen, aabede de fire Mænd Ild imod ham, Han styrtede
straks om, og to af Mændene løb triumferende hen imod ham, idet den ene
raabte: “Det er rigtig nok
det er Arboe-Rasmussen fra “Roskilde Dag
blad”. Derefter forsvandt de fire Mænd. Umiddelbart efter kom der Sommerfolk til Stede, og de henlagde straks Snigmordforsøget
for at bruge den
højere Panckes egen Vending, naar det gaar ud over hans Stikkere
til
Shellhusets Morderafdeling, idet de forlangte, at den haardtsaarede Mand,
der var ramt af Skud flere Steder, skulde bringes til Feltlazarettet. De
var tilsyneladende udmærket orienteret med Hensyn til Mandens Identitet.
Senere har Tyskerne bekræftet, at Jørgen Arboe-Rasmussen var død som Føl—
ge af Saarene efter “Attentatet”. Det kan være rigtigt, er det utvivl
somt ogsaa, men det er jo tidligere set, at Tyskerne af “taktiske Grunde”
har løget en Mand død.
-

-

-

De tyske Soldater er værre
end 30-Aarskrigens Landsknægte.

-

-

Fire Soldater begaar Indbrud og skyder Mand og Hustru.
Det er allerede lang Tid siden, at vi her i Danmark har taget Afsked med
den af Tyskerne selv saa højt priste “tyske Soldaterære”. Et rystende
Drama i den lille By Horne i Nærheden af Hirtshals Onsdag Aften bidrager
yderligere til Placering af den tyske Soldat i Dag.
Husmand Carl Dahls Kone var ved l8.Tiden alene hjemme sammen med sit lil
le Barn, som netop var blevet lagt i Seng. Pludselig blev Døren aabnet,
og tre eller fire tyske Soldater brasede ind i Stuen, hvor de forlangte,
atder skulde serveres Spiritus for dem, Fru Dahl, der var rædselsslagenm
forsøgte at forklare Soldaterne, at der intet Spiritus var i Huset, men
Soldaterne hørte tilsyneladende ikke, hvad hun sagde. De begyndte at ri
ve Skabe og Skuffer op, uden at Fru Dahl var i Stand til at forhindre
det. Pludselig gjorde et Par af Soldaterne Mine til at gaa ind i Sovevæ
relset, hvor Barnet sov, men det blev for meget for den ulykkelige Mor,
hun kastede sig ind mod den nærmeste Soldat og bønfaldt ham om at lade
Barnet i Fred. Men i det samme bragede et Skud gennem Huset
den ulyk
kelige Moder blev straks til Jorden med et uhyggeligt Skudsaar i Brystet.
Husmand Dahl var umiddelbart forinden kommet ind i Stuen, og da han saa,
hvad der skete, kastede han sig ind mod den Soldat, der havde skudt hans
Hustru. Med de bare Hænder gik Manden løs paa Soldaten. Et nyt Skud fulg
te, og Dahl styrtede død om ved Siden af sin Kone. Derefter forlod Solda
terne Huset, idet en af dem affyrede enndu nogle Skud mod Ægteparret. Ef-

106

Sortbørs-Hajerne raabte Hurra
for deres Kunder
Sommerfolkene~
En helt usandsynlig Bevigenhed fandt Sted i Gaar Eftermiddags ved Sortbørsen paa Hjørnet af G1.Kongevej og V.Farimagsgade. En Del uniformerede
Sommerfolk kom kørende frem til Skuepladsen for den lyssky Handel, og i
Stedet for at foretage en Razzia, som det var ventet, gav de sig venska
beligt til at forhandle med de Sortbørsfolk, der turde blive tilbage. Da
Forretningerne var afsluttet, kørte Sommerfolkene attet bort, og i spon
tan Glæde over, ats~det drejede sig om gode Kunder gav Sortbørshajerne
dem et Hurra med paa Vejen.
Forretningen med Landsforræderne, de efterfølgende Hurraraab, og Sort
børshajernes Optræden viser med al mulig Tydelighed, hvor disse Hajer
skal placeres.
Iøvrigt kan det i denne Forbindelse tilføjes, at Tyskerne for ganske ny
-

(.
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lig løslod 11 asociale Elementer, som efter en Tur i en af de tyske Kon
centationslejre blev ført tilbage til Sheilhuset. Der holdt en Gestapomand en Tale til dem, forklarede dem, at de nu havde “betalt deres Gæld”
til det tyske Rige, og at de herefter kunde betragte sig som frie Folk.
Samtidig fik hver enkelt Mand udleveret et “Fripas”, og Gestapomanden
forklarede dem, at de under fremtidige Razziaer og Anholdelser blot skul
de vise det frem
saa fik de Lov at gaa. Det er muligt nogen af disse
Folk, der nu holder til paa Den sorte Børs
i Tillid til Tyskernes Fripas.

styrtede om i Gangen, stormede fire Revolvermænd ind i Lejligheden, hvor
de affyrede en Snes Skud mod de andre Frihedskæmpere.
Hele Angrebet var kommet fuldstændig bag paa Frihedskæmperne, men midt
under Skydningen rakte en af dem ud efter en adskilt Maskinpistol, som
laa paa Bordet, og da de fire Landsforrædere
muligt Sommerfolk, der
havde vejret en Chance for at indlægge sig Fortjeneste hos deres Herrer
i Shellhuset
saa denne Bevægelse og fik øje paa Maskinpistolen, tog de
Flugten. De fire Attentatmænd undslap i Mørket. Derefter forsvandt Fri
hedskæniperne fra Skuepladsen, idet de tog deres Saarede med, ialt fire,
og der var ingen tilbage, da Ejendommen en Snes Minuttet senere blev om
ringet af et halvt Hundrede uniformerede og civile Gestapofolk. En ind
gaaende Undersøgelse gav intet Resultat.
-

-

-

-

Razzia paa Gentofte Raadhus
og Brandstation.
Tidligt i Gaar Formiddags blev Gentofte Brandstation og Raadhus besat af
Gestapofolk, understøttet af Gestaposoldater og Sommerlandsforrædere. Der
blev foretaget en meget grundig Undersøgelse af Personalets Legitima
tionskort, og Tyskerne gik rundt med en Liste, hvor de havde opnoteret en
Del Navne paa Folk, der tidligere havde været ansat paa Raadhusets for
skellige Afdelinger. Ingen af dem var dog tilstede
mærkelig nok.

Tyskerne saa Vaabennedkastningen
men Frihedskæmperne klarede Sagen.
Forleden Aften blev der fra engelske Flyvemaskiner nedkastet en halv Snes
Tromler over Næstvedegnen. Desværre faldt de 400 m fra Skoven i et bebyg
get Kvarter. Tyskerne blev underrettet og satte Vagtværnet til at afspær—
re Kvarteret, mens de hentede Forstærkning. Imidlertid var de, der skulde
have haft Vaabnene, ogsaa kommet tilstede. De beslaglagde en Lastbil, der
kom forbi i det samme, og fyldte Tromlerne paa Vognen, hvorefter de for
svandt.
(Fortsættes paa Side 8)
-

-

Tys kerne
forinden
indsende
skellige

“arbejdede” paa Raadhuset og Brandstationen i et Par Timer, og
de tog afsted, blev det paalagt Borgmester Aage Jørgensen at
en fuldstændig Liste over det beskæftigede Personale i de for—
Afdelinger, nøjagtige Adresser indbefattet.

MINISTER DØSSING OM SOVJETS OPFATTELSE AF DANMARK.
Rusland identificerer Modstandsbevægelsen med hele
det danske Folk.
Det danske Tidsskrift i Sverige “Danskeren” gengiver et Interview med
Minister Thomas Døssing, der er paa Besøg i Stockholm. Interviewet blev
givet til “Danskerens” Medarbejder i Helsingfors, da Minister Døssing
passerede denne By paa Vej til Sverige:
“Paa vor Anmodning om at definere Karakteren af sin Opgave i Moskva sva
rede Minister Døaaing:
O~5gavens Art fremgaar af den officielle Titel, som efter ~$ovjetrus—
lands Ønske er givet mig: befuldmægtiget Repræsentant for dé~t kæmpende
Danmark. Deri ligger, at det først og fremmest er Modstandsbevægelsen,
jeg er sat til at repræsentere og fortælle om, at gøre opmærksom paa dens
særlige Karakter. Iøvrigt kan jeg ikke føre bindende eller forberedende
Aftaler af nogen politisk Art.
Jeg vil gerne understrege, at det ikke er Frihedsraadet, der har fore
slaaet at give mig Ti4el af Minister. Da Frihedsraadet henvendte sig til
Sovjetrusland med Anmodning om at tage imod en Repræsentant for det kæm
pende Danmark, ønskede Rusland, at denne Udsending skulde have Ministers
Rang og Rettigheder og dermed ligestilles med enhver anden Minister. Det
te har naturligvis i høj Grad lettet den formelle Side af min Opgave. Jeg
prøver paa at give Oplysning dels om ddanske Forhold i Almindelighed
og paa dette Punkt er man i Rusland forøvrigt ganske godt orienteret. Man
kender vort Landbrug, vor Andelsorganisation, vort Skolevæsen og vor So
ciallovgivning. Dernæst søger jet at oplyse om specielle Forhold i Dan
mark, der ligger uden for de egentlige Krigsbegivenheder, bl.a. om Dan
mark som Forbrugerland af importerede Varer. Paa dette Punkt har jeg dog

Tyskernes Aktion mod
Fru Buchtrups Pensionat.
Det kan nu oplyses, at Tyskernes og Sommerfolkenes Aktion mod Fru Karen
Buchtrups Pensionat paa Aaboulevarden 11 førte til 6 eller 7 Anholdelser.
Derimod fik man hverken Fru Buchtrup eller handes Datter Inger, som Ty
skerne og deres Haandlangere aabenbart var stærkest interesseret i.
Blandt de anholdte var Fru Buchtrups Søn, Arne Buchtrup, hans Kone Fru
Gurli Buchtrup, Kriminalbetjent Milland og Kontorist JUrs, der indtil den
19.September gjorde Tjeneste ved Københavns Opdagelsespoliti. To Mænd,
som blev saaret i Lejligheden under Tyskernes Aktion, slap bort, men Af
færen er iøvrigt yderligere blevet forfulgt ved en Række Anholdelser i
Tilknytning til Stormen paa Pensionatet, og ialt maa man regne med, at
der indtil i Dag sidder 16 Mennesker arresteret. Tyskerne er meget impo
neret over deres egen Indsats i Sagen. De paastaar, at de hermed har af
sløret en af de største Terrorgrupper her i Landet. Det var ikke saa
lidt, og vi minder i den Forbindelse om den højere Panckes Triumferen,
da han efter Sprængningen af et Par Strandvejsvillaer forkyndte, at han
havde afsløret og uskadeliggjort en af de største Sabotagegrupper i Dan
mark. Vi minder endnu en Gang om, at baade Shellhuset og Dagmarhus sta
dig bestaar.
Kamp mellem Frihedsgruppe
og fire Landsforrædere.
Forleden Aften var en halv Snes Frihedskæmpere samlet i en
Bjelkes Alle i København, da der pludselig blev banket paa
af Frihedskæmperne gik ud for at lukke op, men næppe havde
ren, før der blev aabnet Ild imod dem, og samtidig med, at
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Lejlighed i
Døren. Et Par
de aabnet Dø
de to Mænd
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været noget handiceppet af Mangel paa Materiale og Mangel paa Haandbib
liotek. Et Punkt paa den kommende Samhandels Omraade, hvor jeg tror, at
vi kan yde Rusland noge.t af Betydning, og hvorom jeg ogsaa har stillet
Forslag, er Eksport af l.Klasses Kvægstammer. Her har Danmark jo en Stan
dardvare af høj Kvalitet, som meget faa Lande kan levere. Rusland har un
der Krigen mistet 20 Millioner Kreaturer i de af Tyskerne besatte Omraa
der.

Herom er det vanskeligt at udtale sig. Jeg kan kun sige, at Ministre
ne fra de skandinaviske Lande, baade af sproglige og familiære Grunde,
staar i den nøjeste Kontakt med hverandre næsten daglig. Ikke at forglem
me Island, hvis Minister varetager mit Arbejde under min Fraværelse. Vi
nordiske Repræsentanter føler os som een Familie. Samtlige Landes Repræ
sentanter i Moskva er ganske overordentlig optaget af det kæmpende Dan
mark, og det har været let og smertefrit at blive introduceret som det
kæmpende Danmarks Repræsentant.

Danmark mest omtalt af de besatte Lande.
Hvilken Karakter har den russiske Interesse for og Kendskabet til Dan
mark i øjeblikket?
Det, der har den altoverskyggende Interesse, er Modstandsbevægelsen.
Af de besatte Lande er Danmark det, der omtales mest i den russiske Pres
se. Begivenhederne paa den hjemlige Undergrundsfront har regelmæssig Pub
licitet i de russiske Blade. Hvis man takker dem for denne Interesse,
svarer de, at denne er en naturlig Konsekvens af Anerkendelsen af Fri
hedsraadet og dermed af den danske Modstandsbevægelse.
Artiklen i “Krigen og Arbejderklassen” fremkaldte jo en vis Opsigt i
danske Kredse.
Denne Artikel er utvivlsomt kun fremkommet for at understrege, at Rus
land har anerkendt den danske Modstandsbevægelse og kun den. Den siger
intet om de øvrige Forhold i Danmark, men den siger, at Rusland ikke for
staar, hvis man paadet nuværende Tidspunkt finder det ønskeligt eller
nødvendigt at optage Samarbejde mellem Frihedsbevægelsen og de Politike
re, der har samarbejdet med Tyskerne, Den siger, at man ikke forstaar,
hvis man skulde have noget at forhandle om. Man har i Rusland faaet det
Instryk, at Forhandlinger vilde blive understøttet fra danske Kredse i
London, men det er jo ikke saa mærkeligt, om der forekommer Misforstaael
ser i en Artikel, der er skrevet i et fremmed Land. Jeg tror ikke, at man
skal lægge mere i Artiklen, end at dens Forfatter vil udtrykke sin og
mange andre russiske Kredses Opfattelse, at Rusland, saa længe den tyske
Besættelse af Danmark varer, kun kender og kun anerkender een Del af Dan
mar, nemlig Modstandsbevægelsen. Man opfatter det, som om der er to Lande
i Danmark, ogat Undergrundsbevægelsen i Danmark er det allierede.
-

-

-

-

Russerne tror paa det danske Folk.
Hvad er Opfattelsen af den ikke-krigsførende Del af Danmark?
Jeg kan sige det med at erindre om den Deklaration, den sovjetrussi
ske Regering udsendte i Anledning af Modtagelsen af Frihedsraadets Udsending. I denne Deklaration siges der een meget væsentlig Ting, som man
skal holde sig nøje for øje. Det hedder under Omtalen af de Beslutninger
i Danmark, som var rettet mod Rusland, at disse skete imod det danske
Folks Vilje. Denne Passus skal vi være overordentlig taknemlige for, idet
Rusland derigennem undlader at tage Stilling til den daværende danske Re
gering, men stiller hele det danske Folk bag om Modstandsbevægelsen.
-

-

-

Grænseproblemet maa afklares før Freden.
Hvorledes er den russiske Holdning til Spørgsmaalet om den dansk-tyske
Grænse?
Ogsaa dette er det svært at svare paa, men man kan under alle Omstæn
digheder fastslaa, at den danske Opinion om det dansk-tyske Grænseproblem
maa foreligge fuldt afklaret inden Fredsforhandlingerne. Det er en Nød
vendighed, at Danmark møder med et Program, saaledes at man kan vide,
hvor langt vi ønsker at gaa.
Hvad er Ministerens personlige Opfattelse af det danske Forsvars
spørgsmaal?
Først og fremmest, at dette Spørgsmaal ikke kan afgøres før efter Kri
gen, og at Forsvarsspørgsmaalet i det hele taget rimeligvis bliver et
Spørgsmaal, som intet enkelt Land for Fremtiden kan afgøre alene. Afgø
rende for Løsningen af dette bliver det internationale Sikkerhedssystem.
—

-

-

-

Rusland under Krigen.
Minister Døssing beretter sluttelig om sine almene Indtryk fra Rusland.
Den lille Del af Landet, jeg har set
hovedsagelig Moskva
gør bort
set fra Fraværelsen af Mænd Indtryk af at være forholdsvis lidt berørt
af Krigen. Der er praktisk talt ingen ødelæggelser i Moskva, hvor der iøvrigt stadig er Mørklægning. Hvis man havde Lejlighed til at se nærmere
efter, vilde man selvfølgelig se, hvad man ved, at hver eneste Familie
i Rusland har sine faldne. Moskvabefolkningen tager Krigen med en Ro, der
er mere selvfølgelig end stoisk. Selvfølgelig er Moskva med ~ine 5 Milli
oner Indbyggere særlig vanskeligt stillet med Hensyn til Levfiedsmiddel
forsyningen. De almindelige Livsfornødenheder er nøjsomme, men saa til
strækkelige, at Befolkningen ser velnæret ud. Dette gælder særlig Børne
ne. Disse er hele Ruslar~Ns øjesten, der gøres alt for dem, og der er
fuldt af Børn i Moskva.
Om den russiske Kirke siger Minister Døssing, at der som bekendt er fuld
stændig Relegionsfrihed i Rusland, og at Folk frit og ugenert gaar i Kir
ke om Søndagen, som er Helligdag i Rusland. De russiske Menigheder maa
leje Kirkerne af Staten og betale deres Udgifter selv. De russiske Kirkeforsamlinger foretager Pengeindsamlinger til Krigsførelsen, og adskillige
Prælater er blevet dekoreret.
Der er ikke noget Land i Verden, hvor der anvendes saa mange Penge
paa Kunst som i Rusland, fortsætter Ministeren. Teaterkunsten blomstrer
under Krigen, og Teatrene er fulde. Der udkommer Optryk af alle russiske
Klassikere uden Hensyn til deres politiske Retninger, og de store nule
vende Forfattere, der alle mere eller mindre har søgt Nationalitetsarven
-

—

-

Rusland har i sin Deklaration identificeret Frihedsbevægelsen med hele
det danske Folk. Længere kan vi ikke komme i øjeblikket.
Hvorledes er det russiske Syn paa Problemet om Nordens Stilling efter
Krigen?
-
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hos deres Forgængere, bliver fejret i storslagen Skala. Hovedforskellen
paa den russiske Litteratur og Litteraturen i andre Lande, er at takket
være den Vægt, Staten lægger paa Litteraturen og den Kontrol, der udøves
med denne, udgives der ingen underlødig Litteratur i Rusland. Der læses
overordentlig meget i Rusland. Næsten alle læser Bøger i Moskvas Metro
eller diskuterer Kunst og Teater. Paa Arkitekturens Omraade er man i Mo
skva mest optaget af Reparationer. Det samme gælder Leningrad, som for
øvrigt ikke er saa stærkt ødelagt, som man tror. Det er Omegnen, det er
gaaet ud over. Leningrads Indre præges af hullede Husmure. Granaterne er
fældet i Gaderne aabenbart med dette Fortsæt. Midt under Krigen fortsæt
ter man i Moskva Udbygningen af Metroen. Stationerne faar den fornemste
kunstneriske Udsmykning, og hver Station bliver forskellig fra de andre.
I Pressen foregaar en livlig Kulturdebat.

Tyske Soldater huserer i Aarhus.
Gaderne i Aarhus, navnlig omkring Banegaarden, er i disse Nætter fulde
af Soldater, der gaar og venter paa at blive indladet i de Transporttog,
der skal føre dem til Krigsskuepladserne hjemme i Tyskland. Det er ikke
hyggeligt for Nattevandrere at færdes mellem disse Horder af Soldater.
~Eorleden Nat brød nogle af dem ind til et ældre Ægtepar i Nærheden af
Godsbanegaarden, tvang Konen til at lave Kaffe og aad alt, hvad hun hav
de af Brød i Huset. Andre Beboere tilkaldte Vagtværnet, som igen henvend
te sig paa den tyske Kommandantur. Her fik man det Svar, at hvis der kom
flere Klager af den Art, skulde Aarhusianerne blive tvunget til at holde
aabent Hus for de tyske Soldater om Natten.

Russisk Fremtids-Optimisme.
Hvorledes ser man Efterkrigstiden i Møde?
-

Det Indtryk, man faar gennem Pressen, er at Russerne først og fremmest
er optaget af Fremtiden, at de er sikre paa deres Sejr og stolte over de
res Sejr og paa at Genopbygningen af Landet vil ske fuldkommen planmæs
sigt. Alle Russere er overbeviste om, at der efter Krigen ikke vil op
staa indrepolitiske Vanskeligheder, og ingen Vanskelighed paa Arbejds
markedet. Og alle vi fremmede i Rusland er af den samme Opfattelse.
Som Afslutning beretter Minister Døssing og hans Frue om Indtrykket af
de berømte Sejrssalutter i Moskva ved Erobringen af vigtige Byer.
Sejrssalutterne er en aldeles fremragende Ide. De varierer som bekendt
i Omfang efter Erobringernes Betydning. Rundt omkring Moskva er opstil
let 2-300 Kanoner, og synkroniseret med Salverne fra disse opsendes over
hele Byen et vældigt Raketfyrværkeri i alle Farver. Hele Befolkningen er
optaget ad Sejrssalutterne. Den Gang, der paa en Aften affyredes fem sto
re Sejrssalutter, var hele Byen paa Benene, og man kunde mærke Stemnin
gen som en Bølge af Liv og Stolthed.
Disse Sejrssalutter, siger Fru Døssing med et lille Citat fra Den store
Bastian, er “saa smukt som det i Tivoli, man saa ved Midnatstide”.
-

-

(Fortsættelse af INF’s indenlandske Nyhedstjeneste):
Den højere Pancke udgiver illegalt Blad.
En Mængde Mennesker i Aarhus har med Posten modtaget et falsk Nummer af
det lokale illegale Blad “Budstikken”, som aabenbart skal tjene til at
skabe Nervøsitet i de illegale Blades talrige Læserskare. Udsendelsen af
dette Falsum, der skete ved en ekstra Postombæring tidligt Onsdag Morgen,
staar maaske ogsaa i Forbindelse med den højere Panckes Opdukken paa den
jyske Arena. I “Ekstraudgaven”, der er dateret Onsdag den 7., meddeles
det, at Gestapo “i Nat har taget “Budstikken”s Trykkeri”, “Lister over
Læsere” o.s.v., men Konvolutterne, hvori de dalske Løbesedler er udsendt,
er stemplet Tirsdag Aften. Ortografien er saa elendig, som den er, naar
Gestapo og deres danske Haandlangere forsøger sig med jorunalistisk Ar
bejde, og Aarhusianerne har moret sig kosteligt over Skrivelsen, som For
fatterne har været naive nok til at underskrive “Danmarks Frihedsraad”.
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Tyske Lærere i Gestapos Tjeneste.
Hvad er Gestapo? De fleste tror, at det er et Udskud af det tyske Folk.
Det er maaske rigtig nok, men ikke, hvad man almindeligvis forstaar ved
Udskud. Mange vil sige, at det tyske Folk ikke kan være ansvarligt for
Gestapos Udskejelser, men naar de hører, hvorfra Gestapo rekrutteres, vil
de næppe fortsat hævde, at det tyske Folk er uden Ansvar. De fleste Med
lemmer af Gestapo kommer nemlig fra den tyske Lærerstand.
Et Par Eksempler vil vise dette. En Dansker blev anholdt for, hvad der
senere viste sig at være en ligegyldig Forseelse. Han sad et Par Dage i
Arrest i Jylland, før han kom i Forhør. Efterhaanden blev han afhørt af
fem forskellige. Af disse fem oplyste de fire, at de var tyske Lærere.
At de ikke lagde Skjul paa, at de var lede og kede af Krigen, ændrer ik
ke Billedet.
Paa et københavnsk Hotel indkvarteredes tre Gestapofolk. De var alle Læ
rere i Tyskland, og fortalte, at de var udtaget til at gøre Tjeneste i
Gestapo, fordi de kunde skrive for sig, og fordi man regnede med, at de
havde let ved at lære et fremmede Sprog.
Med andre Ord: Det er Folk, som ikke viger tilbage for de Rædselsgernin
ger, som har været betroet Opdragelsen af de tyske Børn og som vilde have
fortsat dermed, dersom Tyskerne havde vundet Krigen. Hyggelige Udsigter
Men Tyskerne kan i hvert Fald ikke komme og sige, at de er u~nsvarlige
for Gestapos Rædselsherredømme.
Skaf mig en Mand
Indenfor de tyske 0rg,~nisationer i Danmark, som beskæftiger Kvinder, op
lever man i denne Tid, at den ene Kvinde efter den anden forsvinder. De
er paa Jagt efter en dansk Mand, som vil gifte sig med dem. Officielt er
det i Strid med deres Instrukser, men i Virkeligheden forstrækkes de med
Penge, saa de kan komme ud, hvor der kommer Mænd og forsøge at faa en i
Garnet. Hensigten er atfinde en Dansker, som vil gifte sig med dem og
derved skaffe dem dansk Borgerskab. Naar de overordnede bifalder dette,
skyldes det, at de haaber at finde Hjælp hos den nye danske Borger i Ti
den, der kommer. Man gaar endog saa vidt, at man hjælper de unge Piger
til Sverige. Det har vist sig, at unge Svenskere er lettere til at faa
sig til at smede i Hymens Lænker. Et svensk Borgerskab er jo ogsaa lige
saa godt som et dansk. Penge spiller ingen Rolle. Et Skøde paa en dansk
Ejendom er en god Ledesnor til Alteret eller Raadhuset.
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Rotterne forlader Skuden.
I det tyske Handelskammer i København er der, selv om der kun er meget
lidt Arbejde, en følelig Mangel paa Personale. Den ene efter den anden
stikker af. Sidst er en Kontorchef forsvundet til Sverige. En skønne Dag
var han væk, efterladende Regning paa Husleje, Forsikringer o.s.v. Penge
ne, der var udbetalt hertil, havde han taget med til Sverige.

Skelskør-Dalmose—Toget blev i Gaar Morges standset ved Tjæreby Station af
enyngre bevæbnet Mand. Da Stationsbestyreren vilde skride ind, kom der
tysk Politi til og foretog en Gennemgang af Toget. Den konservative
Landstingsmand Johs.Krarup, en Tømrersvend fra Skelskør og en Mand fra
Egeslevmagle blev anholdt. De skal være sigtet for ulovlig Besiddelse af
Vaaben.

De fik Prygl.
En Mand banede sig forleden Aften Vej foran Køen ved Billethullet paa
Hovedbanegaarden. Billetsælgeren vilde ikke lade ham komme foran, og da
~han viste tyske Papirer blev han kastet tilside af Mændene i Køen. Han
søgte derefter Hjælp hos det uniformerede Personale. Lidt efterkom en an
den Mand og banede sig Vej gennem Klyngen. Han havde Revolver og gav sin
Kammerat en, og med Trusel om at ville skyde fik de Mængden til at for
svinde. Et Øjeblik efter kom den tyske Banegaardsvagt. De to Mænd blev
afvæbnet og ført ind i Vagtstuen. En halv Times Tid efter gik de ud igen.
De saa forslaaet ud, og Banegaardsvagten fortalte de danske Jernbanemænd,
at de Mænd havde faaet en ordentlig Dragt Prygl, dels for mod Instrukser
ne at have legitimeret sig som Medlemmer af Gestapo, og dels for at have
truet med Revolver. Det er slemt nok i Forvejen at være Tysker i Danmark,
sagde Vagtkommandøren. Vi skal ikke have saadan et Par Fyre til ved pro
vokerende Optræden at gøre det endnu værre, naar Regnskabet om kort Tid
skal gøres op.

Kølemaskinerne paa Masnedsund Andels-Svineslagteri er blevet ødelagt ved
Sabotage.

Den tyske Anklager i Jylland
som Hæler
eller Tyv.
Fornylig blev der stjaalet et stort Parti Damesilkestrømper og Dameunder
tøj hos Trikotagehandler Stæhr, Guidsmedegade i Aarhus. Nu har man an
holdt den kendte Værnemager og Sortbørs-Grosserer, Slagtermester Alfred
Bang Sørensen, Aarhus, som mistænkt for Meddelagtighed i Tyverierne. Ved
Anholdelsen var han i Besiddelse af et stort Parti Damestrømper. Det er
konstateret, at Strømperne stammer fra Tyveriet hos Stæhr. Bang Paastaar,
at han ikke er Tyven, men kun Mellemmand. Han har faaet 100 Par Strømper
i Kommission af den tyske Officer, Meddommer GlUckner, Feldgericht, Søn—
deralle 5, Aarhus, en af de øverste tyske Myndigheder i Jylland. Han har
givet 14,50 Kr. Parret, og det var Meningen, at de to skulde dele Gevin—
sten.
-

I FAA LINJER:
Tyskerne sprængte i Gaar to Villaer i København i Luften. Den ene til
hørte Overassistent Leo Landerhoff, KildebakkegaardsalIe 226 i Søborg.
En halv Times Tid senere blev Dameskræderinde Fru Bergs Villa paa Høj
landsvangen 50 i Brønshøj sprængt i Luften. Tyskerne brugte her saa me
get Sprængstof, at Nabovillaen samtidig blev fuldstændig ødelagt.
Under en Razzia i Blaagaardsgade i København i Gaar blev Arbejdsmand Kaas
fra Egilsgade, ramt af et Skud, og ud paa Aftenen blev to Mennesker ramt
af Skud paa Axeltorv. Det var Snedker Robert Olsen, Guldbergsgade 34, og
en ukendt Mand.

114

Værnemageren Bohnstedt-Petersens Automobillager paa Østerbrogade 20 blev
i Gaar Eftermiddags ødelagt af Frihedskæmpere. Der blev bl.a. ødelagt
flere af Værnemagtens Biler.
Redaktør Tage Taaning, “Berlingske Tidende”, er i Gaar Morges blevet ar
resteret af Gestapo. Aarsagen er ukendt.
Med de Dødsfald, der er indberettet de sidste Dage, er Listen over danske
Statsborgere, der er død i tyske Koncentrationslejre og Fængsler, forøget
med 45 Navne. Man er nu oppe paa 289 Døtisfald.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vestfronten: Hele Vestfronten er i Bevægelse. Den kraftigste Offensiv er
indledet af Englænderne og Amerikanerne Sydøst for Nijmegen, hvor de er
gaaet til Angreb udfor de tyske Byer Kleeve og Goch. I de forreste Stil
linger mødte de overhovedet ingen Modstand, og de befinder sig nu inden
for Vestvoldens Befæstninger. Den tyske Overkommando mener, at denne. Of
fensiv vil blive fulgt af andre langs hele Fronten, og at den først vil
gribe over paa Fronten mellem JUlich og DUren. Ved Luxembourgs Grænse har
Tyskerne forsøgt seks Modangreb for at kaste Amerikanerne tilbage over
Floden, men forgæves. Tyske Officerskredse mener ikke, at et Gennembrud
til Ruhrdistriktet vil kunne undgaas, Tysklands sidste Rustningscentrum.
Styrkeforholdet paa Vestfronten er 7 mod 1, og der er nu kun 10 Divisio
ner tyske Trapper mod tidligere 30, og der er kun een Panserarme tilbage.
Østfronten: Syd for Frankfurt og for KUstrin har Russerne nu udvidet
deres Brohoveder. I den nordlige Del af Fronten harTyskerne tilbageerob—
ret Pyrnitz og omliggende Landsbyer, men Russerne har omgaaet Deutschekrone og er gaaet vi~ere frem direkte mod Nord. I Schlesien er Kampene
om Oderlinjen ved at være afsluttet, idet Russerne nu har skaffet sig
Brohoveder lige fraOppeln til Syd for Breslau. Selve Breslau er ved at
faa overskaaret sin sidste Forbindelseslinje bag ud, og de russiske Trop
per er naaet til Gneise, hvorfra der er udmærket Forbindelse til Bøhmen
og Mæhren. Kun knap en Tiendedel af Østprøjsen er endnu i tyske Hænder.
Luftangreb: Dortmund-Ems-Kanalen er atter blevet angrebet af de Alliere
de. Kanalen er blevet ramt af 5 Tons-Bomber, der har gjort det umuligt
at istandsætte den foreløbig. Kanalens Bortfald som Transportvej vil med
føre Lukning af en hel Række af Tysklands Rustningsfabrikker.
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Nyt Hævnmord: Præsidenten for den tyske Folkedomstol SA-Brigadeführer
Roland Freisler der var Retsformand for den Domstol, der dømte de tyske
Officerer fra Kupforsøget den 20.Juli, er blevet fundet myrdet i en un
derjordisk Gang under Propagandaministeriet. Dr.Freisler var øjensynlig
blevet Genstand for den samme Straf, han havde dømt Kupofficererne til,
idet hans Træk bar Spor af langsom Hængning. a

Den allierede Offensiv paa Vestfronten er indledet. Fremstødet Sydøst
for Nijmegen har bragt de britiske og canadiske Tropper ind paa Livet af
den tyske Vestvold og snart ventes de store allierede Styrker, der er
marcheret op paa Roer-Fronten, at sætte sig i Bevægelse. Samtidig er sto
re Dele af den russiske Front, bygget op paa Brohovederne ved Oder, kom
met igang. De russiske Bestræbelser synes i øjeblikket først og fremmest
at gaa ud paa en Omringning af Frankfurt an der Oder og Breslau og Frem
stød mod Stettin, mens man lader Kraftansamlingen i Brohovedet foran Ber
lin fortsættes. Med fast Greb om Stettin og østersøkysten og Udgangspunk
ter fra Breslau og øvre Schlesien kan de russiske Hære gennemføre den
store Knibtangsoperation mod Berlin, der synes Hovedmaalet. Den kan og
saa, naar man tager den geografiske Udstrækning og de erobrede Omraader
i Betragtning blive krigsafgørende.
Det er Generalangrebet mod Tyskland, der er indledet
de store koordine
rede russiske og allierede Operationer, der skal knuse den tyske Værnemagt og bringe Afgørelsen. Det er Virkeliggørelsen af Bismarcks Mareridt:
Kampen paa de to Fronter, der er ved at tage Form. Det tyske Forsvar hem
mes af en stadig voksende Forvirring af stadig mere tydelige Opløsnings
tendenser. Nu er ogsaa Königsbergs Borg~iester hængt for Fejghed og Defai—
tisme. Tyskland begynder sin sidste Kamp med Tvivlen i Hjerterne.

Tyske Tab: Under Flugten fra øst har 72.000 Tyskere mistet Livet af Kul
de og Udmattelse, deraf 23.000 srnaa Børn. Over 2 Mill.Tyskere savnes, man
aner ikke, hvorvidt de uanmeldt opholder sig et eller andet Sted i Riget,
eller om de er forblevet paa deres Hjemsted til Trods for Russerne.

Tidligt i Morges eksploderede en Bombe, der var lagt i en Godsvogn paa
Københavns Godsbanegaard. Der opstod Ild, og Vognen med dens Indhold af
Raastoffer til Tyskerne brændte helt op.
De fire norske Skibe, som i Kalkbrænderihavnen laster Kul for øjeblikket,
bliver kun langsomt fyldt. Som det vides, er Kranen blevet sat ud af
Funktion ved Sabotage, og Kullene bringes derfor ombord ved Hjælp af det
noget langsommere Befordringsmiddel Trillebøren.

-

Hjemvendt Dansker skildrer Forholdene i Berlin.
Frygtelig Hjemrejse for Berlin-Svenskerne.
Ogsaa de udenlandske
Arbejdere tvangsudskrives nu til Folkestormen.
Bombardementer,
Barrikader og Rotter.
Berlin
Kontinentets største By
er i Dag en dødsdømt og dødsmærket
Hovedstad. Dødsdømt af en Flok Desperados, der har ønsket at drage sig
og alle med i deres egen Undergang, dødsmærket af Bombardementerne og af
den Elendighed, Tyskerne har ladet Mændene fra Wilhelmstrasse bringe sig
ud i. Adskilling Udlændinge har i den senere Tid haft Held til at komme
-

-

SLUT.

—

-
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væk fra Berlin, inden det store Ragnarok sætter ind. Kvinder og Børn fra
det svenske Gesandtskab kørte sammen med en Del af Personalet fra det
danske Gesandtskab i store Omnibiler til WarnemUnde og er nu efter en
frygtelig Rejse naaet velbeholdent til deres Hjemland. Undervejs maatte
de Gang paa Gang springe ud af Bilerne for at søge Dækning i Grøfterne
for angribende Bombemaskiner, og Vejene var flere Steder blokeret af
Flygtningeskarer. Følgende Skildring af Forholdene i Berlin er givet af
en dansk Forretningsmand, som for et Par Dage siden vendte hjem med Fly
vemaskine fra Storbyen, der nu praktisk talt ligger i Frontlinjen.
Flere Dage ventede jeg paa Flyvelejlighed fra Tempelhofer Feld, for
tæller han, jeg tog næsten fast Ophold derude
for ellers har man slet
ingen Chance for at komme væk. Og at rejse med de tyske Jernbaner kan nu
gøre det af med selv den kraftigste Konstitution. Selv om den daglige
Tilværelse i Berlin tilsyneladende ikke er undergaaet særlig iøjnefalden
de Ændringer nu paa Slutningen, kan Livet dernede dog bedst betegnes som
et Mareridt. Det er uforstaaeligt, at Berlinerne nu, da de staar foran
Katastrofen, ikke kan tage sig sammen til et aabent Oprør. Men de er sta
dig apatiske, trætte og angste. Hver passer sit daglige Arbejde, kuet af
Himmlers Terror. Før min Afrejse kom det store amerikanske Dagangreb, som
anrettede ubeskrivelige ødelæggelse af de i Forvejen stærkt hjemsøgte
Kvarterer
navnlig gik det ud over den indre By og de østlige Bydele,
hvorfra Troppetransporterne til østfronten foregaar. Før jeg løb ned i
Kælderen,.saa jeg de første Bølger amerikanske Bombemaskiner komme ind
over Byen. De fløj i ret stor Højde, men kunde tydelig ses af alle. Ty
skernes Jagerforsvar var saa svagt, som jeg ikke tidligere har oplevet
det. Bombardementet skabte vild Uorden i de mange Forsvarsforberedelser,
der for Tiden træffes i Byen. Flere Regeringsbygninger i Wilhelmstrasse
fik atter Fuldtræffere, Propagandaministeriets Auslands—Klub i Leipziger—
strasse blev meget stærkt medtaget, og det vil interessere mange Danske
at høre, at det kendte Hotel Esplanade i Bellevuestrasse ved Potsdamer
Platz er brændt. Moabit-Kvartererne er ukendelige og Anhalter Bahnhof er
praktisk talt ødelagt. Ogsaa Schlesischer Bahnhof i den østlige Bydel
blev ramt. Under det meste af Bombardementet opholdt jeg mig i et stort
underjordisk Beskyttelsesrum, der er anlagt paa Grosser Stern midt i
Tiergarten. Her var jeg i hvert Fald fri for at høre Bombernes frygteli
ge Hvinen, der virker mere enerverende end selve Eksplosionen. En Luftmine faldt ned i Tiergarten nogle faa Hundrede Meter fra Grosser Stern.
Store Træer blev revet op med Rode eller skaaret midt over af Bombestyk—
kerne, og Beskyttelseskældrenes svære Betonmure dirrede, som skulde de
falde ned over os.
Efter det store amerikanske Angreb brød Trafikken helt sammen. Kun faa
Sporvogne og S-Baner holdtes i Gang, og de kendte to—etagers Busser er
alle sendt øst paa for at bistaa ved Evakueringen.
Og nu forbereder man
sig saa paa Granatregn fra det langtrækkende russiske Artilleri, forbe
reder sig paa at møde samme Skæbne som den, Tyskerne lod overgaa Warsza
wa, Rotterdam og de mange russiske Storbyer. Det er dog ikke sandt, at
man allerede nu kan høre Kanontordenen fra Fronten, men alle er klar o
ver, at dette kun er et Spørgsmaal om Dage. Det er Hitlers, Himmlers og
Goebbels Vilje, at Berlin skal gaa til Grunde. De fire Millioner Menne
sker vil ikke blive evakueret. Berlinerne, som paa Grund af Kulmangelen
praktisk talt maa undvære Gas og som kun faar yderst smaa Elektricitets
rationer, samler i disse Dage sparsomme Forraad i Kældrene. Levnedsmid

delrationerne er paany nedsat, bl.a. for at forsyne de vældige Flygtnin
geskarer, der strømmer til fra de østlige Egne. I Restauranterne, hvor
man maa vente op til et Par Timer paa Serveringen, gaar gamle Tjenere
rundt i Overfrakker for at holde Varmen. Mellem Ruinerne af de bomberam
te Bygninger flammer store Baal, som deporterede Russere og Polakker har
antændt for at faa lidt Varme i Kroppen og for at kunne koge. Iøvrigt
vrimler det med Rotter de fleste Steder, og der er derfor rig Mulighed
for Spredning af smitsomme Sygdomme. Angaaende de meget omtalte Barrika
der i Berlins Forstæder og i de mere centrale Kvarterer er der kun at
sige, at de er af en saadan Beskaffenhed, at de absolut ikke vil kunne
holde Stand mod svære Tanks og motoriseret Artilleri. Dr.Goebbels er godt
klar over, at Berlinerne selv kan se dette, og i sine Telefonudsendelser,
der er indført, fordi man ikke ønsker udenlandsk Aflytning, og fordi den
elektriske Strøm til Radioapparaterne svigter, lader han oplyse, at Bar
rikaderne har et ganske bestemt Formaal. De skal standse Kampene i de
øjeblikke, det varer for Folkestormsmændene at tage dem paa Kornet med
deres skjulte Antitankskyts og det nye Vaaben “Pansernæven”~
Som man kunde vente har Tyskerne nu ogsaa paalagt de udenlandske Arbej
dere at gaa aktivt ind i Krigstjenesten. Mange Danske er allerede tvangs
indlagte i Folkestormen og skal være med i Kampen ved Berlins Undergang.
Dr.Goebbels har i sin Telefonavis fortalt, at de udenlandske Arbejdere
med brændende Idealisme har ønsket at kaste sig ud i Kampen mod Russerne,
og at man selvfølgelig straks har imødekommet deres ønske. I visse Til
fælde er man dog kommet ud for Folk, som ikke har haft den rigtige Opfat
telse af deres Pligter, men Dr.Goebbels fremhæver, at passende Midler her
er bragt i Anvendelse. Det stemmer godt overens med Meddelelser om, at
adskillige udenlandske Arbejdere er blevet skudt i den senere Tid. Folke
stormsøvelserne foregaar som Regel under Ledelse af SA-Folk, der pludse
lig er kommet til at spille en stor Rolle i Berlin igen. Overalt serman
nu paany Brunskjorter. Efter endt øvelse maa Folkestormsmændene pænt af
levere deres Vaaben i særlige Depoter. Himmler ønsker ikke at løbe nogen
Risiko. Det kunde jo være, at utrænede Folkestormsmænd kom til at skyde
de forkerte. Typisk for øjeblikkets Berlin er iøvrigt, at Bevogtningen
af højerestaaende Partifolk er skrappere end nogensinde før. Gøring, som
man ellers ikke ser meget til mere, er under sine Ophold i Berlin til
Stadighed omgivet af en stor Stab svært bevæbnede SS-Folk o~ Gestapomænd.
Nazismens desperate Ledelse vil udskyde det uundgaaelige længst muligt
selv om alt skal gaa til Grunde, slutter den hjemvendte Dansker. Be
tegnende var en Indskrift jeg saa paa Gavlen af et bombehærget Hus kort
før min Afrejse. Det~kendte Goebbels-Slagord “FUhrer befihl, wie folgen”
var ændret lidt, og man havde i Stedet med store Kridtbogstaver skrevet
“Führer befihi, wir tragen die Folken”.
øjenvidneskildring af
Forholdene i Stettin.
Vi er ogsaa kommet i Besiddelse af en øjenvidneskildring af Forholdene
i Stettin, mens de russiske Hære nærmer sig. Vor Hjemmelsmand, der forlod
Byen for et Par Dage siden fortæller:
Larmen fra Krigsskuepladsen kan tydelig høres i Stettins Gader. Alli
erede og russiske Flyvere angriber Byen flere Gange i Døgnet. Ustandse
lig kører Tog med flygtende og saarede ind paa Stationen, Byen er fuld-
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stændig overbefolket, paa Banegaarden, i Beskyttelsesrummene, selv paa
Gadens Stenbro er Flygtninge sunket sammen totalt udmattede af Sult og
Træthed. Man søger at bespise dem, saa godt man kan, med meget smaa Ra
tioner Kartoffelsuppe, udleveret fra Feltkøkkener. Selv Kaalrabi er nu
rationeret.
Flygtningespørgsmaalet synes fuldstændig gledet ud af de tyske Myndighe—
ders Kontrol. Der er ikke længere Tale om planmæssig Evakuering, alt er
Forvirring. Ekstratogene har Flygtninge hængende paa Trinbrædtet og paa
Tagene, Tyske Soldater og ikke mindst Folkestormsmedlemmerne yder store
Summer for at skaffe sig civilt Tøj og saaledes Mulighed for Desertering.
Nu og da foretages der Henrettelser af Desertører, og Plakater slaas op
rundt i Byen, men Opløsningen fortsættes. Navnlig synes Moralen i Folke
stormen~at være yderst ringe. Gennem Skarerne af Flygtningene baner 6-7
Militærbiler sig frem, trukket af den forreste for at spare paa Benzinen.
En tysk underjordisk Bevægelse synes at gøré sig gældende
i den 1l.Time. Løbesedler med Opfordring til Kapitulation og Oprør er set mere end
een Gang.
Det sidste danske Skib gik i Mandags fra Stettins Havn efter i 14 Dage
at have maattet vente paa Bunkerkul.

ter Miner. Samtidig er hele Jernbanenettet i Jylland fuldstændig bloke
ret, og Forbindelserne til Udlandet afbrudt. Man mener indenfor DSB at
kunne faa blot de vigtigste Linjer igang først i næste Uge
hvis der ik
ke sker nye Sabotager. Tyskerne har i de sidste Dage beslaglagt alle tom
me Jernbanevogne, og det er bl.a. en af Forklaringerne paa, at der ikke
for Tiden kommer Kød til København. De danske Myndigheder regner ikke
med, at der bliver Mulighed for Import fra Tyskland, før Krigen defini
tivt er slut, og det har derfor været nødvendigt at gaa i Gang med Plan—
læggelse af nye omfattende Restriktioner til Iværksættelse med øjebliks
Varsel for at kunne koncentrere Brændselsforbruget til de mest livsvig
tige Foretagender og til Brug for Statsbanerne ved Transport af Levneds
midler.
Den eneste Mulighed Danmark havde for at indføre Varer fra Udlandet, var
Opretholdelsen af Samhandelen med Sverige, men den er ogsaa slut nu, for
di Tyskerne har spillet Danmark ud i et indre tysk-svensk Opgør om visse
Vareleverancer. Endnu er der ikke kommet nogen Ordning, og der kommer
sikkert heller ingen, før Krigen er slut. Fornylig er der afsluttet en
dansk—svejtsisk Handelsaftale i Bern. Under Forhandlingerne tilbød man
fra svejtsisk Side at hente de Levnedsmidler, de skal have i Følge Over
enskomsten, i
Lastvogne i Danmark!
Der har i de sidste Dage været Forhandlinger om, hvor omfattende Nedskæ
ringerne til Industrien skal være. De forskellige Virksomheder er inddelt
i Grupper. I første Gruppe kommer Brødfabrikker, Bagerier, Mejerier,
Slagterier, Frysehuse, Medicinalvarer og Sygehuse.
Ovenstaaende Gruppe faar 85 Procent af l944’s Elektricitetstildeling,
100 Procents Gastildeling og Fortrinsret til Brunkul samt Tildeling af
udenlandsk Brændsel, hvis det er absolut nødvendigt.
I Gruppe B kommer Rebslagerier, Kaffesurrogater, Kartoffelmel, Kiks, Bis
quit, Jernbanemateriel, Skotøj, Remme, Cigarer og Tobak og Vaskerier.
Denne Gruppe faar 65 Procent af Elektricitetstildelingen i 1944 og en
Gastildeling paa 75 Procent ad 1944 samt Ret til Brunkul, naar Gruppe I
er dækket, derimod ingen udenlandsk Brændsel.
Tredie Gruppe indeholder Virksomheder som Margarine, Konservés, Bryggerier, Bygningsartikler, Cement, Asfalt, Eddike, Farver, Teglv~ker, Sølv,
Elektroplet, Jernskibsværfter, Jernstøberier og Maskinfabrikker, Sukkerfabrikker, Chokolade, Flødeis, Stenbrud og Granitbrud, Radio, Kosmetik
og Parfume, Akkumulatorer, Hoteller, Restauranter, Teatre, Gartnerier o.
s.v. Denne sidste G’uppe faar en Elektricitetstildeling paa 50 Procent
af Forbruget i 1944 og en Gastildeling paa 50. Der bliver hverken uden
landsk eller indenlandsk Brændsel til disse Virksomheder, medmindre der
skulde blive Overskud fra de to første Grupper, hvad der ikke er megen
Udsigt til. Under de Forhandlinger, der har fundet Sted om disse Proble
mer, har der fra alle Sider været Enighed om, at Statbanernes meget spar
somme Beholdninger skal suppleres med Beredskabskul for at holde Forsy
ningerne af Levnedsmidler til Byerne i Gang i saa stort Omfang som mu
ligt. Skulde disse Beholdninger ikke strække til, maa man gaa i Gang med
at bruge Kullene, som er forbeholdt Industrien.
Man haaber at kunne paabegynde den nye Fordelings- og Nedskæringsperiode
omkring Midten af denne Maaned.

-

Kommunigue fra DANMARKS FRIHEDSRAAD:
Den 8.2.1945.
Samtidig med de Allieredes Vinteroffensiv har vore Styrker forstærket
deres Aktivitet mod Fjenden.
Trods vanskelige Forhold er det lykkedes Modstandsbevægelsen at sinke og
vanskeliggøre tyske Jernbanetransporter i Jylland og paa Fyn meget bety
deligt. Paa Fyn bevirkede Jernbanesabotagen f.Eks., at det tog Tyskerne
Ca. 8 Dage at køre 3.000 Mand fra Nyborg til Lillebæltsbroen.
Som et Led i Arbejdet paa at vanskeliggøre tyske Jernbanetransporter har
man ved Angreb paa Fabrikker i Jylland, paa Fyn og i København standset
Fabrikationen af Hjertestykker og Tunger til Skiftespor.
Standsningen af Fabrikker, der deltager i den tyske Krigsproduktion har
været fortsat med uforniindsket Energi.
Paa Fyn har danske Styrker brændt en Heinkel 111.
Endelig har man i flere Tilfælde frataget Fjenden Vaaben, Motorvogne og
Autogummi.
DANMARKS FRI HEDSRAAD.
INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Danmark fuldstændig afskaaret fra Omverdenen.
Nedskæringen af Industriens Brændselsstofforbrug.
Det er nu en Realitet, at Danmark er afskaaret fra al Import fra Udlan
det. De russiske Hæres fremtrængen langs østersøkysten har gjort de tyske
østersøhavne ubrugelige og Østersøen til fjendtligt Farvand, hvor russi
ske Undervandsbaade opererer, og hvor de Allierede Nat efter Nat nedkas—
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Tyskernes frigivne danske Forbrydere
er allerede traadt i Funktion.

i Gaar var afbrudt paa Grund af Minefaren.
Af de sidste Par Døgns Jernbanesabotage kan nævnes Sprængninger paa Lin
jerne Skørping-Støvring, Randers-Bjerregrav, Horsens-Tvingstrup, Vejle
Børkop, Brande-Thyregod, Vidding-Rejsby, Ringkøbing-Hee, Vejens—Over
Jersdal og paa Hammerum Station. I et tysk Godstog paa Vej mellem Sæby
og Sulbæk væltede to Vogne efter Eksplosion, ved Slagelse maatte der i
Gaar Morges udveksles 6 Skinner, før Trafikken kunde genoptages.

Det første Resultat af de løsladte danske Forbryderes Virksomhed som ty
ske Stikkere har nu vist sig. Som omtalt i INF i Gaar blev en Mand saaret
alvorligt ved et Revolverskud i Blaagaardsgade. Det viser sig nu, at Re
volvermanden er en nylig løsladt Forbyder ved Navn William Brorsen, eller
muligt Brorson, der ved et tysk Magtbud slap ud fra det danske Fængsel.
Yderligere kan det tilføjes, at hans Ledsager under “Aktionen” var en an
den frigiven Straffefange. Begge er nu i tysk Sold som Stikkere.
Brorsen og hans Ledsager kom ved godt l5.Tiden ind paa Kaffebaren “Lynet”
i Blaagaardsgade, hvor de straks styrede deres Skridt hen imod tre Gæ
ster, som de erklærede for anholdt- i det tyske Riges Navn. Mændene tog
det først fra den humoristiske Side, idet de alt for vel kendte de to
Forbryderes Meritter, men Brorsen og hans Medhjælper tog baade sig selv
og Situationen alvorligt. De trak deres Pistoler (udleveret af Tyskerne)
og under det paafølgende Skyderi blev en af de tre Mænd, der skulde anholdes, skudt ned. Paa Kaffebaren er han kendt under Navnet Poul Kaas.
Brorsen og hans Medhjælper trak sig imidlertid ud paa Gaden, og her var
de saa heldige at støde paa en tysk Patrulje
tre tyske Politisoldater.
De to Forbrydere gestikulerede ivrigt for at faa dem gjort forstaaelig,
hvad det drejede sig om, men Tyskerne var ikke særlig villige. Saa trak
Forbryderne “Panckes Velsignelse” op af Lommen, og meget modvilligt fulg
te Patruljen Stikkerne ind i Kaffebaren. Her blev de tre Mænd paany er
klæret for anholdt, i det tyske Riges Navn, og i en tilkaldt Ambulance
blev saavel den haardtsaarede Mand som de to andre kørt bort under Stik
kernes Ledsagelse. Brorsen gjorde ganske vist Forsøg paa at faa Politisoldaterne til at følge med, men de afviste ham med Foragt. Det var en
Opgave, som var dem uvedkommende, og uden at værdige de danske Forbryde
re og deres Ofre et Blik fortsatte de tre Tyskere deres Patrulje gennem
Bl aagaardsgade.
-

Frihedskæmperne fik Kanoner
ikke som ventet Maskinpistoler.
Fire Frihedskæmpere bevæbnet med Maskinpistoler indfandt sig forleden
Dag ved Udleveringsranipen paa Godsbanegaarden i København, hvor de spurg
te efter en Sending, som var ankommet fra Aarhus Motorkompagni til Vaa
ben arsenalet. Personalet blev derefter tvunget til at læsse 11 Kasser
paa en Lastbil, som tilfældigt kom forbi, og som Frihedskæmperne holdt
op. Chaufføren blev sat af, og Frihedskæmperne forsvandt med Læsset. Se
nere blev Vognmanden ringet op og fik Besked om, hvor han kunde hente
sin Bil.
Desværre gav Kuppet ikke det ønskede Resultat. Frihedskæmperne havde haa
bet at finde Maskinpistoler i de 11 Kasser, men da de aabnede dem, opda
gede de, at de indeholdt Reservedele til
Kanoner. Nu trøster de sig
med, at disse Reservedele i alt Fald ikke kommer Tyskerne til Gode.
-

-

Trafikkaos i Jylland.
Jernbanesabotagen fortsættet uden Ophør, uden Indskrænkning og uden Pau
ser. Jernbanenettet i Jylland befinder sig i højst kaotisk Tilstand, og
hertil kommer, at Færgetrafikken baade over Østersøen og over Storebælt
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Den fortsatte Sabotage.
Sabotagen paa Slagterierne fortsættes. Torsdag Morgen eksploderede fire
Bomber i Viborg Andelsslagteris Fedtsmelteri, Natten til Torsdag ødelag—
des to Frysemaskiner i Masnedsund Andelssvineslagteri og Natten til Tirs
dag forøvedes Sabotage mod Varde Svineslagteris Konservesafdeling.
INF gør i Forbindelse med Sabotagen paa Slagterierne opmærksom paa, at
det er i Overensstemmelse med Frihedsraadets Instruks, naar Sabotørerne
undlader at ødelægge maskinelle Anlæg, men koncentrerer sig om de færdige
Produkter.
Gestapo har travlt i Næstved.
Gestapo og det tyske Sikkerhedspoliti har i Løbet af Fredagen foretaget
en stor Razzia i Næstved. Tidligt om Morgenen indfandt man sig i Borg
mester Calums Hjem, hvor man forlangte at komme til at tale med Borgme
steren. Han var ikke hjemme. Lidt efter vækkede man den tidligere Vice
borgmester, Rektor KrUger Rasmussen. De stillede ham forskellige Spørgs
maal og fremkom med Trusler, men gik uden at medtage Rektoren. Stadsinge—
niør Frandsen blev anholdt om Formiddagen og er endnu ikke frigivet. End
videre anholdtes Sprøjtefører Nielsen fra Næstved Brandvæsen, som ledede
den Vagtværnsgruppe, Tyskerne selv havde sat til at foretage Afspærrin
gen ved det luftlandede Sprængstof og Vaabentromler ved Herlufsholm. Rit
mester Buchholtz-Nielsen, der er Souschef for Luftbeskyttelsest.jenesten
blev eftersøgt, men man fandt ham ikke. I Kvarteret omkring Ringstedvej,
hvor Tromlerne landede har 14 Gestapomænd, hjulpet af Hipo-Folk foreta
get omfattende Husundersøgelser.
Svindelaffære paa den tyske Kaserne i Slagelse.
Paa Kasernen i Slagelse skal der være opdaget en artig Affære, i hvilken
Kommandanten, den Næstkommanderende, Løjtnant Behrend, og Oberzahlmeiste
ren er indblandet. ‘~e har drevet Sortbørshandel med Benzinmærker, Tørv
og meget andet. I Forbindelse med denne Affære maa man sætte et Attentat
Onsdag Aften mod den forhadte tyske Tolk Böse. Han kom ved 21.30 Tiden
gaaende paa Vej hjem til Kasernen fra Hotel Casino, hvor han plejer at
tilbringe sine Aftener. Ved Stormbroen blev han beskudt med Maskinpistol
og sank om. Han er muligvis død. Böse skal efter den ene Version af de
Oplysninger, vi har faaet, havde været Skyld i, at Svindlerierne blev
opdaget, hvorfor Attentatet maa anses for en Hævnakt. Den anden Version
gaar ud paa, at ogsaa han skal have været indblandet i Svindlerierne,
hvilket anses for meget sandsynligt efter de moralske Kvalifikationer,
han iøvrigt har lagt for Dagen.
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I FAA LINJER (Indland):

I Kastrup Lufthavn, der fornylig blev tømt for Flyvemaskiner og Persona
le, gik under Luftalarmen i Forgaars pludselig 20 Jagere paa Vingerne
for at tage Forfølgelsen op af deallierede Flyvere. Der er altsaa atter
givet Kontraordre, og Kastrup menes paany at faa Betydning for Tyskerne.

Gestapo har Onsdag Morgen arresteret cand.pharm. Hans Mourier, Frederiks
sundsvej 94. Sammen med Redaktør Tage Taaning arresteredes to Sønner af
Landsretssagfører N.C.A.Nielsen.
En halv Snes Frihedskænipere holdt forleden Personalet op paa Frederiks
berg Kommunes Plads paa Fabriksvej, hvorefter de læssede 10 Tønder Olie
paaen Lastbil og forsvandt med Læsset.
Den berygtede Morder og Stikker, Landsforræderen Hammeken (falleret Bog
trykker) foretog i Gaar en “Razzia” i Kvarteret omkring Vandkunsten. Han
var ledsaget af en lille sortsmusket Fyr med Kasket og aflagde Besøg paa
flere Restauranter. Det var tydeligt, at Hammeken under Frakken bar en
Maskinpistol, og de to “Detektiver” søgte “en høj Mand med brun Hat”.
Specielt til 126: Fabrikanten, der i sin Tid blev skudt og som af Dem
blev karakteriseret som Stikker, bedes rehabiliteret i Overensstemmelse
med Oplysningen i INF Nr. 371 for 3O.December 1944. Vær venlig at sende
nogle Eksemplarer med Rettelsen.

De tyske Myndigheder har beslaglagt alle Skoler i Aabenraa By og Amt samt
Børneasylerne, Børnehaverne, Politikontoret og Sognepræstens Konfirma
tionslokaler for at skaffe Plads til Flygtninge fra Østtyskland. De før
ste Transporter paa nogle Tusinde Flygtninge er ankommet. Det synes at
være Tanken, at Flygtningene efterhaanden skal anbringes i Lejre, og man
kan ikke se bort fra den Mulighed, at andre Landsdele efterhaanden vil
blive stillet overfor Flygtningeproblemet. Som Følge af de Beslaglæggel
ser, der er sket i Aabenraa, er Skolegangen der fuldstændig indstillet.
I de øvrige sønderjyske Byer forberedes der privat Indkvartering særlig
hos den tysksindede Del af Befolkningen.
Et Ministerialbud Andersen, der for nogle faa Dage siden likvideredes
udenfor sin Indgangsdør, var netop for faa Dage siden traadt tilbage fra
sin Stilling efter en Uoverensstemmelse med Slotsforvalteren. Ved den
Lejlighed truede ham med at gaa ind i Sommerkorpset, hvor hans Medarbej
derskab altsaa ikke blev af lang Varighed.

Specielt til 87: Tak for det tilsendte. Udmærket men for gammelt.
Specielt til 149: Meddelelsen forsinket. Hvor kan vi skrive til?
Vi er anmodet om at meddels: I Anledning af, at der atter har fundet Rø
veri Sted af LB-Udrustning, skal vi meddele, at saafremt den organiserede
Modstandsbevægelse kommer paa Sporet af Gerningsmændene til disse Røverier, vil der blive taget de strengeste Forholdsregler overfor dem.

Chefen for det tyske Intendantur paa Bornholm, Inspektør MUnsterkötter,
har skudt sig. Officielt opgives Dødsaarsagen fra tysk Side som et Hjer
teslag.
Under en Tyverisag i Rønne, hvorunder to unge Mennesker var tiltalt for
at have stjaalet et større Parti Haslekul, kunde den ene legitimere sig
som Knud Bager, Nyker, tilhørende det tyske Sikkerhedspoliti. Sagen mod
ham maatte derefter frafaldes.

Svar til Nr.6: Personen er os ganske ukendt.
Paa given Foranledning meddeler vi, at INF ikke har bemyndiget nogen Per
son indenfor Frihedsbevægelsen til at foretage Indsamlinger til Støtte
for Bladet. Vi er meget interesseret i at faa nøjagtig Besked om, hvem
der samler Penge ind til INF og gør opmærksom paa, at det ligeledes er
forbudt at handle med INF’s Stof.
Der gik i Gaar i København Rygter om, at de allierede Flyvere, der Tors
dag Aften og Nat overfløj store Dele af Danmark og København, havde nedkastet Bomber over Orlogsværfter og forvoldt omfattende ødelæggelser.
Rygterne savner ethvert Grundlag. Luftværnsartilleriet var kun i Aktion
i ca. 3 Minutter under de samlede Overflyvninger, der var saa omfattende,
at vi ikke længe her i Landet har været ude for noget lignende. Det var
Pölitz Nord for Stettin og Berlin, der blev angrebet.

Fra Vestre Fængsel i København er der afgaaet en Transport af ca.200
Danske til Frøslevlejren.
Under en Razzia i Torsdags i Gothersgade i København er Skrædermester
Poul Henry Nielsen, Gothersgade 8 blevet dræbt. Hans Søn ble~ anholdt.
I Sønderborg er følgende anholdt: Vagtmester Edmund Jessen, Kamgarnsspin
deriet, Tekstilarbe~’derne Hans Jespersen, Frits Wehr, Ernst og Villy Har
tig, Kontorassistent Jens Bøgvatt, Krigsinvaliden Lorenzen, Formanden for
Atletklubben Alsia Otto Hansen samt Arbejdsmændene Peter Mynster, Niels
Poulsen og Hans Jensen.
Den dræbte Kvinde, der er fundet i Magle Sø ved Holbæk, er ikke en Datter
af Musse Gadedreng.

Under en Razzia i Gaar i Ejendommen Smørumvej 60 blev en Mand ved Navn
Aage Hansen alvorligt saaret, mens en ukendt Mand blev dræbt.

I DDPA’s Tankanlæg ved Holbæk Havn har bevæbnede Mænd hentet 8200 Liter
Benzin og to Lastvogne. Tidligere var der afhentet 2850 Liter.

Tak til Larsen hos 264.

Mange Københavnere gaar, mens tyske Soldater og Gestapo myrder deres
Landsmænd, i World Cinema til en tarvelig, koloreret tysk Film. Fra Kom
petent Side indenfor Frihedsbevægelsen advarer man dette besynderlige
Filmspublikum. Alvorlige Repressalier overvejes.

Under de store Overflyvninger Torsdag Aften er der foretaget Mineudlæg
ninger i danske Farvande.
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Natten til Onsdag er Kvindeligt Arbejderforbunds Kartotek med Medlemmer
nes Navne fjernet fra Forbundets Bygning i Aalborg.
Efter at Sabotører forleden havde fjernet Vaaben fra et Godstog ved For—
1ev, gik tyske Soldater fra Kasernen i Slagelse fuldkommen amok. De an
greb Byens Falck-Station under voldsom Skydning og arresterede Stationens
Personale paa 6 Mand. Samtidig beordrede de Stationen lukket.
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ges i Luften. Det er hele Centrum af Berlin, der efter de sidste Luftangreb er saa ødelagt, at man er nødt til at sprænge Ruinerne bort. Des
uden regner man med, at Folkestormen herfra kan kæmpe mod Russerne. Det
er Meningen, at Goebbels skal dirigere Berlins Forsvar fra en særlig dyb
Tilflugtskælder i Wannsee. ,1 Tiergarten graves der Tankfælder. Mest op
sigtsvækkende er det maaske, at Huset Frankfurterstrasse 62, hvor Alfon—
sen Horst Wessel døde i 1930, skal sprænges i Luften.

Landstingsmand, Forpagter Krarup er paany frigivet.
S I D 5 T E:
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: En ny russisk Offensiv er ved at udvikle sig i Schlesien,
dennegang fra Nedre Schlesien, hvor ikke alene Breslau trues fra Nord,
men Offensiven er tillige en meget svær Flanketrusel mod Berlin. De rus
siake Tropper har allerede besat Passwitz og LUben og rykker mod Syd mod
Breslau, idet alle Byens Jernbaner og Vejforbindelser afskæres. Andre
russiske Afdelinger rykker stik mod Vest og Nordvest. Paa Midterfronten
er det nu lykkedes Russerne at skabe seks Brohoveder, nemlig et Nord og
et Syd for Byerne FUrstenberg, Frankfurt og KUstrin. Der raser haarde
Kampe omkring Frankfurt. Paa Nordfronten er Russerne paa Vej mod Star
gard og derfra mod Kysten for at foretage en stor Afskæring ved Odermun
dingen. I Stettin er man ved at evakuere den kvindelige Befolkning, mens
alle Mænd skal deltage i Forsvaret. Arnswalde og Elbing er omringet.
Vestfronten: Gennem de store Brecher, der er slaaet i de tyske Stillin
ger mellem Nedre Rhin og Maas, vælder engelske og canadiske Tankafdelin
ger, Infanteri og motoriseret Skyts ind i Vestvoldens Stillinger. Der er
næsten ingen Modstand, fordi Forsvaret blev revet over Ende allerede den
første Dag, og Raabet efter Manskab og Panserafdelinger er ikke blevet
efterkommet. Det første Luftangreb var saa kraftigt, at de tyske Tropper
ligefrem fik Bombechock, saa de ikke var i Stand til at tage Forsvaret
op. Englænderne har taget en Række Byer, en Trediedel af Reichswald og
er naaet til 6 km fra Clewe. Bag de tyske Linjer er der landsat Fald
skærmsjægere. Alene paa den Del af Fronten har to Batailloner overgivet
sig til Englænderne. Meget tyder paa, at Amerikanerne er ved at sætte en
Offensiv ind paa andre Frontafsnit. Amerikanerne staar halvanden km fra
PrUm. Hele den venstre Rhinbred er fri for tyske Tropper, lige fra den
svejtsiske Grænse til 20 km Nord for Strasbourg. De Allierede har en Kæm
pemæssig Overlegenhed i Luften. Alene paa det nordligste Frontafsnit blev
derden første Dag foretaget 14.000 allierede Opstigninger, mens de 200
tyske Maskiner ikke kunde præstere een Opstigning hver i Gennemsnit paa
Grund af Benzinmangel.

Hans Lystrups store Automobilværksted, Pilestræde 5-7, blev i Morges øde
lagt ved Sabotage. Omkring Kl. 8 trængte ca.60 Sabotører ind i Maskin
værkstedet, der liggeri Bagbygningen. Efter at have givet Arbejderne Tid
til at komme i Sikkerhed, anbragte de derefter nogle Bomber, som eksplo
derede med det Resultat, at en Del Maskiner blev ødelagt.
Der hørtes en Del Skydning. Tyskere og Sommerfolk kom til Stede kort ef
ter Eksplosionerne.
Tyskerne lavede i Aftes mellem Kl.22 og 23 en Razzia i den store Stil om
kring Raadhuspladsen og Vestervoidgade. 50 Politisoldater var i Funktion.
Saavidt vides, blev ingen anholdt.
Sommerfolkenes og Tyskernes planløse Skyderi i Gaderne har paany i Aftes
krævet et Offer. En Dame, Fru Mikkelsen, Amagerbrogade 207, der var paa
Vej hjem fra Gymnastik, blev ved 2O.Tiden ramt af et Projektil i det ene
Ben og maatte køres paa Hospitalet.
Arbejdsmand Toft, Ny Carlsbergvej 86, blev i Aftes ved 22.Tiden skudt
ned udenfor sit Hjem. Han blev ramt i Brystet og døde paa Stedet.

Specielt til 271: Adressen De har, er god nok.

SLUT

Luftangreb: Ved de sidste Dages Luftangreb er de fire Fabrikker, der
fremstiller Isooktan-Benzin til det tyske Luftvaaben, blevet helt øde
lagt. I Gaar Eftermiddags blev Koncentrationslejren Buchenwalde angrebet.
Amerikanerne var ude efter Pigtraadsspærringerne, der blev ramt, saa en
stor Del af Lejrens Fanger kunde flygte, efter at have taget Vagtposter—
nes Vaaben. Ved Mosquito-Angrebet paa Berlin Fredag Nat blev der anrettet
lige saa megen Skade som tidligere Storangreb. Firkanten mellem Potsda
mer Platz-Spittelmarkt—Brandenburger Tor og Alexander Platz skal nu spræn
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Omringen af Breslau er næsten total, ved Glogau presser store russiske
Styrker de tyske tilbage, Nord for SchneidemUhl trænger Sovjetafdelinger
stadig nærmere mod Stettin og østersøkysten. Den russiske Opmarch for at
skaffe de bedste Udgangsstillinge til den endelige, afgørende Offensiv
fortsætter saaledes. Samtidig presser de allierede Styrker Sydøst for
Nijmegen og i Nord Alsace sig stadig længere frem, den tyske Modstand i
disse Omraader synes svækket, og Antallet af Fanger vokser hurtigere end
hidtil set paa Vestfronten. I Ruin-Byen Berlin forbereder man sig paa det
øjeblik, Hovedstadens Forsvar ved Oder er helt brudt
Barrikaderne i By
ens Forstæder og Folkestormsmændene bag dem menes ikke at ville udgøre
nogen virkelig Hindring for den russiske Hær, der har Rigshovedstaden
som Maal.
Fra de tre stores Møde ved Sortehavet naar Meddelelser frem om, at man
agter at oprette en allieret Fælleskommando for hele den europæiske
Krigsskueplads. Dette betyder kun, at man formelt stadfæster en Tilstand,
der allerede reelt bestaar. Den militære Udvikling paa Fronterne i Tysk
land antyder iøjnefaldende, at de militære Operationer allerede nu sker
koordineret og efter en fælles Plan. Dennehar eet Hovedformaal: at faa
afsluttet Krigen og hidbragt det endelige tyske Nederlag saa hurtigt som
overhovedet muligt.
—

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Germansk Retsforføl gni ng~
Forsideannoncen for “den højere SS- og Politifører i Danmark”, der skulde
bringes af alle de københavnske Blade Søndag Morgen
trespaltet og omløbende paa Side 3
tilsat fem af Censuren udleverede Billeder var et
almindeligt Stykke tysk Propagandaløgn sammenkogt af enkelte Kendsgernin
ger og en lang Række Fordrejelser og positive Usandheder (for blot at
nævne en enkelt: den likviderede Betjent Malmros’ Kone blev ikke skudt
sammen med ham
hun lever i bedste Velgaaende).
Paa eet Punkt løj Fremstillingen imidlertid ikke: de fem Billeder viste
-

-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt
Panckes Reklameartikel

Side 1
..

“

Sommerfolk myrder
københavnsk Læge

1-2

Eksporten Syd paa
standset

“

2

Dramatisk Flugt

“

2-3

Razziaer

“

3-4
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Side 4

I faa Linjer(Indland).

“

5—6—7

Kesselring væk
fra Italien

“

8

INFORMATIONS
Radioaflytning

“
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paa rystende Maade, hvorledes fem Mennesker kommer til at se ud efter et
Ophold i tysk Fængsel og efter flere’ Gestapoforhør.
Det meddeltes ogsaa, at Redaktør Hubert Gilbert blev myrdet af forhenvæ
rende Politimand Svend Jensen og Ella von Kappeln af personlige Grunde.
Tidligere er det fra samme Side meddelt, at Gilbert blev myrdet af. Holger
Danske-Gruppen, hvori “Citronen” og “Flammen” var fremtrædende Medlemmer
man havde, hed det dengang, fundet Beviser i den ødelagte Villa paa
Strandvejen.
Den almindelige Læser vil saa spørge: Hvad skal man da tro? Der er ingen
Tvivl om, at det er rigtigst ikke at tro noget af det.

da han blev bragt til Feitlazarettet.
Ved Skydningen var der imidlertid kommet Liv i de Sommer-Landsforrædere
og Gestapo-Soldater, som havde omringet Villaen for at dække de to Gesta
pofolks Arrestation af Ejeren, men til Trods for, at de straks gik til
samlet Aktion under voldsom Skydning, lykkedes det Bjerre uset at force
re Spærringen i Haven, äg her fra naaede han ud i Søborg Mose, hvor han
i den næste Time holdt sig skjult. Fra den lille sivbevoksede ø ude i
Mosen kunde han følge Slagets Gang, og da han var blevet klar over, at
Gestapomændene og Landsforræderne efter voldsom “lidkamp” havde stormet
Villaen og fundet den tom, fortsatte han Flugten, og det lykkedes ham
derefter
meget forkommen efter den iskolde Tur gennem Mosen og kun iført et Par Benklæder
at naa i Sikkerhed.
Det viste sig iøvrigt, at Gestapomændene umiddelbart efter den gennem
førte “Storm” havde forladt Villaen, men ud paa Eftermiddagen kom de igen, og ved den Lejlighed arresterede de Fru Bjerre
Tyskerne tager al
drig Gidsler~ To Dage forinden havde de arresteret cand.pharm. Hans Mou
rier, og denne Arrestation sammenholdt med Arrestationen af Engel og For
søget paa at arrestere Bjerre, er efter den foretagne Undersøgelse uom
stødelige Beviser for Nazipræstens Andel som Stikker.
For Fuldstændighedens Skyld bør det tilføjes, at Tyskerne Lørdag Aften
sprængte Bjerres Villa i Luften. Retfærdigheden er sket Fyldest.

-

—

-

Eksporten syd paa i Realiteten standset.
Jernbanesabotagen i Jylland naar stadig nye Højdepunkter. Den forløbne
Weekend har betydet et Utal af Sprængninger, Afsporinger, ødelagte Spor
skifter. Sprængningerne har i høj Grad været koncentreret omkring Hor
sens-, Silkeborg- og Sønderjyllands-Linjerne. Sent Fredag Aften skete
der Sprængninger under et Værnemagtstog mellem Bregstrup og Faarhus, 6
Personer saaredes. Lørdag Morgen eksploderede en Bombe under et andet
Værnemagtstog mellem Over Jersdal og Hovslund. Her saaredes ingen. I øje
blikket er Situationen den, at faktisk ikke eet eneste tysk Transporttog
naar igennem Jylland uden direkte eller indirekte at blive ramt af Sabo
tagen
i hvert Fald kommer det ud for meget langvarige Forsinkelser.
Eksporten syd paa er i Realiteten standset, den tyske Hærledelse og Jern
banemyndigheder koncentrerer sog om blot saavidt muligt at faa Troppe
transporttogene igennem.
-

-

En uhyggelig Stikker
søger Ofre paa Strøget.
Paa Strøget i København har man hver Dag i nogen Tid kunnet se en Fri
korpsmand paradere frem og tilbage i fuld Uniform
men med eet Ben og
ved Krykke. I Knaphullet har den vælige K~per Jernkorset. Der var ingen
Grund til at beskæftige sig med ham, hvis han ikke netop benyttede sin
Invaliditet til at bringe tilfældige Danskere, der passerer ham, i Ulyk
ke
en Stikker af den uhyggeligste Art.
Den invalide Frikorpsmand har som Livvagt to Gestapofolk, der følger i
Hælene paa ham, og sker det, at en god Dansker ved Synet af Landsforræ
deren lader et Ord falde om hans selvforskyldte Tilstand, bliver den paa
gældende Dansker straks peget ud med det Resultat, at “Livv~gten” arre—
sterer ham.
Saaledes er det gaaet i nogen Tid, indtil Landsforræderens Sindssyge for
nylig slog ud t\ lys Lue. Aabenbart irriterede over flere forgæves Ture
Strøget igennem
han var sikkert blevet for kendt
trak han pludselig
sin Pistol frem og gav sig til at fyre til alle Sider. Folk flygtede
ogsaa hans Livvagt
men da Skydningen hørte op, greb de to Gestapofolk
ind, afvæbnede Landsforræderen og førte ham bort. Skulde “Helten” imid
lertid vise sig andre Steder i Landet
for han bliver jo næppe indespær
ret af Tyskerne
er man altsaa nu advaret.
-

Patriots dramatiske Flugt fra omringet
Villa efter Nedskydning af to Gestapomænd.
Der synes nu at foreligge uomstødelige Beviser for, at den nazistiske
Pastor Strøbech, der gik i Jorden efter Attentatforsøget for nogen Tid
siden, er gaaet fuldstændig i Gestapos Sold, hvor han optræder som Stik
ke r.
Vi har tidligere i INF omtalt Gestapos Arrestation af Kordegnen Jan Engel
ved Utterslev Kirke
Strøbechs tidligere Sognekirke
og hertil kommer
nu yderligere to Arrestationer og et Arrestationsforsøg, der imidlertid
fik højst ubehagelige Følger for Pastor Strøbechs Venner. En Gestapomand
blev dræbt paa Stedet, og en anden blev haardt saaret.
Den dramatiske Episode fandt Sted i Nabovillaen til Pastor Strøbechs tid
ligere Præstegaard paa Nebbegaardsbakken. Fredag Morgen ved 6.Tiden vaag
nede Villaens Indehaver, Maskinarbejder Hans Vilh.Bjerre ved at der blev
ringet paa Døren. Han stod op iførte sig et Par Benklæder og gik ud for
at lukke op. Han var dog saa forudseende at tage en Maskinpistol med.
Næppe havde han aabnet Hoveddøren paa Klem, før to pistolbevæbnede Mænd
brasede ind, idet de begge satte Siden til Døren, men i samme Sekund
sprang Bjerre fire Skridt tilbage i Korridoren, og da de to Gestapofolk
hovedkuls tumlede ind, fordi Døren pludselig gav efter, aabnede Bjerre
Ild mod dem fra Maskinpistolen. For den ene af Gestapomændenes Vedkommen
de blev det hans sidste Besøg hos en dansk Patriot. Han blev dræbt paa
Stedet ved en Del Skud gennem Hovedet, og efter al Sandsynlighed vil hans
Kollega komme til at dele Skæbne med ham. Han var meget haardt saaret,
-

-
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-

-
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-

-

Razziaer paa Institutioner, Forlag
og Restauranter.
Tyskerne har i den senere Tid udfoldet en livlig Aktivitet med Hensyn
til Gaderazziaer. Det er som oftest Vaaben, der eftersøges, men saavidt
vides, har Resultaterneværet minimale. Der er kun foretaget meget faa
Anholdelser. Derimod er ved en Razzia paa Statens Kornkontor i Gl.Mønt
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en Del af Personalet blevet arresteret, og saavidt man forstaar, har den
ne Razzia Forbindelse med en tidligere Razzia paa “Samleren”s Kontor. Un
der Aktionen hos “Samleren” blev følgende arresteret: Bogtrykker Carl
Eriksen, der netop var blevet løsladt fra Frøslev, Bogholder Brandt, For—
lagsboghandler Bjørn, Arkitekt Asger Barfoed, en Søn af Redaktør Poul
Engelstoft, Reklamekonsulent Damkjær fra Soldaths Bureau, Maleren Pesche
Køedt, Fru Brandt og flere andre.
Endelig kan det nævnes, at tyske Politisoldater i Fredags foretog en Raz
zia paa Kaffebaren Vesterbros Torv 47, hvor tre af Gæsterne blev arreste
ret. Muligvis falder disse dog ind under Tyskernes Begreb “asociale” Ele
menter. En to Timer lang Razzia samme Dag ved l5.Tiden paa Amagerbrogade
ved Holmbladsgade syntes udelukkende at dreje sig om Biler, baade Personog Lastvogne, og der blev ikke foretaget Anholdelser.
Sommerfol kne myrder
ung københavnsk Læge.
I Griffenfeldtsgade fandt der Lørdag Aften en voldsom Skydning Sted. Der
havde været Uroligheder ved Afhoidslogen i Griffenfeldtsgade, Sommerfol—
kene var kommet til med flere Udrykningsvogne, og i Mangel af andet at
skyde paa, aabnede de Ild til begge Sider paa langs af Gaden. En Mand
blev dræbt og en anden haardt saaret.
Da den dræbte og saarede var bragt paa Hospitalet, begyndte Landsforræ
derne at skyde igen, og de ramte bl.a. en ung Læge, som kom kørende paa
Motorcykle fra Nørrebrogade. Han var intetanende drejet ned ad Griffen
feldsgade, da han blev ramt af en Kugle og dræbt øjeblikkelig. Yderlige
re en ukendt Mand blev haardt saaret.
10 tyske Biler ødelagt
hos Lystrup.
Ved Frihedskæmpernes Storm i Lørdags paa Hans Lystrups Virksomhed i Pilealle blev bl.a. en halv Snes Biler i den tyske Afdeling ødelagt. En Stik
ker havde tilkaldt Sommerfolkene, der ankom, netop som Frihedskæmperne
overvaagede, at Arbejderne fik deres Tøj bragt i Sikkerhed. Sommer-Lands
forræderne aabnede straks Ild mod baade Arbejdere og Frihedskæmpere. Alle
kom dog i Sikkerhed ved at springe over Kirkegaardsmuren, og da Bomberne
umiddelbart efter bragede om ørene paa Hipo-Folkene, kastede de sig paa
Maven og afskar sig derved selv fra videre Forfølgelse.
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Bøtten vilde ikke eksplodere.
Forskellige tyske Dispositioner tyder paa, at Tyskerne ogsaa har udset
Korsør til Basis for tyske Marineenheder fra østersøflaaden.. Man har
saaledes meddelt, at man ønsker at overtage et af Foderstofkompagniets
store Pakhuse paa Sydkajen af Inderhavnen, og endvidere skal man have
Essostationen i Teilmans~Alle som Marinedepot.
Ved Halskov-Broen, der er under Reparation efter Sabotage fornylig, er
der udsat svært bevæbnede tyske Vagtposter, og det er forbudt passerende
at staa stille paa Broen.
Tyskernes Ængstelse gav sig et pudsigt Udslag forleden, da de i Korsør
Havn aabnede Ild mod en tom Bøtte, der drev rundt i Havnen og efterhaan—
den nærmede sig de tyske Skibe. Tyskerne har aabenbart troet, at det dre
jede sig om en Bombe, og de gjorde ihærdige Forsøg paa at faa den sprængt
i Luften, men det lykkedes ikke~
De norske Fiskefangster gaar til Tyskland.
Skønt Nordmændene i Forvejen sulter, undslaar Tyskerne sig ikke for at
frarøve Befolkningen de fattige Fiskefangster, som landes i de faa Havne,
hvorfra der endnu drives Fiskere. Der er i de sidste Dag ankommet ikke
mindre end fire Skibe til Aarhus Havn med iset Fisk
indtil nu kun med
Sild. Lasterne er indladet i Jernbanevogne og ført til Tyskland. Der er
anmeldt endnu en Række Skibe med Fiskelaster til Udlosning i Aarhus.
-

Aarhus-Stikker likvideret.
Fredag Eftemiddag ved l7.Tiden blev Bogholder Chr.Dahl, Høeg Guldbergs
gade 103, Aarhus skudt ned paa Aaboulevarden i Aarhus af en Cyklist, der
kørte op paa Siden af ham. Chr.Dahl, der var en berygtet Nazist og Stik
ker, blev ramt af flere Skud, og i haardsaaret Tilstand førtes han til
Kommunehospitalet.

I FM LINJER (Indland):
I Næstved har Tyskerne foretaget en Række Anholdelser. Blanc~ de anhold
te er St~dsingeniør Rs.Frandsen. Borgmesteren og Rektoren har paa Byraa
dets Vegr?e protesteret overfor den tyske Kommandant mod Fængslingen af
Stadsingeniøreri og Brandmester Nielsen. Den tyske Major skal have erklæ
ret, at Stadsingeniøren som alle andre i Næstved havde afvist Samarbejde
med den tyske Garnison. Han afviste Protesten. Hidtil har Gestapo i Næst
ved anholdt følgende og ført dem til København: Stadsingeniør Frandsen,
Brandmester Harald Nielsen, der forleden var Leder af den Afspærring, som
Vagtværnet paa Tyskernes Forlangende foretog, efter at der var nedkastet
Vaaben og Ammunition, Minemester Frederiksen, Officiant Jensen, Militærvej Murermester Petersen, Nyholstedvej, Gaardejer Rasmus Petersen, Køge
vej, og Kaserneforvalter Nielsen, Nyholstedvej.

Frihedskæmpere foretager Razzia
hos Stadsarkivar Flemming Dahl.
For et Par Dage siden trængte fem bevæbnede Mænd ind paa Stadsarkivar
Flemming Dahls Kontor og gjorde den Nazi-inficerede Embedsmand opmærksom
paa, at de skulde foretage en Undersøgelse af hans Skuffer og Gemmer paa
Kontoret. Razziaen gav dog ikke samme Resultat som Razziaen fornylig hos
“Kamptagnet”s tidligere Redaktør
der blev ikke fundet kompromitterende
Papirer. Derimod forsøgte Flemming Dahl at bringe “ de unge Mennesker paa
bedre Tanker” ved at holde en Formaningstale til dem efter Undersøgelsen
en Tale, der bar umiskendelig Præg af at være skrevet for Ungdommen
i det efterhaanden tidligere tredie Rige. Frihedskæmperne tog taalmodigt
det hele med, sagde Farvel og paa Gensyn til Flemming Dahl og forlod Kon
toret.

Forleden udspilledes en lille pudsig Historie i Næstved, hvor den tyske
Intendant med det danske Navn Knudsen, havde pakket en stor Kuffert med
Flæsk, Æg, Frugt og andre rare Sager, som en tysk Orlovssoldat skulde ha
ve med hjem til Knudsens Kone i Hamburg. Kufferten var afleveret paa Sta
tionen, og Soldaten havde den af Intendanten underskrevne Schein med, da
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der har siddet anholdt sigtet for Ophidselse til Strejke.

han skulde afsted. Før han havde faaet Kufferten udleveret, blev der i
midlertid blæst Afgang, og Soldaten for op i Toget uden Kufferten. Nogle
Timer efter kom en anden tysk Soldat sammen med en civilklædt Mand og
forlangte Kufferten udleveret, og da han paastod, at Intendantens Schein
var bortkommet, udleverede Portøren Kufferten, som siden har været for
svundet. Intendanten raser, men Kufferten er borte.

Akkumulatorfabrikken Lyacs Transformatorstation i Lyngby blev Lørdag Af
ten sprængt i Luften. Fabrikken, der arbejder for Tyskerne, har tidligere
flere Gange været Genstand for Sabotage.

Efter Sabotage mod den jyske Længdebane Syd for Aalborg havde Tyskerne
ført deres sydgaaende Trafik over Aalborg-Hadsund-RanderS Privatbane,
men nu er Linjen Hadsund-Randers saboteret flere Steder. I Dronningborg
(Forstad til Randers) er Broen over Bækken ved Rismøllegaard sprængt i
Luften, og paa Havneterrænet er Sporskifterne paa det Sted, hvor Privat
banesporet gaar over i Statsbanesporet, sprængt. Den gennemgaaende Trafik
er indstillet indtil videre.
Fredag Aften skete der to Sprængninger paa Banen ved Hedensted, hvor det
ene Spor blev revet op to forskellige Steder. Det kostede op til ti Ti
mers Forsinkelse.

Torsdag Aften blev Kedelanlægget i en 5000 Tons Hansabaad paa Aalborg
Skibsværft ødelagt ved en Eksplosion. D~t tyske Politi anholdt i den An
ledning Fredag Middag ca.lOO Værftsarbejdere.
I Kolding Havn er der
forøvet Sabotage mod Kreaturdamperen “Clara Clausen” og Stykgodsdamperen
“Carl Clausen”. Den første sank i Løbet af tre Minutter, mens den anden
holdes flydende.

Det menes, at de to store Etablissement i Odense Fyens Forsamlingshus og
Den nye Forsamlingsbygning muligvis med meget kort Varsel vil blive re
kvireret af Tyskerne til Indkvartering enten af saarede Soldater eller
Flygtninge fra Østtyskland.
Paa Ryvang øvelsespiads i København trænes i Øjeblikket 110 tyske Marinesoldater for at blive lavet om til Infanterister. Om nogle Dage er det
Meningen, at der skal ankomme endnu 190. Adskillige af Marinesoldaterne
har været flere Aar i Marinen og har naaet Rang af baade Feldwebel og
Unteroffizier o.s.v.
En tysk Soldat gik forleden Amok i Restaurant “Tosca” .1 København. Han
trak sin Revolver og begyndte at skyde paa en anden Soldat. Han sidder
nu i Kastellet, og det menes, at han faar tre Aars Fængsel
men det bli
ver vel højst tre Maaneder.
-

Som bekendt sendte Tyskerne for nogen Tid siden 4000 Mand bort fra Køben
havn. De var nogen Tid i Oksbøl-Lejren, men er sendt videre til Tyskland,
og en Del af dem er kommet til Østfronten. I Stedet er der kommet en Del
Rekrutter herop, men de svarer ikke til det Antal, der rejste. Der fore
tages i Øjeblikket en nøje Undersøgelse for at faa konstateret, om der
kan sendes flere Soldater til Fronterne. Saa mange som muligt skal af
sted.
Tre-fire unge bevæbnede Mænd trængte Fredag ved 18.Tiden ind i Helge Ege
kvists Maskinfabrik i Gl.Vejlby ved Aarhus. Personalet blev beordret ud
af Fabrikken, og der blev udlagt Bomber. Ved Ekspiosionerne skete der be
tydelig Skade, bl.a. væltede den ene Gavlvæg, og Maskinerne blev ødelagt.
Gestapo har anholdt LRS Hedegaard, Skanderborg. Endvidere blev Fredag
Formiddag den 6O—aarige Belysningsarbejder Laur.Nielsen, Peder Skramsga
de 27, Aarhus, hans voksne gifte Søn, der bor i samme Ejendom og Laur.
Nielsens Svigersøn, der tilfældigt var tilstede, anholdt af Gestapo.
Tyskerne har frigivet Boghandler Julius Bidstrup, Nexø, der i tre Maane
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Danavox Radiofabrik i Fredericiagade 18 i København blev i Gaar ødelagt
ved en Brand. Man er ikke klar over, om Ilden skyldes enoverhedet Kak
kelovn eller Sabotage.

-

Grænsegendarm Arne Hansen, Rudbølle, Overbetjent Holger Edvard Hansen,
København, og Baadebygger Poul Nielsen, Skelskør, er afgaaet ved Døden
i Tyskland.
Blandt de 200 Danske, der i Torsdags blev ført fra Vestre Fængsel til
Frøslev, var Borgmester H.P.Sørensens Søn.
Tandlæge Fru Gerda Lolle og hendes Klinikdame blev for nogen Tid siden
arresteret paaKlinikken St.Kongensgade 106. Klinikdamen er senere fri
givet, men Fru Lolle sidder stadig i Vestre. Fru Lolle er gift med Kap
tajnløjtnant i Marinen, Jørgen Lolle.
I Slagelse er arresteret Indehaveren af Forretningen “Kunst og Væv”,
Bredgade, Frøken Bregendahl, Slagtermeste Axel Nielsen, Møntmestergade
2, Fru Falckredder Nielsen, og i Skelskør har Tyskerne arresteret en 70—
aarig Skovfoged og et Par unge Mennesker, som Tyskerne mener ved Besked
med Vaabentransporter under Overflyvningen forleden.
I Slutningen af sidste Uge blev der i Aarhus opklæbet trykte~ Plakater med
Opfordrj~ger paa Tysk til Oprør og Desertering.
Tyskerne har nu allernaadigst givet Tilladelse til Genaabning af FalckStationen i Slagelse.
Den tyske Tolk Böse, der forleden blev haardt saaret, er nu død. Gesta
pofolk i Slagelse skal have ytret, at de mistænker de anholdte Falck-Folk.
Specielt til 118: Manden skal efter det oplyste være god nok.
269: Den paagældende Sangerinde kendes ikke.
51: Vi kan intet oplyse, men vær forsigtig. Det er usand
synligt, at han er udsendt som paastaaet, men det undersøges.
Til 193: Vi skal se at faa ordnet et Møde.
84: Vi er interesseret i SK men ikke i den anden.
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INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Den tyske Hærledelse har nu bekræftet, hvad der længe har gaaet Rygter
om, at Marskal Kesselring ikke længere har Kommandoen i Norditalien. I
en Tilføjelse til Værnemagtsberteningen for den 7.Februar hedder det bl.
a., at tyske Afdelinger under “den højeste SS- og Politifører og Befuld
mægtigede General for den tyske Værnemagt i Italien, SS-Overgruppefører
og General i Vaaben SS Wolff har renset store Omraader af øvre Italien
for stærke Bandestyrker”.
Om Kesselring er henrettet, saaret eller blot afsat vides ikke. En Kends
gerning er det imidlertid, at han er væk fra Hærledelsen i Italien.

Trafikken i Tyskland: I Fjor havde Tyskland 30.000 Lokomotiver, i Dag
kun 14.000, og det er ikke paa langt nær nok til at dække Behovet, selv
om det Omraade, der skal “trafikeres” er skrumpet stærkt ind siden da.
Samtidig er 44 af de tyske Rigsbaners Reparationsværksteder blevet fuld
stændig ødelagt ved Luftangreb. I Gaar blev der saaledes ødelagt ikke
mindre end 35 Lokomotiver, 160 almindelige Waggoner og 31 Benzinwaggoner
ved Luftangreb.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: Russerne har opnaaet et kæmpemæssigt Gennembrud af de tyske
Linjer i Schlesien, hvor de nu ruller frem over en 160 km bred Front og
truer med at skille Berlin fra Sachsen. Liegnitz er blevet rømmet efter
korte Gadekampe, det samme er Tilfældet med Heinau og Nuemark. Dette Ind
brud kan blive uhyre farligt for Tyskerne, idet det har udvidet Angrebs
fronten mod Berlin betydeligt, og da Breslaus Skæbne nu er ved at være
afgjort. Der er ingen Ændringer i Situationen umiddelbart foran Berlin,
hvorimod Russerne er gaaet stærkt frem mod Stettin. Arnswalde er omgaaet,
Deutschkrone besat, Neu Stettin truet og Jernbanen Stettin-Danzig over
skaaret.

Udlandet i Noter:
Siden den l7.September 1944 har Tyskerne ikke foretaget een eneste Rekog
nosceringsflyvning over England, oplyses det. Og ved den Lejlighed lyk
kedes det ikke den tyske Rekognosceringsmaskine at tage et eneste Billede
paa Grund af de kraftige engelske Lyskastere.
Fra Wurm Bjergværkerne, der nu er besat af Englænderne, oplyses det, at
de tyske Arbejdere faar 31 pCt. mere i Løn end i den tyske Tid. De faar
samme Levnedsmiddelrationer som de allierede Soldater.
Stormuftien af Jerusalem, der opholder sig i Tyskland som Flygtning, vil
nu igen indgaa Ægteskab. Det er en ung tysk Pige, der faar den tvivlsom
me Ære at blive hans Medhustru Nr. 6.

SLUT

Vestfronten: Vestvoldens nordligste Hjørnepille Cieve er næsten fuld
stændig besat af engelske Tropper. Der kæmpes kun i den østligste Del af
Byen, men samtidig er engelske Panserafdelinger rullet videre mod øst.
Gennep er omgaaet, og de tyske Stillinger ved Maas rulles op. Englænderne
staar kun 10 km fra Goch. Englænderne har en overvældende Overlegenhed
langs hele Fronten, og Tyskerne er slet ikke i Stand til at sætte Reser
ver ind til Forstærkning af deres Divisioner, hvoraf mange har mistet tre
Fjerdedele af deres Kampstyrke. Tyskerne tør hellerikke flytte Tropperne
fra det ene Afsnit til det andet, da de Allierede overalt truer med nye
Offensiver. Mellem JUlich og Düren er der i de sidste Dage samlet meget
store allierede Styrker, saa man venter kun paa, at det ogsaa skal bryde
løs mod Køln i de nærmeste Dage. Tyskerne er gaaet tilbage ved Heinsberg
og ved Roer, i Priim staar der Gadekampe.
Gøring paa Flugt: Gøring er flygtet fra Karinhall og har taget Ophold
paa et Slot i Nærheden af Oberammergau. Det meddeles ogsaa, at store Af
delinger af Luftvaabnets Lastvogne er beskæftiget med at køre Gørings
Kostbarheder fra Karinhalls Panserhvælvinger til Sydtyskland, hvor de nu
skal oplagres.
Naziledere henrettet: Det meddeles, at tre fremtrædende Partifolk Badens
Ministerpræsident SA.ObergruppenfUhrer Köhler, Indenrigsminister SA-Bri
gadefUhrer Pflaumer og Undervisningsminister Gärter er blevet henrettet
for Opsætsighed. De tre Partimænd har gentagne Gange kritiseret den Maa
de, hvorpaa Gauleiter Wagner leder Forretningerne i Baden. Det, de er
faldet paa, skal være en Udtalelse om, at en Forlængelse af Krigen var
en Forbrydelse mod det tyske Folk.
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Det store russiske Gennembrud paa Oder-Fronten, der har bragt de russiske
Hære Ca. 100 km frem og ført dem over to Femtedele af Vejen til Dreden,
præger Kæmpeslaget om Tyskland. Gennembrudet bringer hele den tyske Oder
front til at vakle og overskærer vitale Forbindelseslinjer i det centrale
tyske Forsvar. Samtidig fortsættes Fremrykningen mod østersøkysten og
Stettin
Danzig er efter Indtagelsen af Elbing i yderste Fare.
Paa Vestfronten avancerer Montgomerys Tropper efter Indtagelsen af Cleve
videre frem mod Rhinen og mod de vitale tyske Industridistrikter. Den
kombinerede og koordinerede Strategis Hovedlinjer begynder at aftegne
sig.
Naar det fra allieret Side meddeles, at sidste Halvdel af Februar maa an
tages at blive krigsafgørende, synes de sidste Dages krigsmæssige Begi
venheder at bekræfte dette.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyske Flygtninge og saarede Soldater
med epidemiske Sygdomme oversvømmer Danmark.
Den første Transportdamper med saarede tyske Soldater fra østfronten er
nu ankommet til Frihavnen i København. Den lagde til Kajen sent Søndag
Nat, men forinden var den eneste store Kortege af “Prærievogne” kørt til
Frihavnen efter den anden. Lange Rækker paa 10-15 eller 20 Vogne kørte ud
fra de tyske Kaserner, fra Dagmarhus og fra Sheilhuset, og sene Natte—
vandrere fik uvilkaarligt det Indtryk, at en større Razzia var forestaa
ende. Vognene skulde imidlertid til Frihavnen for at hente det første
Kontingent af de 10.000 saarede Soldater (eller 20.000), som Tyskerne har
krævet Plads til her i Landet, men Chaufførerne havde aabenbart faaet Or
dre til at kamouflere Transporten. De kørte lange Omveje, før de satte
Kursen mod Bestemmelsesstedet.
Efter hv~d der foreløbig er oplyst, var der 2500 Saarede ombord i den
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt

Side 1

Tyske Flygtninge
og Saarede
oversvømmer Danmark
Tyve Patrioter befriet
fra Fængsel

59 Politimænd døde
i tyske Lejre
To Patrioter dræbt
under Aktion

1-2

“

Side 4
4-5

I faa Linjer(Indland)

“

6—7—8

INF’s Kronik

“

8

INF’s Radioaflytning..

“

9-10

2-3

Rigspolitichefen løsladt.

3

Razziarygterne

3
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Damper, der kom Søndag Nat. Langt de fleste var meget haardt medtaget,
og ca.30 var døde under Turen fra Østprøjsen til København. De haardest
saarede, som ikke var blevet opereret før Indskibningen, blev kørt til
Feltlazarettet paa Nyelandsvej, og her var Lægerne Natten igennem i fuld
Aktivitet. De øvrige Saarede blev transporteret til Nyboder Skole, Fri
murerlogen paa Blegdamsvej og Horserødlejren, og Natten igennem gik der
en stadig Strøm af tyske Transportbiler ud ad Strandvejen.
De ankomne Soldaters Tilstand var, bortset fra deres Kvæstelser, forfær
delig. Ingen af dem var afluset før Indskibningen, og der er ingen Tvivl
om, at mange af dem er befængt med epidemiske Sygdomme. De danske Læger
og Hospitalsmyndigheder imødeser med bange Anelser Fremtiden under disse
Forhold. Tyskerne, der har Ansvaret for disse ~1Pesttransporteru, lader
haant om alle Sikkerhedsforanstaltninger
Protester hjælper selvfølgelig
ikke
og Faren for alvorlige Epidemier er overhængende.

dette Tidspunkt var det imidlertid for sent at slaa Alarm. Vagterne fik
presset Maskinpistoler i Ryggen, Porten blev beordret aabnet, og inde i
Fængslet gik Patrioterne frem efter en nøje gennemarbejdet Plan
i Løbet
af en halv Snes Minutter lykkedes det at samle de Fanger, der var Tale
om, og ledsaget af en Fængselsbetjent og en af Fængslets Embedsmænd for
svandt Frihedskæmperne med de 20 Mand.
-

Rigspolitichefen løsladt fra Sheilhuset.
En af de arresterde Politiembedsmænd, Rigspolitichef Begtrup-Hansen er
blevet løsladt fra Shellhusets “Anneks” Boghandlernes Hus. De arrestere
de er derefter: Departementschef Eivind-Larsen, Vicepolitichef Arthur
Dahl, Politidirektør Stamm og Politiinspektør von Magius.

-

Spærretiden og den tyske Jagt
paa [‘atrioter.
Rygterne om Spærretid og en samtidig Jagt paa danske Patrioter gaar sta
dig Landet rundt. I de sidste Dage er det endog blevet til, at der alle
rede skal være iværksat Spærretid i Aarhus, og at Razziaerne er i fuld
Gang i Byen.
INF minder i denne Forbindelse om hvad der for nogle Dage siden blev
fastslaaet: Tyskerne har paa et givet Tidspunkt overvejet at gennemføre
Spærretid i Forbindelse med Razziaer, og Plakaterne til dette Formaal
blev allerede trykt for et halvt Aar siden. Al Tale om at “de lige er
gjort færdige” Og at “Trykkere og Sættere er kaldt ekspres til Arbejdet
og derefter spærret inde” er grebet ud af Luften. Saadanne Rygter kan kun
lanceres af uansvarlige Folk, som paa denne Maade giver deres Bidrag til
en almindelig\Nervøsitet
med eller mod bedre Vidende.
Der er derfor Grund til at fastholde følgende: De famøse Plakater kan
blive brugt
men der er i Øjeblikket intet, der tyder paa, at de ~T
komme til øjeblikkelig Anvendelse.

-

Dansk Protest
uhyggelige Konsekvenser.
I Forbindelse med Meddelelsen om Ankomsten af de saarede tyske Soldater
kan det iøvrigt nævnes, at Flygtningestrømmen Syd fra nu er ved at oversvømme Sønderjylland. I Løbet af Søndagen ankom Ca. 3600 Flygtninge fra
Østtyskland med Damper til Flensborg. Uden Formaliteter af nogen Art og
til Trods for at disse Flygtninge sandsynligvis medfører epidemiske Syg
domme, blev de sendt videre til forskellige sønderjyske Byer, bl.a. Ha
derslev, Aabenraa og Sønderborg, hvor de 2000 skal indkvarteret hos det
tyske Mindretal, mens de resterende er blevet anbragt i forskellige of
fentlige Lokaler
Skoler, Forsamlingsbygninger og lignende. I de nærme
ste Dage venter man yderligere 6-7.000 Flygtninge, og Tyskerne søger nu
at faa anbragt en Del af dem “ad Frivillighedens Vej”. Kan dette ikke la
de sig gøre, vil Tyskerne inddrage offentlige Bygninger til denne “Flygt
ningeforsorg”.
-

-

-

-

Ogsaa i dette Tilfælde har de danske Myndigheder nedlagt Protest. Der er
bl.a. henvist til Haager-Konventionens Bestemmelser om en krigsførende
Magts Besættelse af et andet Land. Tyskernes Fremgangsmaade er naturlig
vis helt i Strid med disse internationalt anerkendte Bestemmelser, men
selvfølgelig er der ingen Grund til at tro, at Tyskerne taget noget som
helst Hensyn til Protesten. De har oven i Købet forlangt 10.000 Ratione
ringskort udleveret til de betrængte Volksgenossen, og samtidig stillet
Krav om, at disse 10.000 Kort anerkendes til Brug for Ihændehaveren i
den almindelige Handel. Hvad denne Fremgangsmaade kan komme til at bety
de for Rationeringsbestemmelserne og den i Forvejen haardt trængte danske
Husmoder behøver ikke nærmere Forklaring.

Da “Hipo” myrdede
den unge københavnske Læge.
Som omtalt blev en ung københavnsk Læge Lørdag Aften myrdet 4~f Hipo
Landsforrædere i Griffenfeldtsgade. Lægen kom intetanende paä Motorcykle
og di~ejede fra Nørrebrogade op ad Griffenfeldtsgade, da Hipo-Folkene et
Stykke nede i Gaden pludselig begyndte at skyde til begge Sider og ramte
hem. Det drejer sig om Læge Ulf Hansen fra Aaboulevarden 78. Han var net
op kaldt til en Patient paa Hospitalet.
Bag Landsforrædernes Aktion laa følgende: Ordenshuset i Griffenfeldtsga
de 7 havde faaet en Telefonbombe, og en Del Mennesker, som var til Stede
i Lokalerne, forlod Huset for at tage hjem. En Stikker, som bor i Nærhe
den, vejrede “Ballade” og alarmerede Hipo-Landsforræderne, som i deres
nervenedbrudte Tilstand blev helt desperate, da de saa de mange Menne
sker. De troede aabenbart, at det drejede sig om en “Folkestorm” og gav
sig hensynsløst til at skyde paa Langs ad Gaden. Som nævnt blev en Mand
dræbt og en anden saaret.
Da Gaden saaledes var ryddet, foretog Hipo en Afspærring, og en halv Ti
me efter, da alt laa øde hen, belavede de sig paa at tage hjem. Paa det
Tidspunkt kom der imidlertid nogle Mennesker om Hjørnet fra Nørrebrogade,

Tyve Patrioter befriet ved dristigt Kup
mod Nyborg Statsfængsel.
En Snes Frihedskæmpere foretog Søndag Aften en dramatisk Befrielsesaktion
fra Nyborg Statsfængsel, hvor det lykkedes dem at befri 20 Patrioter, som
sad fængslet paa Grund af der.es Kamp mod den tyske Besættelsesmagt og de
danske Stikk~3,I
Kort før Aktionen kørte en Del Biler frem til Fængslet, og de blev parke
ret lige i Nærheden. Dækket af Mørket sneg 20 Frihedskænipere sig frem mod
Porten, og de naaede helt op bag Vagtmandskabet, før de blev opdaget. Paa
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og samtidig kom Lægen paa Motorcykle. Hipo-Folkene gav øjeblikkelig Ild,
Lægen blev dræbt, og en fredelig Forbipasserende haardt saaret.

Jernbanestationen i Horsens. De to Sabotører, der var iklædt Jernbanens
Ekstraarbejder—Uniformer, arbejdede paa Linjen lige under Bygholm-Viaduk
ten Syd for Banegaarden. Ved 6.Tiden havde de talt med de tyske Vagter
og havde faaet at vide, at der vilde komme et Troppetransporttog. Lidt
efter lød der en Eksplosion fra en Bombe, der var gaaet af i Utide. De
tyske Jernbanevagter rettede Geværerne mod de to Ekstraarbejdere og skød
dem ned. Alt tyder iøvrigt paa, at Tyskerne ved denne Lejlighed har an
vendt Dum-Dum—Kugler. Den ene Patriot blev øjblikkelig dræbt, den anden
trak sin Revolver, da de tyske Vagtposter begyndte at skyde, og inden han
segnede om, havde han naaet at saare en af de tyske Soldater. De to unge
Sabotører blev ført til Kommunehospitalet, men her afhentede Tyskerne de
res Lig i Nattens Løb.

59 danske Politimænd myrdet
i de tyske Koncentrationslejre.
Af de danske Politimænd, som den 1O.September sidste Aar og i Dagene u
middelbart efter blev deporteret til de berygtede tyske Koncentrations
lejre, er 59 nu afgaaet ved Døden. Det sist anmeldte Dødsfald drejer sig
om den 49-aarige Overbetjent i Københavns Politi Holger Edward Hansen,
der den 25.Januar døde i Neuengamme. Det kan iøvrigt tilføjes, at der i
sin Tid blev deporteret ialt Ca. 2000 Politimænd fra hele Landet. Af dis
se er ca.220 senere overført til Frøslev, og heraf er 72 blevet frigivet.
Desuden er for ganske nylig ti Mand blevet løsladt fra Politigaarden,
hvor der nu er 51 Mand tilbage. Endelig kan det tilføjes, at der den 5.
Februar blev overført 17 syge danske Politimænd fra Tyskland. De 16 kom
fra Buchenwalde, mens en kom fra MUhlberg.
Tyskerne huserer i Sydsjælland.
Natten mellem Lørdag og Søndag er der forøvet alvorlig Skade paa Sydba
nen. Skiftesporene paaLundby St., Skinnerne ved Klarskov, ved Masnedsund
og paa Masnedø er blevet sprængt. Al Trafik paa Banerne har været lammet
siden Mandag Morgen. Kl.16 Søndag Eftermiddag ankom en tysk Militærtrans
port paa 400 Mand til Næstved, hvor de blev lagt i Kvarter. Kl.20 ankom
ligeledes fra Vest
en Transport paa 800 Mand, der skulde videre til
Vordingborg. Endnu ved Midnatstid holdt de i Næstved. Det menes, at tysk
Militær nu vil overtage Bevogtningen af Sydbanen, idet Godstransporterne
til Tyskland fortsat gaar over denne Bane, som derfor betegnes som “livs
vigtig for Værnemagten”.
Mandag Morgen spærrede tysk Militær Landevejen Næstved-Vordingborg og
undersøgte Folk, der passerede.
-

-

Böse havde tømt Bankboksen
Senere Undersøgelser har kastet yderligere Lys over Mordet paa den tyske
Tolk ved Kasernen i Slagelse Böse. Det er saaledes oplyst, at han, da det
danske Politi blev opløst, skaffede sig Nøglen til et Boksrum i en af By
ens Banker, hvor Beholdningen af Benzinmærker og Generatorbrænde-Tilla
delser blev opbevaret. Da man efter hans Død aabnede Boksen, var den tom~
Et kontant Beløb paa 34 Kr. var ligeledes borte. Hr.Böse havde megen Om
gang med forskellige Vognmænd, saa der er ingen Tvivl om, at Mærkerne
hele Motorkontorets Beholdning
er vandret til den sorte Børs. Mordet
er sandsynligvis begaaet af Tyskerne selv. Adskillige Mennesker i Omeg
nen af Mordstedet hørte Skuddene og saa to Mænd fjerne sig i Løb. De var
civilklædte, men Støvletrampene stammede givetvis fra tyske Militærstøv
ler.
-

-

.

To Patrioter dræbt
under Jernbanesabotagen.
Fredag Aften holdt Frihedskæmpere tyske Jernbanevagter op 6-7 km udenfor
Horsens, tog deres Vaaben fra dem
og sprængte et Spor ved Hatting.
Lørdag Aften mistede to unge Sabotører Livet under en Aktion lige foran

Danske døde i Tyskland.
I Januar Maaned er følgende Danske Afgaaet ved Døden i Tyskland: Den 23aarige Elektrilçer Ole Georg Lauge Olesen, Aalborg, den 27.aarige Hans
Børge Nielsen, hvis Hjemsted er ukendt, den 32-aarige Tarmmester Isak
Isaksen, Aalborg, den 39.aarige Fisker Henry Jensen Hede, Skive, Overgen
darm Gustav Jørgensen, Sæd ved Tønder og Overgendarm Jens Markussen, Kol
lund. Herefter er omkring 25 danske Grænsegendarmer død i tysk Fangenskab.
Kendt Læge bortført eller arresteret?
En af København~ kendte Læger, øre-, Næse- og Halsspecialisten Jes Jessen
blev i Gaar Eftermiddags paa mystisk Vis bortført fra sin Klinik paa Kon
gens Nytorv. Tre temmelig lurvet udseende Mænd kom i Konsultationstiden
op til Lægenog forlangte, at komme til at tale med ham. Kort efter for
lod han Klinikken sammen med Mændene, og nede foran Ejendommen holdt en
Bil, som han blev beordret ind i. Derefter kørte Vognen i stærk Fart gen
nem St.Kongensgade, hvor der som bekendt ikke maa køres i Retning fra
Kongens Nytorv, og siden er den ikke set.
Spørgsmaalet er nu, om de lurvede Mænd er tyske Haandlangere, eller der
ligger andet bag den mystiske Affære.
Et vist Troværdighedens Skær....
“Fædrelandet” og det nationalsocialistiske Parti synes ikke at være alt
for sikre paa deres egne Partimedlemmer. I “Fædrelandet”s Nekrolog over
Syssellederen, Inspektør i Hovedbanegaardens Restaurant Holger Johansen
beskæftiger Medarbejderen, Hr. Vibensgaard sig navnlig med de Rygter, der
opstod efter Johansens Forsvinden gaaende ud paa, at han havde været Se
cret Service-Mand etc. Vibensgaard skriver: “—Og har nogen af os efter
haanden ladet os forlede til at skænke Rygterne om hans Flugt Tiltro,
fordi de var saa stærke og havde et vist Troværdighedens Skær over sig,
saa beder vi i Dag vor gamle Partikammerat og nationalsocialistiske Kamp—
fælle om Tilgivelse for vor Brøde...”
Hyggelige kammeratlige Forhold~

-
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I FAA LINJER (Indland):

Borgerskolen i Skelskør beslaglægges fra Onsdag til tysk Indkvartering,
der menes at omfatte 300 Mand. Man haaber at kunne holde Eksamenskiasser
ne igang i Teknisk Skoles Lokaler.

Paa østergades Hotel i Aarhus, der er Hjemsted for Kommandanturen og et
Wehrmachtsheim, er der afsløret en større Tyveriaffære. Tre tyske Offi
cerer og en dansk Dame er arresteret. Kantinen bestyres af en Hotelejer
fra Tyskland, der havde taget Levnedsmidler i større Stil og sendt dem
hjem. De to andre anholdte Officerer, hvoraf den ene er Major, har gjort
sig skyldig i det samme. Den danske Dame, der er anholdt, hedder Knob
lauch.
Købmændene i Aarhus var egentlig forberedt paa Saltrationeringen. Tyske
Opkøbere havde nemlig i de sidste Uger forsøgt at købe Salt i stor Stil,
men de Handlende havde i de fleste~Tilfælde afvist dem.
Den dræbte Bogholder Arthur Dahl, Høeg Guldbergsgade i Aarhus, var 100
Procents Stikker. Han havde tidligere været Marinevægter, men var nu “a
vanceret” til Bogholder i et tysk Foretagende.
Jernbanesabotagen fortsættes og har i det~sidste Døgn naaet et nyt Højde
punkt. Hvor Sprængningerne er foregaaet lader sig ikke længere opregne
der har Søndag og Mandag været omkring 140 forskellige Eksplosioner.
Der er bl.a. sket Sprængninger under et Værnemagtstog mellem Esbjerg og
Tjæreborg, under et Godstog mellem Esbjerg og Guldager og under et Ar
bejdstog mellem Herning og Studsgaard.
-

En stor Kuikran, der i de sidste Dage har læsset Kul fra Frederiksberg
Kommunes Beredskabslager ombord i en tysk Damper i Sydhavnen, blev i Gaar
sprængt i Luften af nogle Frihedskæmpere.
Kranerne rundt om i de danske
Havne eksploderer ligeledes fortsat
sidst er det gaaet ud over Handels
kompagniets Kran i Holbæk Havn og enKuikran i Korsør.
-

-

I de sidste Dage er der i Sandholm og Høvelte-Lejrene blevet indstalle—
ret ca.1000 tyske Kvinder og Børn, Krigsflygtninge fra besatte tyske Om
raader. De ankom i Godsvogne belagt med Halm. Som Følge af de mange
Flygtninge, der er kommet til Sønderjylland, er Undervisningen af Stats
skoleeleverne i Aabenraa bl.a. forlagt til Sygehuset. I Graasten er Kom
muneskolen flyttet hen paa Slagteriet.
Antallet af danske Arbejdere i Tyskland anslaas i Dag til at være noget
under 10.000. Det vides, at et større Antal Arbejdere har været beskæf
tiget i de østtyske Omraader, der nu er besat, og da man intet har hørt,
gaar man ud fra, at de er evakueret sammen med den øvrige Del af Befolk
ningen.
I den sidste Tid er der i Grenaa fundet en Del saakaldte Spræng-Blyanter,
Byens Borgmester har i den Anledning udsendt en Advarsel med Opfordring
til Befolkningen om at anmelde eventuelle Fund til Vagtværnet. Blyanter
ne menes at være nedkastet fra Luften. I Næstved er der ogsaa fundet en
Del Blyanter og Fænghætter.

Tyskerne i Vejle er fuldstændig,~vilde som Følge af de begaaede Stikkermord, og de har meddelt Borgmesteren og et Par andre kendte Mænd i Byen,
at de vil blive skudt, hvis der sker nye Mord paa tyske Haandlangere.
Kaptajnen og Besætningen paa Motorsejleren “Ulla” af Nørresundby er ble
vet arresteret i Rønne Havn. Skibet er blevet beslaglagt.
I Fredags blev Egekvists Maskinfabrik i Vejiby ved Aarhus delvis ødelagt
ved Sabotage.
Paa Ustrups Baadebyggeri ved Vejle skete der i Fredags
en Eksplosion i et mindre Fartøj, der bygges for tysk Regning. Fartøjet
blev ødelagt.
-

Søndag Aften opstod der Skyderived Budolfi Plads i Aalborg. Fem Mennesker
blev saaret. Værst medtaget er den l6.aarige Jørgen Knudsen, Lindholm,
og den l8.aarige Typograflæræing Ole Sejersen, Dalgasgade.
Den l7.aarige Husassistent Lisbeth Christensen, blev i Fredags i Davidsalle i Kærby
ved Aalborg skudt gennem begge Ben, da hun ikke standsede paa en tysk
Vagtposts Ti1raab.~
-

Tre bevæbnede Mænd trængte i Gaar ind paa Urmager Hansens Værksted i St.
Standstræde 16 i København, hvor de uden et Ord gik hen til Urmager Gart
hausen, Romsøgade 3, der blev dræbt ved flere Skud.
Torsdag Aften skød en tysk Skildvagt udenfor det gamle Amtssygehus i Aar
hus sig selv. Det skete netop som et stort Antal engelske Bombere drøne
de hen over Aarhus og Sirenerne blæste Alarm.
Lørdag Aften blev et Med
lem af det tyske Politi, Arthur KrUger, Blaamejsevej 26 i Aarhus, fundet
død paa Toilettet i Forlystelsesetablissementet “Kasino”. Han var ramt
af en Ski~d gennem Munden, og har antagelig begaaet Selvmord.
-

Som omtalt blev ca.100 Arbejdere efter en Eksplosion i et Hansa-Skib paa
Aalborg Skibsværft, arresteret af Tyskerne. Efter en Gennemg~ng af hver
enkelt Mand blev fire Arbejdere tilbageholdt, mens Resten blév løsladt.
Af de 8 Geodæter, der forleden blev arresteret i Odense, er fire blevet
løsladt tilligemed Kontorpersonalet paa 12 Mand.
En Frihedskæmper havde forleden en smuk Debut. Sammen med en anden kom
han kørende ad Østerbrogade ved Svanemøllen, da Bilens Fører bemærkede
en tysk Spærring forude. Revolveren frem, vi skal igennem, lød Ordren.
Uheldigvis bemærkede en tysk Soldat paa Cykle ud for dem, at de to Mænd
i Bilen trak Revolvere. Han adviserede Mandskabet ved Spærringen. “Se
efter, hvad der er i Vejen med ham”, sagde Bilens Fører. Den unge Fri
hedskæmper stod ud paa Trinbrædtet, og saa at Tyskeren var ved at lægge
Geværet an til Skydning, hvorefter han skød sit første Skud som Friheds
kæmper
et Skud, der strakte Tyskeren til Jorden
hvorpaa Bilen vendte
og forsvandt.
-

Jysk Væddeløbsbanes Stalde er blevet beslaglagt af den tyske Værnemagt.
De ca. 50 Heste, der var i Staldene, er blevet opstaldet paa Gaarde i Om
egnen.

i 44

-
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Da Tyskerne forleden skulde anholde en ung Mand Søn af Gaardejer Søren
sen, Egeslevmagle ved Skelskør, medtog de ikke alene den unge Mand, men
en Del Sølvtøj, bl.a. to Sølvskaale.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Til 539: Vi beklager, men INF’s Abonnenttal kan ikke udvides mere. Det
er længe siden, der er standset for Tilgang.
Til 247: INF kender ikke det mindste til Manden, der samler ind til Fri
hedsraadet. Undersøg hans lokale Forbindelser og meddel og Resultatet.

INFORMATIONS KRONIK:

Sverige og Rømningen af Danmark og Norge.
“Stockholms Tidningen” nævner den Mulighed, at Tyskerne ikke vil forlade
Norge automatisk, hvis selve Tyskland bryder sammen. Bladet skriver vide
re herom:
Sverige burde omgaaende søge Forbindelse med den norske Regering og de
allieredes Overkommando for at faa Klarhed over, hvordan man bedst kunde
koordinere Anstrengelserne for saa hurtigt og smertefrit som muligt at
faa Ende paa Nordmændenes Slaven under det tyske Aag. Hverken i Danmark
eller Norge vil der blive Uroligheder som dem i Grækenland, men hvis den
danske og den norske Hjemmefront skulde ønske Sveriges Assistance
Mand
skab, Vaaben eller paa anden Maade
for at forhindre Tyskerne i efter
Sammenbrudet at skabe Kaos og Ødelæggelser, maa denne Hjælp gives. Derfor
bør den svenske Regering øjeblikkelig sætte sig i Forbindelse med de dan
ske og norske Myndigheder, for ingen af Nazismens Ofre maa blive begra
vet under Ruinerne, ~aar Tyskernes nye Orden bryder sammen.
-

-

Krigshistorien viser, at de store Slag hyppigt er blevet udk~ipet paa de
samme Steder Gang efter Gang. Strategien er den Del af Krigskunsten, hvis
Grundsætninger har holdt sig længst, og Strategien er i det store og hele
afhængig af de geografiske Forhold, som er ret uforanderlige. Ogsaa i
denne Krig nævnes ofte Navne, der er velkendte i Krigshistorien. Med det
Omfang Krigen denne Gang har faaet, da Hærene fejer hen over hele Ver
densdele, er det næsten uundgaaeligt, at de gamle Slagmarker igen kommer
til at figurere i Beretningerne. Blandt de mange Stednavne kan der være
Grund til et Øjeblik at fæstne sig ved et enkelt: det meldtes forleden,
at Russerne havde kastet Tyskerne ud af Kunersdorf.
Den 12.August 1759 k~ipede Frederik den Anden, af Tyskerne kaldet Den
Store, ved Kunersdorf mod Russerne, der her tilføjede ham det sværeste
Nederlag i hele Syvaarskrigen, et Nederlag, der førte til fuldstændig
Opløsning af hele den prøjsiske Hær. Af 56.000 Prøjsere slap kun 3.000
over Oder. Efter menneskelig Maalestok var Prøjsens Skæbne dermed beseg
let. Frederik den Anden søgte forgæves Døden i Slaget. Han skrev efter
Slaget til Grev Finkenstein: “Det er en saa stor Kalamitet, og jeg vil
ikke overleve den. Følgerne af dette Slag vil blive værre end selve Sla
get. Jeg har ingen Hjælpekilder mere, og naar jeg skal sige Sandheden
jag anser alt for tabt. Jeg vil ikke overleve mit Lands Tilintetgørelse.
Lev vel for bestandig.”
Kun hans Fjenders Uenighed gjorde det muligt for ham atter at komme til
Hægterne, saaledes at Felttoget tog en anden Vending, men han bedømte
selv Stillingen efter Nederlagte saaledes: De havde det i deres Magt at
bringe Krigen til Ende
De havde blot at give mig Naadestødet~
Stillingen for Hitler er i Dag netop saaledes, som Frederik den Anden be
dømte Prøjsens Stilling efter Slaget ved Kunersdorf. Russerne trænger
frem i selve Tyskland fra Østersøen til Schlesien; de nærmer sig Stettin,
de har Brohoveder over Oder, og det hedder allerede “Slaget om Berlin”.
I Vest har Englænderne og Amerikanerne aabnet deres store Offensiv paa
tysk Jord. Fra Luften regner Bomberne ned over alle Tysklands Rustnings—
centre og Trafikknudepunkter. Paa Modstandernes Uenighed kan Hitler ikke
regne. Der er ingen Sprække i Enigheden mellem Churchill, Roosevelt og
Stalin, der netop nu forbereder sig paa at give Hitler Naadestødet.
En Sammenligning mellem 1759 og 1945 er umulig paa eet Punkt, nemlig naar
det gælder Hitler og Frederik den Anden. Det vilde være en Fornærmelse
mod Frederik den Andens Minde. Frederik den Anden hører baade som Feltherre og Statsmand hjemme mellem Historiervs store Navne.
-

-
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-

Krim-Konferencen.
Konferencen mellem Churchill, Stalin og Roosevelt afsluttedes i Gaar med
Udsendelse af et meget langt Kommunique underskrevet af de tre Statsmænd.
Det oplyses heri, at man har drøftet og bearbejdet de videre Planer for
de sidste Slag mod Tysklands Hjerte fra Nord,. Syd, Øst og Vest. Det er
første Gang, et allieret Kommunique har taget det nordlige Verdenshjørne
med, men ingen ved selvfølgelig endnu, hvorvidt der skal tillægges dette
nogen speciel Betydning med Hensyn til Danmarks fremtidige Situation.
Kommuniqueet r~vner videre, at alle tyske Styrker skal ophæves,de tyske
Vaaben føres bort eller tilintetgøres, og den tyske Generalstab ophæves.
Der skal indføres en Besættelse af Tyskland i tre Zoner med en fælles
Kontrolkommision, der skal have Sæde i Berlin. Den tyske Sværindustri
skal ophæves eller sættes under allieret Kontrol. Det nazistiske Parti
skal ophæves i alle sine Forgreninger, og Krigsforbryderne skal afstraf
fes. Polens fremtidige Grænser skal følge Curzon-Linjen med enkelte Afvi
gelser, idet Polen skal have territoriale Vindinger mod Ves~t og Nord,
Lublin—Kommiteen skal udvides og reorganiseres, saa den bli~ver et demo
kratisk Udtryk for det polske Folk. Den jugoslaviske Regerfng skal omor
ganiseres. Videre oplyses det i Kommuniqueet, at man paa Konferencen har
behandlet Spørgsmaalet om Fremtiden, og at de Forenede Nationer skal mø
des i San Francisco den 25.April. Konferencerne mellem de tre Landes
Statsmænd vil blive fortsat med to- tre Maaneders Mellemrum, og man har
planlagt det næste Møde i London efter San Fransisco-Konferencen. Paa
disse Møder skal man drøfte Rammerne for den kommende Fredsorganisation.
Fredsbetingelserne skal først drøftes paa Fredskonferencen, naar Tyskerne
har overgivet sig uden Betingelser.
Østfronten: Sovjettropper har indtaget Brunzlau og truer herfra baade
Sachsen og Brandenburg. Der er dannet Brohoveder over Boben-Floden. I
Øvre-Schlesien er det tyske Forsvar faktisk brudt sammen, der er ingen
samlet Front længere, og dette er sket i et Øjeblik, da alle disponible
tyske Reserver er sat ind for at afværge Slaget mod Berlin. Breslaus
Skæbne er ved at være beseglet, russiske Tanke har passeret den sidste
Forbindelsesvej ud fra den indesluttede Fæstning. Paa Midterfronten kæm

147

S.1O. INFORMATION Nr.408. l3.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.373.

S. 1. INFORMATION Nr.409. 14.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.374.

pes der heftigt fra FUrstenberg til ind i Pomniern. Russernes Brohoveder
er blevet yderligere udvidet, og det er lykkedes at sætte Tanke over 0der. Det store Fremstød mod Berlin synes umiddelbart forestaaende. I Pom
mern er dermeget svære Kampe igang. Russerne er naaet 12 km fra Stargard.
Arnswalde er besat. Den tyske øverstkommanderende General Model har ud
sendt en Dagsbefaling, hvori det hedder, at det tyske Folk enten maa sej
re eller gaa under.

Budapest er faldet, paa Vejen fra Breslau til Dresden raser et stort Pan—
serslag, i Vest presser de allierede Styrker sig frem øst for Cieve. Den
russiske Hærledelse er ved at gennemføre en storstilet Knibtangsoperation
mod Berlin med “Tænger” i Stettin-og Breslau-Omraaderne. Den russiske
Kraftansamling langs Oderlinjen er snart fuldbyrdet, hvorefter nye omvæl
tende Begivenheder kan ventes.
De militære Forudsætninger for “at koordinere Slagene mod Tyskland fra
øst, Vest, Nord og Syd”, hvilket besluttedes paa Krim-Konferencen, er
saaledes tilstede. Slutkampen om Tyskland er i fuld Gang
at ikke blot
det tyske Folk, men ogsaa den tyske Værneniagt er klar derover, viser det
stadig større Antal Overgivelser, der finder Sted baade paa Vest- og øst-.
fronten. Erkendelsen af det haabløse i en fortsat Kamp er paa March.

Vestfronten: Cieve er besat af engelske Tropper, derogsaa har taget
Reichswald med Undtagelse af den østlige Skovrand. Englænderne fortsæt
ter uden stærkere Modstand direkte mod Vest. Tyske Forstærkninger, der
var taget fra et andet Afsnit af Vestfronten, kom forsent til at redde
Cleve, men er alligevel sat ind. Mod Syd fortsætter Englænderne mod Goch.
Det oplyses, at Englænderne har sat Halvdelen af alle deres Tropper ind
i det lille Afsnit foran Cleve, og at de har en knusende Overlegenhed.
Ogsaa de tyske Faldskærmstropper overgiver sig. Offensiven ved Aachen me
nes umiddelbart forestaaende. Paa en Strækning af fem km har Amerikaner
ne samlet 320 Stykker svært Artilleri. Priim er besat af Amerikanerne og
ved Ur og Sauer-Floderne maa Tyskerne ogsaa vige.
Korrespondenterne i Tyskland.
Den svenske Korrespondent Christer Jäderlund, der er en af de kendteste
Korrespondenter i Berlin, har faaet Udrejsetilladelse fra Tyskland for at
tage hjem til Sverige. Det ventes, at ogsaa de andre svenske Korrespon
denter i Berlin rejser hjem, idet det svenske Gesandtskab har opfordret
dem til at holde sig klar til Afrejse.
De udenlandske Arbejdere i Tyskland.
Den tyske Soldatersender meddeler, at de udenlandkse Arbejdere og Krigs
fanger, der er indsat i Tyskland, i stort Tal flygter fra Vagtposterne.
Det paastaas, at de udenlandske Arbejdere i den østlige Del af Tyskland
arresteres, naar Russerne nærmer sig.

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Landsforræderne har faaet Navneforandring.
I den sidste Tid vil man have bemærket, at det nu fortrinsvis er “Hipo”,
der rykker ud, naar et eller andet er paa Færde. Det er de tyske Krav om
at faa Sommer- og Schalburglandsforræderne under Kontrol, der effektue
res. Den 9.Februar skulde disse have afleveret deres Mundering, og de
skulde enten overgaa i “Hipo”, altsaa Hilfspolizei
eller som Pancke si
ger: Det danske Hjælpepoliti
eller de skulde melde sig til Tjeneste ved
forskellige Specialafdelinger
eventuelt melde sig til Fronten. Endelig
kunde de helt uduelige anmode om Afsked.
Endnu foreligger ingen Oversigt over, hvad de forskellige “Korpsmedlem—
mer” harvalgt, men det vides, at adskillige er optaget i Hipo, en hel
Del er gaaet til Luftværnsskytset
det, der endnu er tilbage
og ende
lig kan det jo tænkes, at enkelte har valgt Fronten i Haab om, at det he
le bryder sammen, inden de kommer afsted.
-

-

-

-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
SLUT.

Militæroversigt
Sommer- og Schalburg
korpsenes “Opløsning”
Patient paa Rigs
hospitalet arresteret
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Til Gengæld maa Nyordningen ikke forlede nogen til at tro, at Hipo er
bedre end de øvrige Landsforræderkorps
tværtimod. Naar Hipo fremtidig
nævnes, kan man altsaa efter Behag indsætte Sommerfolk, Schalburgfolk el
ler Nazipoliti. I alle Tilfælde staar Ordet “Landsforræder” paa deres
Pande.

Godsbaneterrænet
alle Vagter til Trods.
Det kan tilføjes, at Køleanlæggene var leveret af Fabrikken Atlas, der
samme Formiddag havde faaet Leverancen betalt med en Check paa en kvart
Million Kroner.

-

Tyskernes danske Haandlangere
arresterede Dr.Jes Jessen.
Som omtalt i Gaar blev den kendte øre-, Næse og Halsspecialist, Dr.Jes
Jessen, i Mandags afhentet paa sin Klinik af tre lurvet udseende Mænd,
der efter en Samtale med Lægen forlangte, at han skulde følge med ned i
en Bil paaKongens Nytorv. Derefter forsvandt de med ham i vild Fart gennem St. Kongensgade.
I første Omgang var man tilbøjelig til at tro, at der forelaa en Bortfø
relsesaffære. Tyskerne har jo hidtil lønnet deres Stikkere saa godt
via
Nationalbanken
at de kunde gaa forholdsvis hæderligt klædt. Det viser
sig imidlertid, at de tre Mænd virkelig var udsendt af Tyskerne. Dog fo
religger ogsaa den Mulighed, at det drejer sig om en selvstændig Aktion
fra Hipo-Landsforrædernes Side. Dr.Jessen blev nemlig først kørt til Po
litigaarden, og endnu i Gaar Formiddags anede man intet paa Dagmarhus el
ler i Shellhuset om den paastaaede “Arrestation”. De mange Forespørgsler
efter Dr.Jessen førte imidlertid til, at Tyskerne foretog en Undersøgel
se, og endelig fandt de Doktoren i Hipos Celler paaPolitigaarden. Dr.Jes
sen er nu overført til Vestre Fængsel.
Motivet til Arrestationen kendes ikke. Dr.Jessen var Videnskabsmand, han
interesserede sig kun for sit Arbejde, og sit Hverv som Læge røgtede han
med den største Omhu. Selv hans nærmeste kan ikke finde en fornuftig For
klaring paa den mystiske Arrestation.
-

-

-

Tyskerne fik ikke øl nok
Tjeneren maatte save l3rænde og blev arresteret.
I Begyndelsen af sidste Uge kom en Del tyske Soldater ind paa Dragør Kro,
hvor de i al Beskedenhed forsøgte at drikke hele Kroens ølration. Til
Slut maatte Tjener Frandsen imidlertid gøre dem opmærksom paa, at der ik
ke kunde serveres mere. Han henviste til de beskedne øltildelinger, der
skulde strække over en længere Periode. Tyskerne blev rasende og forlangte
mere øl, men Tjeneren erklærede~ at han ikke havde mere, og saa forlod
Tyskerne Kroen, idet de truede med at komme igen med Folk, som nok skulde
faa Frandsen paa bedre Tanker og belære ham om, hvordan tyske Soldater
havde Krav paa at blive behandlet.
Kort efter kom Soldaterne tilbage med Forstærkning, og da de under en
Ransagning af hele Kroen fandt en Kasse øl under et af Bordene i Køkke
net, blev Tjeneren taget med til en af de tyske Villaer i Dragør. Her
blev han i to Dage sat til at sav~ Brænde fra Morgen til Aften, og der
efter blev han via Shellhuset sendt til Vestre Fængsel. Siden har man ik
ke hørt noget til ham.
-

For 250.000 Kr. Kølemaskiner
til Tyskland ødelagt.
Efter det uheldige Angreb mod Godsbanegaarden for godt en Uge siden, da
Frihedskæmperne kom i Kamp med det tyske Bevogtningsmandskab og maatte
trække sig tilbage uden Resultat, har de siden flere Gange faaet Lejlig
hed til at tage Revanche. Sidst sprængte de som omtalt en Jernbanevogn
i Luften og ødelagde Indholdet fuldstændigt.
Det viser sig nu, at Vognen var læsset med komplette Køleanlæg til Tysk
land. Det var sket samme Dag, som Sprængningen fandt Sted, og Vognen var
rangeret ind i en Togstamme, der skulde afsendes hurtigt. Det var Tysker
ne meget om at gøre at faa Køleanlæggene leveret omgaaende, og formentlig
har de ogsaa været klar over, at Vognen langt fra var i Sikkerhed paa

Det var en dansk Patriot,
der fik Hovedet bortsprængt.
I den legale Presse omtaltes fornylig et mystisk Ligfund i en Plantage
ved Aalborg. Nogle Skovarbejdere havde fundet Liget af en Mand med bortsprængt Hoved. Kort forinden’ havde de set en Lastbil komme kørende og
havde hørt en Eksplosion. Mystiken om denne Begivenhed er nu hævet, og
samtidig har man faaet et nyt Eksempel paa den Bestialitet, der er et
Særkende for Herrefolkets Repræsentanter her i Landet.
Som omtalt i INF kon det for nogen tid siden til en Ildkamp i en Lejlig
hed i Lykkegade i Aalborg. En ung Frihedskæmper, der gik under Navnet
Kjeld, blev overrumplet af Gestapo, som søgte efter en anders Frihedskæm
per, der tidligere havde boet i det Værelse, hvor Kjels nu ~ar. Siddende
i sin Seng lykkedes det Kjeld ät dræbt tre Gestapomænd, før disse kunde
gøre Brug af deres Skydevaaben. Da han løb ud paa Trappen for at flygte,
blev han imidlertid alvorligt saaret af Maskinpistolskud fra to Vagtpo
ster, der var posteret nedenfor. Med Besvær slæbte Kjeld sig op paa næ
ste Etage, hvor han ringede paa hos en anden Beboer. Han segnede imidler
tid bevidstløs om, og de to Tyskere indhentede ham og dræbte ham med et
Skud i Nakken. Tyskerne tog Liget med sig, og nogle Dage senere kørte de
det paa en Lastbil ud til den omtalte Plantage og bortsprængte Hovedet
med en Bombe. Skovarbejderne alarmerede Aalborg Byværn, der bragte Liget
til et Kapel i Aalborg.
Kjeld blev kun 22 Aar gammel. Han var en af de bedste i Frihedskampen,
som han længe havde været med i, og han havde paataget sig en yderst far
lig Opgave. Han var derfor overbev-ist om, at han vilde blive pint fryg
teligt, hvis han blev taget levende, og han havde paa Forhaand meddelt
sine Kammerater, at han agtede at bruge sin Pistol, hvis han blev over-

i 50
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Kendt Sportsmand
Patient
paa Rigshospitalet
arresteret.
En Del af Gestapos og Hipofolkenes Biler rullede Mandag Formiddag ind paa
Rigshospitalet, hvor flere Pavilloner blev besat. Derefter foretog Gesta
pofolkene en meget indgaaende Undersøgelse, der sluttede med Arrestatio
nen af en af Patienterne paa Pavillon 3, den kendte Landsholdsspiller
Walter Christensen. Han blev udpeget af en af Gestapos danske Haandlange
re og ført ned til Bilerne.
—

-
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rasket af Gestapo. Hans sidste Kamp bekræftede, hvad hans Kammerater vid
ste, at han var en dygtig og snarraadig Skytte. Hvis der overhovedet fin
des nogen fornuftig Forklaring paa, at Gestapo har skændet hans Lig, maa
det være den, at de har villet give Offentligheden det Indtryk, at det
var Frihedskampens Folk, der anvendte saa brutale Midler overfor deres
Fjender.

mandlige Personale bort fra Kastrup og lade Soldaterne erstatte med Kvin
der. Nu er ogsaa samtlige danske Haandværkere paa faa Undtagelser nær
blevet fjernet fra Flyvepladsen. .Jyskerne stoler aabenbart ikke paa dem.
I Stedet for er der ankommet 800 specialuddannede kvindelige Arbejdere,
der skal tage sig af Lufthavnens Materiale paa Værkstederne, og at dømme
efter det store Antal maa Tyskerne jo aabenbart vente en betydelig Inva
sion af Flyvemateriel til København. Der er allerede ankommet nogle Ja
germaskiner, som er installeret i de tomme Hangarer. Det er dog fortrins
vis ældre Modeller, og de er alle mere eller mindre ramponeret.

Jernbanesabotagen i Jylland
beskæftiger 30-40.000 Soldater.
Den omfattende Jernbanesabotage i Jylland, som i den sidste halve Snes
Dage har naaet en Effektivitet, som aldrig før, har ikke blot sin Betyd
ning deri, at den sinker de tyske Transporter katastrofalt. Den binder
ogsaa store tyske Troppestyrker. En Mand, der har Forudsætninger for at
bedømme dette Forhold, har beregnet, at hvert tysk Vagthold paa den jyske
Længdebane i øjeblikket bestaar af ca.lO.000 Mand, og da man maa regne
med, at der i eet Døgn skal bruges 3—4 Vagthold, giver Jernbanesabotagen
altsaa direkte Beskæftigelse til 30-40.000 tyske Soldater. Paa de udsat
te Strækninger staar Vagtposterne langs Banen med 25 Meters Mellemrum.
Størstedelen af dem er dog Drenge og gamle Mænd, og da de aabenbart er
klar over, at det hele er haabløst, viser de sjældent Lyst til at indla
de sig i Kamp med Sabotørerne. Ved Indkørslerne til de større jyske Byer,
i vigtige Vejkryds og forskellige Steder paa Hovedvejene er der posteret
tyske Vagter, som undersøger alle Trafikanter. Ogsaa Passagerer i Rute
biler bliver nøje undersøgt.
Storleverandør til Værnemagten
ødelagt.
Mandag Eftermiddag trængte syv Frihedskæmpere ind paa Københavns Iltfa
brik i Vasbygade. Personalet blev holdt op, og Frihedskæmperne begyndte
derefter at bearbejde Fabrikkens Pumper og Maskiner med store Forhamre,
som de havde medbragt. ødelæggelsen var total, da Frihedskæmperne i en
Lastbil, som de standsede paa Gaden, forlod Fabrikken. Københavns Iltfa
brik er Storleverandør til Værnemagten~.

Den sidste Transport fra Vestre Fængsel til Frøslev omfattede følgende:
Erik Adrian, Hulgaardsvej 60, Købe~havn.
Kaj Amstrup, Vodroffsvej 24 A,
Kbhn.
Børge Andersen, Berggreensgade 52, Kbhn.
Erik Andersen, Flinte
renden, Kbhn., Erik Andersen, Landskronagade 60, Kbhn.
Heinrich Ander
sen, Enghavevej 152, Kbhn. Poul Andersen, Søsum.
William Andersen, A
mager Landevej 193, Kbhn.
Jens Chr.Bang, Pension “Søndersø”.
Johs.
Barnucka, Absalonsgade 20, Kbhn.
Ove Bertram, Padborgvej 12, Kbhn.
Karl Blankholm, Rønne Alle 40, Kbhn.
Georg Sørensen Blaabjerg, Balle
rup.
Erling Bresendorf, Aarhusgade ll~, Kbhn.
Ove Brøbeck, Rovsings
gade 25, Kbhn.
Axel Buck, Shetlandsgade 20, Kbhn.
Jens Carstensen,
Ved Grænsen 74, Kbhn.
Wilfred Collin, Skandrupsalle 6, Hareskovby.
Carl Christensen, Gilleleje.
Viggo Christensen, Ved Vænget 1, Kbhn.
Kaj Lysholdt Christiansen, Poppelgade 1, Kbhn.
Ingolf Dahlgreen, Ve
sterbrogade 23, Kbhn.
Knud Dam, Gernersgade 24, Kbhn.
Knud Degn, Bal
lerup.
Hans Dilling, Kapelvej 48, Kbhn.
Ernst Dvoracek, Parmagade 26,
Kbhn.
Jørgen Erhardt, Brunnevangen 7, Kbhn.
Lars Eriksen, Frederiks
borgvej 200,Kbgn.
Eiler Fangel, St.Regnegade 5, Kbhn.
Alfred Fich,
Korsørgade 21, Kbhn.
Erling Frahm—Rasmussen, Rørholmsgade 10, Kbhri.
Alfred Frandsen, Ved Vænget 1, Kbhn.
Henning Færdig, Lysefjordsgade 7,
Kbhn.
Harry Færdig, Lysefjordsgade 7, Kbhm.
Søren Feldsted-Sørensen,
Peter Bangsvej 213, Kbhn.
Arend Filtenborg, Frederikssund.
Frederik
Frederiksen, Ahornsgade 24, Randers.
Chr.Gantris, Sorøvej 5, Slagelse.
Darvin Glitten, født i Utterslev, Adresse mangler.
Tage Fritz Gøth,
Hammelstrupvej 5, Kbhn.
Niels Hals, Hornbæk.
Erik Hansen, Ved Græn
sen 74, Kbhn.
Friedrich hansen, Dannebrogsgade 6, Kbhn. -Hans Chr.Han
sen, født i Hobro, Adresse mangler.
Knud ørum Hansenm Ballerup.
Kurt
Rielland Hansen, Brandesalle 7, Kbhm.
Otto hansen, Gudenaavej 7, Kbhn.
Arvid Hemmingsen, Vermundsgade 5, Kbhn.
Kurt Hemmingsen, Islandsvej
12, ørholm.
Leif Hersted Tranberg, Nørrevold 23, Kbhn.
Frede Herskind, Ballerup.
Siegfred Hjarsøe, Ballerup.
Olac Holst, Søgaardsvej
26, Gent.
Chr.Jacobsen, Hillerød, Slotsgade 53.
Ludvig Jahn, Røde
Mellemvej 97, Kbhn.
Egon Jacobsen, Guldborgvej 3, Kbhn.
Arnold Jen
sen, Overgaden 26, Kbhn.
Eilert Jensen, Grønnemosealle 33, Kbhn.
Erik
Jensen, Kbhn. nærmere Adresse mangler.
Ewald Jensen, Ved Vandløbet 7,
Kbhn.
Nikolaj Jensen, Bakkegade 30, Hillerød.
Willi Jensen, Løgstør—
gade 21, Kbhn.
Holger Jensen, Tranevej 1, Kbhn.
Ejnar Jensen, Hær
vigsgade 13, Kalundborg.
Finn Jensen, Vestre Boulevard 37, Kbhn.
Karl
Jensen, Valmuevej 6, Kbhn.
Willy Jensen, Enghaveplads 17 B, Kbhn.
Thorkild Jensen, Hveensvej 13, Kbhn.
Eigil Jensen, Malakkavej 4, Kbhn.
Erik Aalbæk Jensen, Købmagergade 52, Kbhn.
Henning Johansen, Indmar—
ken 7, Kbhn.
Kurt Jølving, Lundsgade 5, Kbhn.
Arne Jørgensen, Peters
borgvej 10, Hillerød, Finn Jørgensen, Ballerup.
Vald.Kanstrup, Kompag
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Glemt Legitimationskortet
Trappevask og Opvask paa Sheilhuset.
-

For nogle Aftener siden foretog Tyskerne en Razzia et eller andet Sted
i København. De var ude efter Vaaben, men da de ingen fandt, var Humøret
usædvanlig daarligt. For dog at have et Resultat med hjem, anholdt de en
Dame, som havde glemt sit Legitimationskort og i Triumf blev hun ført til
Sheilhuset. Her blev hun ført ned i Marketenderiets Køkken, hvor hun
maatte besørge hele Opvasken og i Tilgift blev hun truet med Død og Ulyk
ke, hvis hun oftere glemte Kortet. Derefter blev hun løsladt, men paa
Vejen ned fik hun øje paa en anden Dame, som var igang med at vaske Trap
per. Den paagældende Dame var i lang Aftenkjole, og der er ingen Tvivl.
om, at ogsaa hun har begaaet den “Forbrydelse” at glemme Legitimations
kortet.
Tyske Kvinder erstatter de
danske Arbejdere i Kastrup.
Vi har tidligere omtalt, hvorledes Tyskerne har maattet trække deres
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nistræde 11, Kbhn.
Anton Kawa, Aabakkevej 47, Kbhn.
Vitus Kawa, Tu
borgvej 47, Kbhn.
Henning Kornbech, Ordrup Jagtvej 137, Kbhn. Poul Den
ker Knudsen, Mørk Hansensvej 4, Kbhn.
Poul Kamp Kragh, Skelskør.
Jør
gen Kunov, Funkiavej, Kbhn.
Helge Larsen, Herrestrupvang 11, Kbhn.
Poul Larsen, Ordrupvej, 163, Kbhn.
Niels Chr.Larsen, Maglekildevej 13,
Kbhn. Niels Groeg Larsen, Onsgaardsvej 11, Kbhn.
Poul Larsen, Gl.Konge
vej 47, Kbhn.
Kaj Larsen, Korsgade 68, Kbhn.
Henry Laursen, Løkke
holmsalle 17, Kbhn.
Olav Leth, Johnstrupvej 8, Sorø.
Einar Levy,
Smallegade 50, Kbhn.
Ove Lund, Neapelvej 10, Kbhn.
Robert Mangaard,
Mørk Hansensvej 8, Kbhn.
Moritz Mauritzen, Englandsvej 8, Kbhn.
Eigil
Mehr, Gerløv Strand, Frederikssund.
Arne Meier-Carlsen, Hindegade 8,
Kbhn.
H—ns Mengel, Fredetik den VI Alle 12, Kbhn.
Poul Mogensen, Tra
vegade 10, Maribo.
Mogens Møller, Fammeltoftevej 10, Kbhn.
Svend Aage
Jørgensen, Lauritz Larsensgade 7, Kbhn.
Axel Møller, Vilh.Schmidtsvej
12, Gentofte.
Olaf Møller, Emdrupvej 56, Kbhn.
Georg Munch, Ballerup.
Erik Møller-Andersen, Gl.Kalkbrænderivej 62, Kbhn.
Georg Nagel,
Haandværkerhaven 19, Kbhn.
Einar Nielsen, Dybekær 13, Kbhn.
Otto
Nielsen, Roskildevej 148, Frederikssund.
Svend Aage Nielsen, Revalsga
de 5, Kbhn.
Poul Nielsen, Esbern Snaresgade 16, Kbhn.
Max Nielsen,
Julius Valentinersvej 29, Kbhn.
Poul Nielsen, Tagensvej 189, Kbhn.
Hans Nielsen, Augustagade 28, Kbhn.
Johannes Nielsen, Varde.
Holger
Nielsen, Brunevangen 17, Kbhn.
Julius Nielsen, Jyllingevej 37, Kbhn.
Thorvald Nielsen, Smedegade 16, Kbhn.
Arne Nielsen, H.C.ørstedsvej 17,
Kbhn.
Flindt Frode Nikolajsen, Saxogade 47, Kbhn.
Hans Nyholm, Vil
vordevej 16, Kbhn.
Erik Olsen, Vodroffsvej 58, Kbhn.
Anton Guldager
Olsen, Drejøgade 29, Kbhn.
Hermann Olsen, Fuglebjerg.
Siegfried 01sen, Milanovej 10, Kbhn.
Wilhelm Olsen, Søllerødgade 35, Kbhn.
Svend
Olsen, øresundsgade 4, Kbhn.
Albert Olsen, Wilhelm Thomsensvej 56,
Kbhn.
Hans Hansen Pagh, Gilleleje.
Hjalmar Petersen, Sølvgade 95,
Kbhm.
Per Bildgaard Petersen, Eiderstedsgade l6,Kbhn.
Henry Peter
sen, Nygaardsvej 7, Kbhn.
Harry Petersen, Lollandsgade 39, Kbhn.
Hugo
Petersen, Rødovrevej 349, Kbhn.
Carl Petersen, Fortunvej 7, Kbhn. Poul
Petersen, Emdrupvænget 113, Kbhn.
Niels Peter Petersen, Dronningensgade
47, Kbhn.
Henry Grandjean Petersen, Eivindsvej 4, Kbhn.
Karl Peter
sen, Aahaven 65, Kbhn.
Eigil Petterson, øresundsvej 68, Kbhn.
Elis
Pihl, Solitudevej 20, Kbhn.
Anton Poulsen, Brigadegaarden 11, Kbhn.
Frank Poulsen, Reersøgade 2, Kbhn.
Poul Schade Poulsen, Hulgaardsvej
60, Kbhn.
Bent Karrebæk Rasmussen, Ballerup.
Flemming Rasmussen, Bal
lerup.
Svend Aage Rasmussen, Haraldsgade 7, Kbhn.
Jørgen Rasmussen,
Sigbritsalle 15, Kbhn.
Carl Rasmussen, Borgervænget 58, Kbhn.
Georg
Rasmussen, Vesterbrogade 58, Kbhn. Willy Rasmussen, Gl.Kalkbrænderivej
64, Kbhn.
Jørgen Remvig, Philipsvej 8, Kbhn. Bjørn Repstock, født i
Hillerød. Adresse mangler.
Charles Rohde, Lavendelstræde 12, Kbhn.
Bent Rosendahl-Holm, Valby Langgade 21, Kbhn.
Carl Rosengren, Birkega
de 9, Kbhn.
Oluf Rumalt, Ellinorsvej 1, Kbhn.
Poul Salomonsèn, Jens
Munksgade 12, Kbhn.
Erik Sanders, Rolighedsvej 18, Kbhn.
Verner Sas
serson, Frederiksberggade 23, Kbhn.
Henning Siersbæk, østersøgade 102,
Kbhn.
Axel Sommer-Jensen, Ahornsgade 20, Kbhn. ~ Erik Heckcher Søren
sen, Søborg Hovedgade 94, Kbhn.
Tage Sørensen, Nylandsvej 67, Kbhn.
Holger Sørensen, Milanovej 6, Kbhn.
Birger Sørensen, Lombardigade 20,
Kbhn.
Svend Sørensen, Eskildsgade 5, Kbhn.
Erik Sørensen, Ryesgade
30, Kbhn. Erik Sørensen, Rosenvængets Alle 40, Kbhn.
Kaj Strand, Vin
kelager 50, Kbhn.
Arne Strøm-Christensen, østrigsgade 16, Kbhn.
Kjeld

Suadicani, Hyldegaards Tværvej 39, Kbhn.
Steen Svendsen, Tjørnelunds
alle 27, Kbhn.
Jørn Thaysen, Kaslergade 5, Kbhn.
Egil Hess Thaysen,
Kanslergade 5, Kbhn.
Finn Thomsen, Strandparksvej 26, Kbhn.
Svend
Arne Thyssen, Stenløse.
Svend Valt, Classensgade 46, Kbhn.
Volmer
Vennike, Smedetoften, Kbhn.
Gunni Hother Vest, Brandesalle 10, Kbhn.
Niels Winther-Thing Forhaabningsholnisalle 41, Kbhn.
Leif Wium, født i
Aalborg. Ingen Adresse.
Kai Bare, nærmere Adresse mangler.
Harry
Grønnebeck, Havdrupvej 6, Kbhn.
Axel Jensen, Vesterbrogade 91, Kbhn.
Jørgen Winther, Sdr.Ringgade 26, Kbhn.
Hans Gregersen, Forhaabnings
holmsalle 41, Kbhn.
Fritz Jørgensen, Broholmsalle 31, Kbhn.
Hans Han
sen, Hillerød.
Kaj Christiansen, Bla~gaardsgade 33, Kbhn.
Jens Ham
mer, Maglekildevej 15, Kbhn.
Knud Jessen, Rolfs Plads 2 B, Kbhn.
Pe
ter Milde, Hillerødgade 28, Kbhn.
John Olsson, Holsteinsgade 29, Kbhn.
Aage Poulsen, født i København, Ingen Adresse.
Otto Trane, Magle
kildevej 15, Kbhn.
Otto Lind Larsen, Valborg Alle 10, Kbhn.
Jørgen
Brix-Jørgensen, Slagelsevej 57, Næstved.
Georg Jensen, Herslevvej 5,
Kbhn.
Nikolaus Møller, Sofievej 2, Ho1~e.
Egon Nielsen, Rørholmsgade
4, Kbhn.
Ole Olesen, Fiolstræde 15, Kbhn.
Johs.Clausen, Classensgade
46, Kbhn.
Borghilt Ester Andersen, født i København, Carlo Oswald Michael Andersen,
Kbhn., Chr.Vestergaard Andersen, født i Randers.
Ellen Dorthea Johanne
Andersen, født i Serridskev.
Villy Andersen, født i Middelfart.
Kurt
Eigil Christiansen, f. i Helsingør.
Laurits Adolf Christiansen, født i
Stenlille.
Eva Bergliot Clauson-Kaas, født i Odense.
Inga Signe Ewens
født i København.
Jørgen Roma Helmer Falkeris, født i Hellerup.
Maren
Elisabeth Fischer, født i Aagaard.
Søren Julius Winkel Graae, født i
Gentofte.
Hans Chr.Hansen, født i Næstved.
Hans Jørgen Hansen, født
i Kbhn.
Hartmann Hansen, født i Kbhn.
Poul Kurt Iversen, født i Kbhn.
Frank Charles Jensen, født i Kbhn.
Edith E.C.Larsen, født i Kbhn.
Ole Hee Lindhardt, født i Gedser.
Paul Ove Madsen, født i Nakskov.
Waldemar Madsen, født i Helsingør, Kaj Magaard-Olsen, født i Nykøbing.
Hans Mathiasen, født i Saunte.
Kim Malthe-Bruun, født i København.
Henning Mathiasen, født i Nakskov.
Werner Hugo Parkild, født i Vejle.
Tormod Rasmussen, født i Torpe.
Einar Schmidt, født i Vejen.
Gu
stav Adolf Solem, født i Kbhn.
Karen Margrethe Solem, født i Kbhn.
Hans Sonniks, født i Kbhn.
David Statham, født i Kanada.
Kurt Stegler, født i Gilleleje.
Grete Strøyberg, født i Kbhn.
Poul Thonning,
født i Kbhn.
Hedwig de Vries, •født i Kbhn.
Oswald Henry Wollesen,
født i Øster Linde.
Gunnar Petersen, født i Munkerup.
Julius Børge Andresen, født i Kbhn.
Otto Backe, født i Kbhn.
Kjeld
Christensen, født i Kbhn.
Svend Aage Christensen, født i Kollund.
Einar Christiansen, født i Middelfart.
Poul Draminsky, født i Kbhn.
Vagn Elverlund, født i Kbhn.
Svend Skouboe Enevoldsen, født i Kolding.
Aage Eriksen, Kbhn.
Bodil Elisabeth Friedrichsen, født i Stege.
Hans Rasmus Friedrichsen, født i Kbhn.
Viggo Carl Friedrichsen, født 0
Kbhn.
Ove Chr.Gelsing, født i Kbhn.
Hans F.Hamer, født i Kbhn.
Aage Munck Heidemann, født i Sæby.
Harry Valdemar Hermansen, født i
Kbhn.
Frederik J.E.Hostrup-Schultz, født paa Frederiksberg.
Steffen
Hove, født i Thisted.
Hans Peter Jensen, født i Vedtofte.
Poul M.V.
W.Jensen, født i Korsør.
Allis B.J.E.Jøhnke, født i Kbhn.
Robert Jør
gensen, født paa Frederiksberg.
Johs.Ejner Kastrup-Olsen, født i Stens
by.
Johan Leonhardt Kjeldsen, født i Lemvig.
Elise Petrea Krarup,
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født i Sandager.
Friedrich Krebs født i Ukraine.
Henning E.H.Lange,
født i Buenos Aires.
Sigurd H.Th.Mathiesen, født i Kbhn.
Ib Møller
Christensen, født i Hørning.
Hakon Ernst Nielsen, født i Alkestrup.
Knud Arne Nielsen, født i Kolding, Leo R.Krogaard Nielsen, født i Glo
strup.
Poul Erik Nihøj, født i Køge.
Mogens Pals, født i København.
Jørgen Jacob Scheel.
Henning Svanholm, født i Skydebjerg.
Kaj Ludvig
Weng, født i København.
Mogens West, født i København.
Erik Wold,
født i København.

I Januar Maaned konsumerede de herværende Repræsentanter for Herrefolket
2 Mill. 249.000 kg Rugmel, 387.500 kg Rugsigtemel/Sigtebrødsmel, 557.000
kg Hvedemel, 70.500 kg Hvedegryn, 65.500 kg Byggryn og 31.000 kg Havre
gryn.

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

Mange af de store københavnske Beboelsesejendomme har oplagret deres Tør
vebeholdninger udenfor Byen. I flere Tilfælde er Aarsagen til, at Ejen
dommene ikke kan varme Lejlighederne op den, at Tyskerne har beslaglagt
deres udenbys Tørvelagre og betalt dem me~i en Check uden at tå:ge Hensyn
til Ejerens Forklaringer. Der kan nævnes ~1okumenterede Eksempler herpaa.

-

-

-

I FAA LINJER (Indland):
Afdelingschef Hvass, Udenrigsministeriet og Dr.Henningsen er vendt til
bage til Danmark efter et Besøg i Tyskland, hvbr de har haft Lejlighed
til at besøge de Lejre, hvor der sidder Danske interneret. Resultatet af
Rejsen skal være, at der er skabt større Sikkerhed for, at Røde Kors-Pak
ker og Breve fra Paarørende herhjemme naar frem, og at der sker hyppige
re Indberetning om Forholdene i de forskellige Lejre. Afdelingschef Hvass
og Dr.Henningsen tog til Tyskland med to Røde Kors-Transporter, der paa
Rejsen tilbage medbragte 30 Grænsegendarmer og 12 saakaldte “asociale
Elementer” fra Neuengamme samt 17 Politimænd fra Buchenwalde og MUhldorf
til Frøslev.
De paagældende var alle syge. I Frøslevlejren opholder der sig i øjeblik
ket ca. 1900 Danske. De tyske Arrestationer er nu oppe paa mellem 4-5.000.
Hovedparten af de anholdte er anbragt i tyske Koncentrationslejre og
Fængsler.
Man venter, at Ca. 12.000 tyske Flygtninge skal anbringes rundt om i Søn
derjyl land. I de sidste Dage er der ankommet et Par Særtog til Aabenraa
med ca.1000 Flygtninge i hvert.
Ved Jernbanesabotage Natten til Søndag i et Sporskifte Syd for Vording
borg blokeredes Trafikken over Storstrømsbroen indtil sent Søndag Efter
middag.
Efter at Storebæltsoverfarten i sidste Uge var standset to Dage paa Grund
af Minefare efter Overflyvninger, er Tyskerne nu begyndt at undersøge Mu-’
lighederne for at komme over Bæltet paa anden Maade. I Lørdags henvendte
en Tysker sig i Korsør Fiskerihavn, hvor han ønskede at faa oplyst, hvor
mange Baade, der var over 12 Tons.
I den sidste Tid har Organisation Todts Ledelse i Hjørring udarbejdet
Planer til at befæste Læsø. øen skal omdannes til tysk Ubaadsbase med
underjordiske Reparationshaller af armeret Beton, hvor Undervandsbaade
kan sejle direkte ind fra Havet som i Anlæggene ved den franske Kyst. Der
har i længere Tid været arbejdet paa en kolossal Flyveplads paa øen.
En tysk Patrulje forsøgte forleden Nat at standse en Lastbil paa Lande
vejen ved Udby paa Fyn. Vognen var bemandet med Sabotører, der kom fra
en Udlægning af Bomber paaet Statsbanespor. De gav Ild, og Resultatet
var, at en tysk Soldat blev dræbt, mens to andre blev saaret.
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Gestapo arresterede forleden Luftfartsdi.rektør Gregersen i Hjemmet i
Nordsjælland. Det viste sig, at den Sag, man vilde afhøre ham om, var
tre Aar gammel, og iøvrigt kendte han ikke noget til den. Arrestationen
var kommet nogle ansvarlige Shellhusfolk for øre, og de løslod derefter
Luftfartsdirektøren med en Undskyldning. ~pen ene Haand ved ikke, hvad den
anden gør.

i

I Lørdags arresterede det tyske Politi seks Sønderjyder. De arresterede
er en Søn af Mælkehandler Henriksen, der sigtes for at have opbevaret
Sprængstof, Karsten Pallesen, Frøslev Savværk, Chr.Meyer, Nikolaj øksler,
Aabenraa, Gustav Petersen, Frøslev og désuden er arresteret en Søn af
Gaardejer Svend Anker Hansen, Nørremølle.
I Skanderborg har man arre
steret LRS Chr.Hedegaard, som Tyskerne forlangte skulde opgive Adressen
paa sin Søn, stud.jur.Mogens Riiskjær i Aarhus.
I Aalborg har Tyskerne
arresteret Købmand Jens Beck, der for et Par Maaneder siden var ude for
et Mordforsøg. Desuden har Gestapo anholdt Translatør i Engelsk Jørgen
Elsass og Redaktør Jens Nyberg samt dennes 2l-aarige Søn, Flaechter Nyberg. Jens Nyberg blev taget med, skønt han var syg.
-

—

Mandag Eftermiddag stormede tyske Politisoldater Kaffebar’en Saxogade
66. Alle Gæster blev arresteret.
Urmagersvend Per Villy Garthausen, Romsøgade 3, der blev dræbt forleden,
plejede Omgang med Tyskerne og var forsynet med tyske Legitimationspapi
rer.
Fabrikant Johnsens Radiofabrik, Amerikavej 4, er blevet sat under Bevogt
ning af tyske Politisoldater.
Det meddeltes forleden, at Geodæterne fra Geodætisk Institut i Odense,
var blevet arresteret sammen med Kontorpersonalet. De fleste er blevet
frigivet igen, men følgende er stadig arresteret: Premierløjtnant Hors
kjær, Stationsvej 15, Næsby, Løjtnant W.T.Hinrichsen, Grundtvigsvej 25
og Officiant Thorndal, Oppermannsvej 21.
Natten til Mandag blev Automobilfirmaet “Nordjysk Hanomag” i Aalborg øde
lagt ved Sabotage. Ti bevæbnede Mænd holdt en tysk Vagtpost op og udlag
de Bomber, der ødelagde Værkstedet med Maskiner og nogle Biler.
Natten igennem holdt iøvrigt tyske Soldater, der var berusede Skydeøvel
ser i Gaderne. Fem unge Mænd blev saaret. Den l6-aarige Skoleelev Jørgen
Esben Knudsen, Fuglsangsgade 24 i Lindholm, blev alvorligt saaret ved
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Lungèskud. Tyskerne smed ogsaa Haandgranater, navnlig paa Banelinjerne.

ødelagt. Han beskyldes ogsaa for at have forsøgt Fredsfølere gennem Gø
rings gode Ven i Stockholm, Direktør Dalerius fra Bolinders A/B.

De 12 unge Kvinder, som flygtede fra Optagelseshjemniet paa Sofiendalsvej
i Aalborg, søgte naturligvis Tilflugt hos deres Venner Tyskerne. To af
dem overnattede hos Landsforræderne i Frimurerlogen, mens otte tilbragte
Natten paa et tysk Skib i Havnen.
Det oplyses, at umiddelbart efter at Københavns Radio havde afsluttet
Udsendelserne, hørtes der Søndag og Mandag Aften paa samme Bølgelængde
en ny Sender. Til Indledning spilledes “Snart dages det Brødre”, og en
Stemme annoncerede: “Her er den socialistiske Frihedssender. Lyt til vor
Udsendelse paa Torsdag den 15”.
Thomas B.Thriges Fabrikker i Odense er blevet besat af tysk Militær. Om
Dagen er det dog kun Elektricitetsværket, der er besat.
Til 363: Tak for hot stuff

-

det var ualmindelig velkomment.

Specielt: Niels Sørensen bedes skrive til Papirleverandøren. Svend.
Til 41: Tak, er gaaet videre til Bestyrelsen.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: Den tyske Garnison i Budapest har opgivet Kampen. SS-Gene
ralen har overgivet sig med nogle af de kendteste SS-Divisioner: “Florian
Geyer”, “Horst Wessel” og “Feidherrenhalle”. Forsvaret af den ungarske
Hovedstad har kostet 50.000 døde og 110.000 Fanger. Samtidig er ogsaa
Forsvaret paa Grænsen mellem Sachsen og Schlesieri brudt sammen. Russiske
Afdelinger, der er gaaet over Oder ved Sagen, er stødt videre frem og
staar 100 km fra Dresden. Tropperne har delt sig i to Kiler, den ene
staar foran Sommerfeldt, den anden har næsten naaet Görlitz. Kun fra
Sachsen kan Tyskerne sende Reserver frem. I Schlesien er Glogau faldet,
et tysk Modangreb fra Breslau for at udvide Korridoren er slaaet tilbage.
Paa den 160 km lange Front fra FUrstenberg mod Nord ventes der en dobbelt
Offensiv mod Berlin og Stettin. De russiske Tropper staar tæt foran Star
gard.
Vestfronten: De engelske Tropper er naaet gennem Reichswald og truer
Vejen fra Cleve til Goch. De staar kun 5 km fra Goch. Der er taget mange
Tyskere til Fange her, og efter Cieves Fald fortsætter de allierede Trop
per langs Rhinen mod Emmerich, der næsten er naaet. Der er ankommet tyske
Panserreserver til Fronten. Det menes at være de sidste operative tyske
Panserreserver, der sættes ind. Foran Køln er der imidlertid ingen tyske
Tanke. Tyskerne stoler her paa Oversvømningerne fra Rier, men Vandet fal
der stadig. Ved Ur og Sauer er det lykkedes Amerikanerne at forene de
store Brohoveder.
Gørings Adjudant arresteret. Gøring har protesteret kraftigt mod, at
hans personlige Adjudant Dr.Erich Griesbach er blevet arresteret af Ge
stapo. Adjudanten skal overfor Industrifolk have erklæret, at det var
Vandvid at fortsætte Krigen saalænge, at hele den tyske Industri blev

158

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Overskud af Landbrugsprodukter om et Par Aar.
Den kendte svenske Nationaløkonom, Profess~jr Gunnar Myrdal, har skrevet
en opsigtsvækkende Bog “Varning för Fredsoptimism”. En konjunkturpolitisk
Analyse af Amerikas Erhvervsliv konkluderer i følgende:
Det er sandsynligt, at Amerika efter Europakrigens Afslutning vil faa
en meget urolig økonomisk Udvikling. Der vil raade Knaphed paa nogle Om—
raader og Overkapacitet paa andre. Der kommer med Sikkerhed en stor Mas
searbejdsløshed, og svære Uroligheder pa~ Arbejdsmarkedet er sandsynlige.
Det er dog muligt, at et “sellers market’ vil beherske Situationen, og at
en umiddelbar almen Depression forebygges. Men det er sandsynligt, at in
denfor et Tidsrum af fra et halvt til tre Aar vil Udviklingen gaa over i
en Krise, der bliver værre end Deflationskrisen i Begyndelsen af 20’erne
og Kæmpekrisen 1 1929-32. Paa Landbrugets Omraade maa man vente fortsat
Knaphed paa Landbrugsprodukter og høje Priser maaske et Par Aar efter
Europakrigens Afslutning, men derefter truer en Overproduktionskrise.
Denne Forudbedømmelse af Konjunkturerne er naturligvis lige saa usikker
som alle lignende. Historien er aldrig bestemt, før den er gennemlevet.
Gunnar Myrdal benægter ikke, at der er en teoretisk Mulighed for økono
misk Planlægning, som vil kunne sikre fuld Beskæftigelse, men den politi
ske Situation vil efter al Sandsynlighed ikke muliggøre en saadan Plan
lægning.
-

Det nytter!
Et norsk illegalt Blad skriver:
Hvis man siger om Danmark, at det har været Hitlers Kanariefugl, saa
kan man sige om Norge, at det har været Hitlers Forsøgskanin. Norge var
det Land, der blev udvalgt til Prøveobjekt for Nazificeringen. Hitlers
Plan med Norge er ganske tydelig, men det er lige saa tydeligt, at det
ikke paa noget Punkt lykkedes at gennemføre den. Den staar fremdeles,
hvor den stod i 1940: Paa Papiret. Dette skyldes udelukkende den samlede,
organiserede Modstand, som hele Folket mødte Nazificeringsplanerne med.
Hele vor Okkupationshistorie er i Virkeligheden et Bevis paa Rigtigheden
af vort Slagord: “Det nytter”!
Det norske Folk rejste sig til Kamp mod Tyskland og mod Nazismen fra før
ste Øjeblik. Først med Vaaben i Haand og senere med alle de Midler, der
stod til Raadighed. Den 25.September 1940, Forrædernes store Mindedag, er
ogsaa den Dag, da Kampen mod Nazificeringen for Alvor begyndte, da det
gik op for os, at Okkupationsmagten ikke agtede at tage noget Hensyn til
Folkeretten og havde til Hensigt at “nyordne” vort Land efter tysk Møn
ster. Vi tog Handsken op, og der dannede sig en organiseret Hjemmefront,
som gradvis tog fastere og fastere Form. Kampen mod Fjenden har ikke væ
ret tilfældig og sporadisk Modstand. Hver eneste Aktion og Modaktion har
været nøje planlagt, og takket være Folkets enestaaende Styrke og Sammen
hold, har Hjemmefrontens Aktioner kunnet gennemføres med næsten lige saa
-
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stor Præcision som de militære Operationer paa Slagmarkerne. I Dag har
vi en fast Generalstab, Hjemmefrontens Ledelse, som er anerkendt af hele
det norske Folk og den norske Regering.
Det har været en Kamp paa Liv og Død, og vi har maattet taale mange haar
de Slag. Der er slaaet Revner i Fronten, som vi har maattet lukke igen,
men det er aldrig lykkedes Tyskerne at bryde Fronten. Til at begynde med
blev Kampen ført aabent, gennem de Institutioner og Organisationer, vi
havde. Højesteret gik af i aaben Protest, i Foraaret 1941 protesterede
42 Organisationer overfor Terboven mod Overgrebene, og Kirken udsendte
et Hyrdebrev med Anklager mod Tyskerne. Efter Undtagelsestilstanden i
1941, da Tyskerne med eet Slag fejede de frie Organisationer bort, først
og fremmest Fagbevægelsen, blev Kampen tvunget under Jorden, og et omfat
tende illegalt Apparat maatte bygges op. Men Kampen fortsattes alligevel
i Form af aabne Protester, og denne Kampform og vældige Folkerejsning har
ikke noget Sidestykke i andre okkuperede Lande. Lærernes, Kirkens og For
ældrenes Holdning blev af afgørende Betydning for den videre Kamp. Kampen
gik videre med Tyskernes og Quislingenes Tvangsudskrivning af Arbejds
kraft og Arrestation af de norske Studenter. Titusinder af unge Nordmænd
pakkede Rygsækkene og drog hjemmefra, Arbejdskontorer, Registreringskon
torer, Arkiver og Kartoteker blev brændt og ødelagt samtidig Landet over,
og Hjemmefronten vandt sin hidtil største Sejr over Okkupationsmagten:
Sejren i Kampen om Arbejdskraften. Samtidig var Tyskernes Mobiliserings
planer blevet torpederet. I Dag er det ikke sandsynligt, at Tyskerne vil
forsøge nogen ny “Storoffensiv” i Norge. I Dag er Parolen for den norske
Hjemmefront: Bevar Organisationerne til Signalet bliver givet

Halvvejen til Dresden, Ca. 30 km udenfor Stettin, et halvt Hundrede km
fra Berlin
saaledes er de russiske Positionsbetegnelser nu, hvor den
røde Hær samler sig sammen til den næste store Etape: Realiseringen af
Kæmpeknibtangsbevægelsen mod dentyske Hovedstad. Det allierede Luftvaa
ben bomber nu i nøje Kontakt med Russernes Bevægelser
ødelægger de ty
ske Forsyningslinjer bag Oderfronten, likviderer Trafikknudepunkterne i
deres Nøglestillinger. Samarbejdet i den allierede Hærledelse giver sig
nu hver Dag Udtryk i Præcisionsbombning~r og “Vejrydning” for de russiske
Tropper.
Krim-Kommuniqueets Linjer om “de koordinerede Slag mod Tyskland fra Nord,
Syd, øst og Vest” har naturligvis henledt Opmærksomheden paa den hidtil
eneste rolige Front: Østersøfronten, hvor Danmark ligger i Centrum. Ame
rikanske og svenske Blade har i de sidste Dage igen beskæftiget sig med
Muligheden af en allieret Landgang i Danmark i Løbet af en eller to Maa
neder. Foreløbig maa man imidlertid regné- med, at en saadan Aktion er
nøje afhængig af Udviklingen paa de tyske Fronter
sker her et Sammen
brud i overskuelig Tid, er Landgangen i Danmark (der trods alt kan koste
Anstrengelser) ikke sandsynlig
skulde de allierede Hære paa et eller
andet Tidspunkt eller paa et eller andet Sted langs de tyske Fronter bli
ve bragt til Standsning, maa Muligheden anses for nærliggende. Sker dette
er Danmark parat til at tage sin Tørn
det ved den allierede Hærledelse.

SLUT.

-

-

-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tog efter Tog med Flygtninge
ruller ind over den danske Grænse.
Krigens Rædsler er nu omsider kommet det tyske Folk paa nærmeste Hold.
De Ulykker, som Hitler og Nazisterne i sin Tid væltede ind over Polen,
Rusland, Frankrig, Balkan, Norge, Østrig, Tjekoslovakiet, Holland, Bel
gien og Danmark, skyller nu sammen fra alle Sider over Tyskland, og i Dag
er det det tyske Folk, der maa flygte for de Krigens Rædsler, som Tysker
ne saa sent som for et Aar siden med tørre øjne saa andre Folk lide under
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og selv gjorde deres for at forstærke. Den Skæbne, som i sin Tid over
gik Warszawa, Rotterdam, Coventry og London, og som Tyskerne truede alle
Byer i Europa med, hvis Folkene ikke faldt til Føje, er nu paa Vej ind
over hele Tyskland.
INF har omtalt Flygtningestrømmen fra Syd og de Tusinder af saarede Sol
dater, som Tyskerne har krævet Plads til her. De første er allerede slup
pet ind i Landet, idet de tyske Læger har ladet haant om alle Sikkerhedsforanstaltninger mod Epidemier, og Flygtningestrømmen vokser stadig. I
disse Dage ruller Tog efter Tog med Flygtninge ind over den danske Græn
se: Invalider, Kvinder, Oldinge og Børn. Elendige er de at se til, de
fleste lider af udtalte Mangelsygdomme, og de har næsten alle været et
Par Uger eller tre undervejs fra deres Hjem i østprøjsen. Flygtningene
bliver, som tidligere nævnt, foreløbig indkvarteret hos det tyske Mindre
tal i Sønderjylland, men blandt disse tidligere saabegejstrede “Storty
skere” er der ved at rejse sig en Stemning mod denne Indkvartering. De
taler aabenlyst om Frygt for Epidemier
hvad der altsaa slet ikke er u
begrundet
og kun de stadig nazibegejstrede Ledere er indstillet paa,
at Danmark skal tage op til lO.OO~Y Flygtninge maaske mere.
Det er iøvrigt langt fra alle Flygtningene, der naar frem. Navnlig de,
derudskibes i østersøhavnene, gaar en uvis Skæbne i Møde. Saaledes blev
et Skib med omkring to Hundrede Flygtninge forleden minesprængt inde un
der Rødbyhavn. Danske Baade redde
syv. De danske Myndigheder har gjort,
hvad der kunde gøres for at faa hver enkelt af Flygtningene lægeunder
søgt, før de tager videre fra Grænsebyerne. Det er imidlertid et næsten
uoverkommeligt Arbejde. Tyskerne selv synes stadig at være ligeglade,
selv overfor de simpleste sanitære Krav
blot de bliver af med disse
besværlige Flygtninge. Hvormange der indtil nu er kørt over Grænsen i
Særtog vides ikke med Sikkerhed, men Natten til i Gaar ankom Ca. et Tu
sinde Mennesker til Sønderborg, og efter Sigende skal der i øjeblikket
opholde sig omkring 25.000 Flygtninge i Flensborg og Omegn.

Dagen efter var det galt i Vandkunsten 1. To Patruljevogne kørte op for
an Ejendommen, og “Hjælpepolitiet” stormede ned i Kælderen, hvor Firmaet
Stratos har Lokaler. Her arresterede de Indehaveren, den 35-aarige Gros
serer Christensen, hvorefter det-forlangte, at han skulde udpege et skjult
Vaabenlager. Christensen anede intet om V~aben, og Hipo-Folkene begyndte
derefter at bearbejde ham i Ansigtet med k~nyttede Næver, samtidig med at
de slog ham med Pistolskæfterne og vred hans Arme om. Han var frygtelig
mishandlet, da Landsforræderne endelig trak af med ham
uden at have
fundet noget Vaabenlager.
Endelig et Par Tyveriaffærer: Forleden foretog Hipo en Ransagning paa en
Kaffebar i Istedgade. Samtlige Tilstedeværendes Lommer blev undersøgt,
og hos en af Gæsterne fandt de 800 Kr. Hipo-Mændene spurgte ham, hvor
han havde de mange Penge fra, men før han kunde faa Tid til at svare,
stak de Pengene i Lommen og forsvandt med et Grin, uden at have foretaget
Anholdelser. Mærkelig nok anholdt de heller ikke den bestjaalne.
Endelig har Hipo foretaget en Storm paaen Lejlighed paa Hvalsøvej 27 i
Brønshøj. Der var ingen til Stede, men Razziaen gav alligevel Resultat,
for i Køkkenet fandt Hipo-Mændene en Del lEg, en Flæskeside og noget Paa
læg. Det tog de med, og desuden stjal de en Del Tobaksvarer, to Overfrak
ker og et Radioapparat. Det hele blev pakket ned i en Kuffert, som ogsaa
var stjaalet, hvorefter Landsforræderne tog ud paa nye “Husundersøgel
ser”.
Der er Grund til at sætte Pris paa Panckes “danske Hjælpepoliti”
høj
Pris.

-

-

-

-

-

“Hipo” udøver Tortur.
Et Par af “Heltene”s Bedrifter fra de sidste Dage.
Vi advarede i Gaar mod den Illusion, at Sommer-Schalburg-Hipo-Landsfor
ræderne skulde blivé bedre, fordi de nu er blevet direkte underlagt Ty
skernes Overkommando. De seneste Dages Begivenheder viser, at der ikke
er nogen som helst Grund til Optimisme.
Her er et Par af disse Heltes Bedrifter fra de sidste Dage:
Forleden stormede en halv Snes Sommerfolk Grosserer Strange Christensens
Kontor i Gothersgade 8. De arresterede straks Grosserer Christensen selv,
hans 20-aarige Søn og to Kontordanier, og under den paafølgende Afhøring
anvendte de uhyggelige Torturmetoder overfor Grosserer Christensen. Da
de senere førte ham ned til Vognen, kunde han knap holde sig oprejst, og
han blødte fra en Række alvorlige Kvæstelser i Ansigtet. Da Arrestanterne
var ført bort, foretog “Hipo” en Ransagning af Lejligheden. De fandt en
Del Spiritus, som de straks drak en Del af. Det, de ikke kunde overkomme
paa Stedet, tog de med sammen med noget Tobak. Før de kørte bort, affyre
de de for en Sikkerheds Skyld en Række Skud gennem Gothersgade. En ung
Mand blev saaret i Benet. Ham kastede Hipo-Folkene ind i en af Bilerne
og forsvandt.
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Den danske Marines Radiosendere bortført
for Næsen af de tyske Vagtposter.
Et usædvanlig dristigt Kup blev forleden gennemført paa Søkvæsthuset i
Overgaden oven Vandet. En halv Snes Frihedskæmpere fjernede fire Radiosendere og fire Modtagere for Næsen af de tyske Vagtposter, som interes
seret saa til.
Søkvæsthuset har siden den 29.August 1943 været besat af Tyskerne, og her
har de bl.a. opmagasineret en Del af den danske Marines Materiel. Uden
for Bygningen gaar der tysk Vagt. Tilsyneladende skulde en~”stille” Ak
tion paa dette Sted altsaa være umulig. Imidlertid kørte iMandags en
Lastbil op foran Porten, en halv Snes Mænd gik parvis ind, uden at de
tyske Vagtposter overhovedet interesserede sig for dem, og de hentede
uden videre Radioapparaterne, som de læssede paa Lastbilen. Hele Aktio
nen varede i næsten tre Kvarter, men ikke een af Tyskerne fattede Mis
tanke, og Mændene kørte bort med Apparaterne, uden at der var løsnet et
Skud.
Arresterede Frihedskæmpere skyder tysk Soldat
med hans egen Pistol og flygter.
Under en Aktion mod en større Værnemagervirksomhed i København forleden
fandt der en dramatisk Begivenhed Sted. De to Frihedskæmpere, der medfør
te Sprængstoffet til Aktionen, blev grebet af en tysk Vagtpost med Hund,
men det lykkedes dem at overruniple ham, skyde ham ned med hans egen Pi
stol og flygte.
De to Frihedskæmpere, der havde hver en Mappe med Sprængstof under Armen,
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stod paa et Hjørne, klar til at gribe ind, naar Virksomhedens Vagter var
blevet holdt op. Pludselig blev de bagfra overrumplet af en tysk Soldat,
der var paa Patrulje med sin Hund. Han kommanderede “Hände hoch” og for
langte at de skulde gaa foran ham til nærmeste Vagtlokale. Selv fulgte
han efter med Hunden og med sin Pistol rettet mod de to Frihedsk~pere.
Paa Vejen til Vagtiokalet sørgede de to Mænd for, at Afstanden mellem
dem og Soldaten umærkeligt blev mindre og mindre, og pludselig vendte den
ene sig om og gav den fuldstændig overrumplede Soldat et voldsomt Hug un
der Hagen, saa han tumlede om. Til Trods for at Hunden sprang løs paa
Frihedskæmperen, lykkedes det denne at gribe fat om Soldatens~ Haandled,
tvinge hans egen Pistol ind imod Brystet paa ham og trykke af. Samtidig
skød den anden Frihedskæmper mod Hunden, som forskræmt stak af, hvorefter
begge Frihedskæmperne undslap.
Straks efter kom flere tyske Soldater til Stede, alarmeret af Skuddet,
men paa det Tidspunkt var alle Frihedskæmperne borte. De var dog ikke me
re forsagte, end at de Dagen efter hentede deres Mapper med Sprængstof,
som Tyskerne og Hipo-Landsforræderne havde overset under Ransagningen i
Kvarteret.

grund for de afsagte Fængslingskendelser over henholdsvis Direktør Hec
tor og Disponent i Skotøjsfirmaet Kay Larsen.
Hector er en ualmindelig utiltalende Forretningsmand, smart og servil
overfor Kunderne og brutal og hoven overfor ~it Personale. Under Besæt
telsen har hans Smartness faaet rivende Afløb. Han har i stort Omfang
solgt Fodtøj til Værnemagten
uden at forlange Mærker. Da han ikke kun
de faa Sko nok til dette særlige Formaal fra Fabrikkerne, opkøbte han i
stor Stil Dame- og Børnefodtøj rundt omkring i Landet, tilsidesættende
alle gældende Bestemmelser og videresolgte dem til Tyskerne
med en pas
sende Fortjeneste.
Forhaabentlig forstaar Myndighederne ab-belønne Direktør Hectors særlige
Ekspansionstrang og Smartness.

Leif ørnberg har danset af~
Ved Middagstid i Gaar indfandt tolv bevæbnede Mænd sig ved Det kgl.Tea
ters Portnerloge og forlangte at blive ført op til Balletskolens øvelses
sal. Portneren havde intet Valg, og en Assistent førte Mændene op gennem
Gangene og Trapperne til Salen, hvor der netop var Prøve. Tre af de pi
stolbevæbnede Frihedskæmpere blev tilbage for at passe paa, at der ikke
blev slaaet Alarm.
Da Frihedskæmperne kom ind i øvelsessalen, var Harald Lander netop ved
at instruere Balletbørnene. Desuden var flere af Balletdanserne og Bal
letdanserinderne til Stede, og endelig var der
Leif ørnberg. Friheds
kæmpernes Leder bad Harald Lander om at sende Børnene ud af øvelsessalen,
hvorefter han gik lige hen til Leif ørnberg og spurgte: “Hvor er Leif
Ørnberg?” Den nazistiske Solodanser saa lidt besværet ud, men fik svaret:
“Han, æ. .e, han gik lige ud ad den Dør”. “Det tænkte jeg nok”, svarede
Frihedskæmpernes Leder, “men saa beder jeg til Gengæld Dem om at følge
os til Deres Garderobe”
ørnberg, der var klar over, at der ikke var noget at gøre fulgte nervøst
med, og i Garderoben foranstaltede Frihedskæmperne en meget grundig Ran
sagning. Blandt andet fandt de en hel Del private Papirer, ørnbergs Waf
fenschein og hans tyske Ausweis, og da han hævdede, at han ikke havde sin
Pistol paa sig, blev han placeret i en Stol.~ En af Frihedskæmperne tog et
Fotografiapparat op ad Lommen og fotograferede ørnberg i forskellige
Stillinger. Da det var overstaaet forelagde Frihedskæmperne ham en Er
klæring til Underskrift. Efter at have løbet den igennem, skrev ørnberg
under. Han var bleg som et Lig, da han derefter fik Lov til at gaa og
styrtede afsted mod Skuespillerudgangen.
Man maa saa haabe, at Erklæringen har indeholdt et Passus om, at ørnberg
ikke oftere maa vise sig paa Kongens Nytorv.
-

-

-

Tysk Taktløshed.
Fhv. Folketingsmand I.P.Nielsen har fra det tyske Mindretal modtaget en
Forespørgsel, om han ligesom under forrige Krig vilde stille sig i Spid
sen for et Hjælpearbejde for de tyske Børn. Han har naturligvis svaret,
at der ikke kan være Tale om noget saadant, saalænge danske Fanger befin
der sig i Tyskland. Det tyske Mindretal skal derefter igen have sat sig
i Bevægelse for i hvert Fald at faa alle Politibetjentene frigivet fra
de tyske Koncentrationslejre.
Jernbanesabotagen.
Sabotagen mod Holstebro Station Natten til Tirsdag blev gennemført af et
halvt Hundrede Frihedskæmpere. Der eksploderede 20 Bomber mellem Kl.23
og Kl.6, fem Krydsninger og fem Sporskifter blev ødelagt, og ogsaa flere
Telefon— og Telegrafledninger blev sat ud af Funktion. Endnu i Aftes var
det umuligt at føre Tog igennem Stationen.
Samme Nat ved l.Tiden blev to tyske Vagtposter paakørt mellem Taulov og
Fredericia. De blev dræbt, og deres Haandgranater eksploderede ved Paa
kørslen, hvad der fik Jernbaneledelsen til at tro, at der forelaa Sabo
tage, og at de dræbte var Sabotører. Under Jagten paa formodede Jernbane
sabotører i Sønderjylland, der foreløbig har ført til Arrestation af nog
le ganske unge Mennesker, ledsages det tyske Politi af den ~erygtede kø
benhavnske Stikker Max Pelving, der et Par Gange er undgaaet Retfærdig
heden.
I det sidste Døgn er der sket Sabotage mellem Funder og Engesvang og mel
lem Funder og Christianshede, mellem Tibæk og Troldhede samt paa Skern
og Borris Stationer. Lørdag Aften eksploderede der fem Bomber paa Banelinjen ved Langaa, Dobbeltsporet Randers-Langaa blev afbrudt, saa Eks
pressen Syd fra ikke kunde føres igennem. Først næste Morgen naaede den
til Randers og blev til Trods for Helligdagen ført igennem til Aalborg.
Endvidere har der været anbragt Bomber paaLinjen mellem Mundelstrup og
Hinderup, saa al Trafik mellem Randers og Aarhus maatte føres over Ryom
gaard.

Affæren Hector.
Den tyske Censur forbød i Aftes Bladene at skrive om den egentlige Bag-
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I FAA LINJER (Indland):

lykkedes det ham at faa Samtalen afbrudt, men da [tod der to Gestapomænd
i Vagtatuen. Gestapo i Esbjerg har i flere Tilfælde anvendt en lignende
Fremgangsmaade.
Forskellige Medarbejdere ved det underjordiske Blad
“Dybbølposten” er blevet arresteret.
Tre Sæby-Kuttere, der tilhører to
anholdte og en underjordisk Skipper, er blevet beslaglagt og sejlet bort
med tyske Besætninger.
Det er blevet oplyst, at det var det tyske Poli
ti fra Shellhuset, der arresterede Dr.Jes Jessen. Doktoren er iøvrigt
blevet frigivet igen Tirsdag Aften.
Pastor Chi~istensen fra Dorf er ble
vet løsladt fra den tyske Arrest i Aalborg.
Pastor Glahn fra Jesuskir
ken i Valby er blevet anholdt af Gestapo i Tirsdags.

Allierede Flyvere bornbarderede i Gaar Formiddags Tirstrup Flyveplads paa
Djursland. Et Benzindepot blev sprængt i Luften, og derskal være sket en
Del Skade paa Hangarer og Maskiner.

-

-

-

Ledelsen for det tyske Mindretal i Sønderjylland har udsendt et nyt Op
raab til Ungdommen om at melde sig under Fanerne. Du skal
hedder det
i Opraabet
vise, at du ikke lader dit Folk i Stikken i det øjeblik,
hvor der er mest Brug for dig.
-

-

Natten til Lørdag kom det til Ildkamp mellem Frihedsk~npere og Tyskere
dels ved Udby og dels mellem Odense og Otterup paa Fyn. Ved Udby havde
Tyskerne spærret Vejen, idet de var paa Jagt efter Folk, der var paa natlig Varekørsel. Med korte Mellemrum kørte to Lastbiler ind i Spærringen.
Fra Bilerne blev der skudt med Maskinpistoler mod Tyskerne. Senere op
stod der Ildkamp mellem Tyskerne og Passagererne i en Personbil. Der blev
dræbt en og saaret to Tyskere, mens Patrioterne ikke havde noget Tab.
Mellem Odense og Otterup skød en Lastbil sig igennem de tyske Spærringer.
Fire Gestapomænd i Bil forsøgte forleden at indhente en anden Bil paa
Nordre Fasanvej i København. Gestapomændene skød efter den, men ramte i
Stedet for to fredelige, forbipasserende Kvinder, medens Bilen forsvandt.
De to Kvinder, der blev saaret, er den 7O-aarige Fru Mathilde Linea Ja
cobsen, Worsaavej 26, og Sygeplejerske Yelva Margrethe Nielsen, A.F.Bey
ersvej 20.
To Sabotører sneg sig i Lørdags ind i en aaben Hangar paa Flyveplads øst
ved Aalborg. I Hangaren stod der en halv Snes Maskiner. De anbragte
Sprængladninger i tre Flyvemaskiners Udstødningsrør og i en Reparations
vogn. Maskinerne og Vognen blev ødelagt ved fire Eksplosioner.

-

-

Ved Sabotage paa Flyveplads Vest ved Aalborg er i sidste Uge to Jagere
og to Rekognosceringsmaskiner blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner.
Den tyske Pejlestation ved Heden paa Midtfyn er blevet angrebet af Fri
hedskæmpere, der ødelagde Stationen og medførte Tyskernes Udrustning og
Uniformer, da de trak sig tilbage. Der var ingen Tab paa dansk Side.
I sidste Uge sprængtes der paa Faaborg Station en meget stor Lyskaster,
der skulde bruges paa Ubaadsstationen ved Bøjden. Natten til Søndag blev
der sprængt et stort Oplag af Skinner og Skiftespor udenfor Odense. Des
uden er der blevet ødelagt en Snes Lastbiler i Lunde, der brugtes paa
Flyvepladsen der.
To Frihedskæmpere fjernede i Mandags en Kasse med Pistoler fra Varde
Staal værks Kontor.
Frihedskæmpere fjernede forleden paa Standard Electric i Raadmandsgade i
København en Del amerikanske Radiosendere og nogle specielle Senderrør.
Mandag Morgen hentede Frihedskæmpere den tyske Film “Drømmesøen” i Eng
have Bio i København.

Under en større Razzia i Aarhus forleden Nat regner man med, at der er
blevet arresteret ca.3O Mennesker. Blandt de arresterede kan nævnes Værk
fører O.T.Nielsen, Frichs Fabrikker, hans Søn John Nielsen, Lærlingene
Finn Nielsen, Tage Nissen Riisberg og Persson, ogsaa Frichs, Snedkerlær
ling Andersen, Vestergade 76. Desuden har Direktør Poul Barnow, Strandparken været eftersøgt, men han var ikke hjemme. Endvidere er Byvagt Ro
bert Mikkelsen blevet arresteret.
Det tyske Politi har under en Razzia
i Søborg i Gaar arresteret Læge Falkenborg Andersen, Frødings Alle 8, og
Ingeniør Martens, ogsaa Frødings Alle. I Kolding er Trykker ved “Kolding
Folkeblad” Peter Hvidtfeldt og Forretningsfører Jørgen Schultz, Herrema
gasinet “Carlson”.
Paa “Berlingske Tidende”s Klicheanstalt har Gestapo
spurgt efter en Mand ved Navn Hammel.
Under en Razzia paa Vanløsegaard
i Vanløse søgte Tyskerne efter en Politibetjent, da han ikke var hjemme,
tog de hans Kappe med, idet de sagde til hans Kone, at den fik han ikke
Brug for mere.
I Hobro har Tyskerne anholdt Assurandør Klausen, “Nord—
europa”, Tømrer Leo Moitsen og Arbejdsmand paa Spritfabrikkerne Hans An
ker. Razziaen her blev ledet af Stikkerne Kaj Niblind Andersen og Knud
Bøgh. Den sidste blev samme Aften anholdt af Vagtværnet sigtet for Tyve
ri. I Hobro er endvidere anholdt: Herreekviperingshandler Borg Petersen.
i Esbjerg har Gestapo anholdt Falckredder H.Jespersen, der blev ringet
op af en Dame, som snakkede løs med ham. Først efter 10 Minutters Forløb

Da Frihedskæmpere forleden vilde aflægge et Besøg hos en Ingeniør Thun,
der arbejder for Tyskerne paa Flyvepladsen ved Beldringe, og for den ty
ske Sicherheitsdienst, fandt de Huset fuldt af civile Tyskere. De skød
mod Tysnerne, der sprang ud af Vinduerne eller trak sig tilbage til andre
Værelser i Huset. Man mener, at en Gestapomand blev dræbt og en anden
5 aa ret.
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Paa Randers Svineslagteri er der blevet hentet ca 2000 kg Fedt af Folk,
der sprængte Dørene til Slagteriet og Fedtiageret. Folkene efterlod en
Seddel, hvorpaa der stod, at Frihedskænperne opfordrede Slagteriet til
at uddele Resten af Fedtet til Befolkningen i Randers. Hovedparten af
Fedtet skulde netop have været udsendt til Slagterne i Randers, idet
Jernbanesabotagen har bevirket, at det ikke kan sendes Syd paa.

-

-

-

-

-

Tyskerne har af Aarhus Byraad krævet en Bevilling paa 700.000 Kr. til
Indkvartering i Aarhus af civile tyske Evakuerede.
Som omtalt~~rmede fire Pistolniænd fornylig en Lejlighed i Bjelkesalle,
hvor en Del Frihedskæmpere havde Møde. Det lykkedes Frihedskæmperne at
slippe bort, men siden har Tyskerne foretaget et Par Anholdelser, som de
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sætter i Forbindelse med Affæren. Vi omtalte i Gaar Arrestationen af
Landsholdsspilleren Walter Christensen, og Gestapo har nu yderligere arresteret Vægter Villy Hansen, Stefansgade 9.

Berlin tydes derhen, at Svenskerne ikke vil flytte til Salzburg sammen
med de tyske Regeringsmyndigheder.

Specielt til Nr.14: Saafremt Deres Arbejde udelukkende kommer Frihedsbevægelsen til God~ kan De ganske roligt fortsætte paa samme Maade som
hidtil.
Specielt til 149: Tak for
gg
og er rigtig
no , men
en igg r se
g
g
Specielt til 450: Den omtalte Mand var ansat hos Torotor, spiller muligt
Dobbeltspil, i~i~ skulde være god nok.

Goebbels Blad gaar ind. Paa Lørdag udsendes det sidste Nummer af Dr.
Goebbels Blad fra Kampdagene “Der Angriff”. Bladet har i de sidste. Aar
været Organ for Dr.Ley og for Arbejdsfronten. Fremtidig vil kun “Berli
ner Nachtsausgabe” udkomme som Aftenblad.
Jube1-0ptimisme~ Det nazistiske Parti i Tyskland har netop bevilget en
Sum paa 600.000 Rmk. til Udgivelse af et større pseudo-videnskabeligt
Værk, der skal belyse den store Betydning, som en nationalsocialistisk
Sejr vilde have for hele Verden~

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

Set paa Fyn:

østfronten: Schneidenmiihl har overgivet sig med over 6000 Mand af den
12000 Mand store tyske Besætning. Sorau, Neusalz, Sprottau og Zweigau er
ligeledes faldet. Sagan er ved at være omringet, mens de russiske Trop
per er fortsat herfra og staar nær Kottbus og Guben. Langt bag de tyske
Linjer operere russiske Panserafdelinger i Ryggen paa Tyskerne. Tyskerne
vil prøve at danne en ny Front ved Naisse Floden for at beskytte Dresden
og Görlitz, der liggerved selve Floden. Der er ankommet Tropper, men ikke
meget Materiel, idet det meste af Materiellet er blevet ødelagt under et
Luftangreb paa Hovedbanegaarden i Dresden. I Schlesien er Goldberg og
Strigau faldet. Korridoren til Breslau er ved at blive trykket sammen, og
samtidigtrækker Russerne over mod Riesengebirge. Tyske Officerskredse be
klager den fejlagtige Strategi, der er blevet gennemført i Schlesien,
hvorved store tyske Styrker af de bedste Soldater er blevet efterladt u
den Mulighed for at udøve noget. Den samme Fejl blev begaaet i Budapest,
og det kostede Tyskerne 150.000 Mand. I Pommern fortsætter Russerne mod
østersøkysten.

En meget gammel tysk Soldat
arla
y

med Hørerør

med, at de tyske Soldater ikke selv kan høre,
y er i rus.
5 L U T

Vestfronten: En ny allieret Offensiv er forestaaende efter Cleves Fald.
Englænderne angriber Terrænet bag de tyske Linjer med store Bomber- og
Jagerstyrker. Ved Cleve og ved Prüm er tyske Modangreb blevet afvist.
Dresden i Ruiner. Aldrig er nogen tysk By saa hurtigt blevet forvandlet
til en rygende Ruinhob, som Tilfældet er med Dresden, hedder det i Mel—
dingerne om de allierede Luftangreb. Ved tre Luftangreb er næsten 1 Mil
lion Mennesker, hvoraf mange var flygtede fra øst, paany blevet hjemløse,
og Hundredtusinder er paa Vej bort fra Byen. I- Ruinerne er mellem 2035.000 Mennesker blevet dræbt. Alle Banegaarde i Dresden brænder, i den
gamle By raser kæmpemæssige Fladebrande, og en lang Række større Bygnin
ger, Slottet og Operaen er ødelagt. I Gaar og i Nat blev ogsaa Chemnitz
angrebet, og ogsaa her staar Banegaarden i Flammer. I Løbet af 24 Timer
har der været 6000 allierede Maskiner over Tyskland, og det lykkedes kun
Tyskerne at skyde 16 af dem ned.
Svenske Gesandtskab flyttet fra Berlin. Det svenske Gesandtskab er blevet
flyttet fra Berlin til Kottbus. Det har vakt Opsigt, at Svenskerne har
flyttet Gesandtskabet netop til denne By, der allerede er stærkt truet
af Russerne. Der kommer Meldinger om, at dette i diplomatiske Kredse i
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Luftkrigen i hele sin frygtelige Kraft er sluppet løs over Tyskland. Den
pløjer Terrænet op for de russiske Tropper, der marcherer frem til det
næste store Fremstød. Voldsomme Luftangreb paa Dresden, paa Autostradaen
fra Breslau til Berlin, paa Trafikknudepunkter langs Oder-Linien viser,
at Luftmarskal Tedder udnytter sin kendte Bombetaktik~niod koncentrerede
Maal for at lette de russiske Forbundsfæller i Fremrykningen.
Den russiske Hærledelse er i øjeblikket ved at føre Infanteriet frem til
de fremskudte Positioner, Panservaabnet har opnaaet. Artilleriilden fra
de russiske Stillinger foran Berlin er taget til i Heftighed, “Kæmpeknib
tangens” Kæber er ved at lukke sig. Alt tyder paa, at man staar over for
en ny militær Udvikling i de allernærmeste Dage.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE
Elektromotorerne til U-Baadene
forsvandt
Uniformerne blev ødelagt.
Ved 3 vellykkede Sabotagehandlinger harFrihedskæmperne sat et stort Vær
nemagerfirma ud af Funktion, fjernet 30 Elektromotorer paa en Maskinfa
brik og i et mindre Skræderfirma ødelagt hele Produktionen af Uniforms
genstande.
Den første Sabotagehandling var rettet mod Firmaet Julius Tafdrups Systu
er paa Vesterbrogade 9. En Del bevæbnede Mænd skaffede sig Adgang til
Virksomheden, hvor de dels med Hammere, dels med nogle Koben ødelagde
120 Symaskiner, som i dén sidste Tid har været i fuld Gang for Værnemag
ten. Desuden blev 500 færdigsyede tyske Uniformer ødelagt ved Hjælp af
Syre.
De3O Elektromotorer blev hentet paa Fabrikken “Generator” i Borups Allé.
Personalet blev holdt op af pistolbevæbnede Mænd, og derefter fjernede
man Motorerne, som blev læsset paa en Lastbil. Nogle Timer senere skulde
de have været afleveret til Tyskerne til Brug i deres U-Baade.
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt
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I faa Linier(Indland). Side 4-5
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Endelig blev 500 tyske Uniformsfrakker ødelagt ved Overhældning med Syre
i Firmaet “Prato” i Ny Vestergade.

Forræderkorps Danmark. Imens fortsatte Ægteparret Palsbjørn deres ind
bringende Stikkervirksomhed, indtil en retfærdig Kugle Lørdag Middag sat
te Punkrum for Palsbjørns videre Arbejde for Tyskerne. Fru Palsbjørn a
larmerede selv Hipo-Landsforræderne, der viste deres dræbte Kammerat den
“sidste Ære” ved at føre ham til Feltlazarettet.

Lazaretskibet “Vaterland”
ligger i l-rihavnen.
Som omtalt ankom et tysk Lazaretskib Søndag Aften til Frihavnen fra Stet
tin med 3000 saarede Soldater fra østfronten. Det viser sig nu, at det
er Lazaretskibet “Vaterland”, der er ankommet. I øvrigt har Tyskerne ikke
paa langt nær kunnet skaffe Plads til de mange haardtsaarede, der skulde
have øjeblikkelig Lægehjælp. De har derfor inddraget Kasernen i Holbergs
gade
det tidligere Postgirokontor
til dette Formaal. Det kan iøvrigt
tilføjes, at samtlige saaredes Tilstand er under al Kritik. De har ingen
Lægehjælp faaet fra det øjeblik, de blev saaret, og indtil de naaede Kø
benhavn. Mange er paa Vanviddets Rand af Smerter og Chok, og fælles for
dem alle er, at de til Overflod er befængt med Kropslus, Epidemiernes
farlige Forløbere.
-

Sommerfolkene skød deres egen Vagtchef.
Manden, der i Gaar blev ramt af et Vaadeskud under et Besøg hos Tyskerne
i Vesterport, og som døde paa Vejen til Hospitalet, var Sommerkorpsets
Indkøbschef, en Mand ved Navn Valdemar Nielsen, Gothersgade 91. Mærkvær—
digvis var det nogle af Sommers Vagtfolk, der blev Aarsag til deres egen
Indkøbsieders Død. De legede med en Maskinpistol i et Værelse ved Siden
af det, i hvilket Nielsen forhandlede med Tyskerne. Pludselig gik et Skud
af. Projektilet slog gennem Væggen og ramte Nielsen i Hoftepartiet. Ind
købschefen var i øvrigt ogsaa meget benyttet af Tyskerne.

-

De første store Resultater
af Jernbanesabotagen
DSB manqler ikke
alene Kul, men ogsaa Skinner.
I en Oversigt over Brændselssituationen meddelte INF forleden, at Stats
banernes Kulbeholdning kun dækkkede godt en Maaneds Forbrug
efter den
iværksat(e Nedskæringsplan
og at det sikkert vilde blive nødvendigt at
gaa til endnu mere gennemgribende Nedskæringer af baade Passager- og
Godstrafi~kken. Disse Nedskæringer er nu som meddelt i Dagbladene i Dag
en Kendsgerning. Men selv efter den nu gennemførte Køreplan er det nød
vendigt for DSB at faa Brændsel til Raadighed fra Beredskabsiagrene, hvis
Trafikken ikke skal gaa helt i Staa i Løbet af nogle Uger. Sidste Fase
bliver sandsynligvis, at man maa indskrænke sig til Opretholdelsen af den
allermest nødvendige Transport af Levnedsmidler til Byerne
og selvføl
gelig til Værnemagtsforflytningerne.
Foruden Kulmangelen begynder Mangelen paa Skinnemateriel nu ogsaa at gøre
sig gældende. De første store Resultater af den systematisk gennemførte
Jernbanesabotage begynder nu at vise sig. Paa flere Hovedlinier har man
allerede maattet tage sin Tilflugt til 2.Klasses Materiel fra Sidespore
ne, hvilket betyder nedsat Fart og øget Risiko.

Leif ørnberg har
bebudet Blodhævn.
Man havde ventet, at den nazistiske Danser Leif ørnberg havde taget ved
Lære af den Oplevelse, han i Onsdags havde paa Det kgl. Teater. Det ser
imidlertid ikke ud til at være Tilfældet. I Gaar Eftermiddags ankom han
til Teatret i en Bil
dog ikke alene. Han havde en Livgarde paa 8 Som
merfolk, bevæbnet med Maskinpistoler, med til Beskyttelse, og saaledes
sikret gik han lige op til Teaterchef Hegermann-Lindencrone, over for
hvemhanpaatalte det skete i de skarpeste Vendinger og tilføjede, at hvis
noget lignende skete i Fremtiden, vilde det øjeblikkelig blive besvaret
med Nedskydning af Teaterchefen, Mogens Wieth og Ebbe Rode.
Derefter hilste Leif ørnberg med Nazihilsen, hvorefter han forlod Tea
tret, ledsaget af sin Garde. Han skulde hjem til Elna for sammen med hen
de at planlægge Radioens næste tyske Propagandaudsendelse.

-

-

-

-

-

Hel Farijilie gaar fra kronisk Arbejdsløshed
overÆll tysk Stikkervirksomhed.
For nogle Dage siden blev Arbejdsmand Palsbjørn, Frederiksborggade 48,
skudt ned i sin Entré og dræbt af tre pistolbevæbnede Mænd, som havde
opsøgt ham. Hermed er Overhovedet for en usædvanlig uappetitlig Stikkerfamilie blevet likvideret.
Før Tyskernes Besættelse levede Palsbjørn, hans Kone og Familiens to vok
sne Sønner af Understøttelse og Socialhjælp. Ordentligt Arbejde havde de
aldrig, og naar de endelig tvunget af de gældende Bestemmelser maatte ta
ge fat paa et eller andet, varede det ikke længe, før de opgav det igen.
De havde vist deres “gode Vilje”. Da Tyskerne kom, fik disse arbejdssky
Mennesker en Chance, de paabegyndte en omfattende Stikkervirksomhed, le
vede snart et Liv i Sus og Dus, strøede om sig med Penge til højre og
venstre, og længe varede det ikke, før man kunde se Fru Palsbjørn prome
nere en meget kostbar Pels, som var indkøbt for Penge, der var tjent ved
at bringe danske Patrioter i Ulykke og Fordærv.
Men alt faar en Ende. Da Nettet begyndte at stramme sig om Familien, fo
retrak de to Sønner Palsbjørn at fordufte
de blev begge indrulleret i

Hipo paa Ransagning
overrasket at Frihedskæmpere.
“Hipo” foretog sent 0nsdagy~’ten en Ransagning paa Gasværksvejens Skole.
Den førte ikke til noget Resultat, men i Gaar Morges kom “Hipo”-Folkene
tilbage. Denne Gang mødte der dem imidlertid en slem Overraskelse. En Del
Frihedesk~npere havde taget Opstilling forskellige Steder i Gaarden og
modtog “Hipo”-Landsforræderne med bragende Maskinpistol-Salver. En af
“Hipo”-Folkene blev dræbt paa Stedet og flere blev haardt saaret, hvoref
ter Resten tog Flugten for at tilkalde Assistance. Da denne naaede frem,
var Frihedskæmperne imidlertid forsvundet.
Tredie Stadium
Den berygtede Stikker Hemmeken er blevet sendt hjem fra Bornholm paa Or
dre af den tyske Kommandant og efter Henstilling af Amtmand von Stemann.
Stikker Hammeken, der efterhaanden som Resultat af sit beskidte Arbejde,

-
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er blevet halvt sindssyg, havde gjort det til dagligt Tidsfordriv paa et
Gadehjørne at sparke tilfældigt forbipasserende bagi og derpaa, hvis de
gjorde Vrøvl, at true dem med en Revolver.

være Skolegang.

Bøssemager, der var Stikker, skudt.
Urmager Willy Garthausen, der Mandag Eftermiddag blev dræbt paa sin Ar
bejdsplads i Store Strandstræde af to pistolbevægnede Mænd, var indtil
den 29.August 1943 Bøssemager i Hæren. Derefter gik han i tysk Tjeneste
og arbejdede en Overgang i Berlin. Siden han kom her til Landet, har han
opretholdt nær Kontakt med Tyskerne.
Stikker og Sommermand skudt.
Som omtalt blev en Ekspedient hos Guldsmed P. W. Gislund, H. C. Ørsteds
vej 66, skudt ned og dræbt i Forretningen af to ukendte Mænd. Det drejer
sig om den 3O-aarige Ekspedient Orla Aksel Christian Bentzon, der var
fremtrædende Medlem af DNSAP og tilknyttet Sommerkorpset. Han var Stikker.

Onsdag Formiddag fandt der en Ildkamp Sted paa Havnegade i Esbjerg. En
ældre Dame, Fru Kragh, Englandsgade 15, saaredes i Armen. Ogsaa i Kvar
teret omkring Sygehuset blev der kæmpet
et Projektil borede sig ind i
en Seng paa Børneafdelingen, men ingen saaredes.
-

Bogholder Chr.Dahl, Høeg Guldbergsgade i Aarhus, der forleden Dag saare
des, er nu død. Han arbejdede for det tyske Politi.
Langaa Station var hele Tirsdagen besat af tysk Militær, der visiterede
alle, der kom i Nærheden af den. Nogle Jernbanefolk blev beskudt af Vagt
poster, hvorpaa hele Personalet nedlagde Arbejdet. Først efter at den ty
ske Kommandant i Byen havde erklæret, at noget lignende ikke vilde gen
tage sig, blev Arbejdet genoptaget.
Gestapo foretog i Gaar en Ransagning i “Skattepalæet”. De afhørte herun
der Viceskattedirektør Frigast Hansen og senere blev Viceskattedirektør
Toft afhørt. han blev efter Afhøringen taget med til Shell-Huset sammen
med en Funktionær i “Skat~tepa1æet”.
To Flyvemaskiner er Natten til i Gaar blevt sprængt i Luften paa Marine
flyvestationen ved Aalborg, hvor de laa trukket op paa Land.

I FAA LINIER. (Indland):
Arkitekt Rohweder, der for godt 14 Dage siden blev arresteret af Gestapo,
er nu blevet løsladt.
Det blevfornylig meddelt i Dagbladene, at kgl. Kapelmusikus W. Lanzky Ot
to var udtraadt af Blæserkvintetten af 1932. Aarsagen til dette skal sø
ges i Ottos og hans Kones alt for store Beredvillighed til at springe for
Tyskernes “Trompeter”.
Foruden den unge Læge Ulf Hansen, myrdede Hipo-Folkene yderligere Jordog Betonarbejder Robert Thorvald Hans Eriksen, Vigerslevallé 103, under
“Aktionen” i Griffenfeldtsgade. Han løb ikke hurtigt nok, da Hipo-Folke
ne ryddede Gaden, og derfor blev han ~Jei1~dt ned. Han havde sammen med sin
Hustru været til Møde i Ordenshuset. Eriksen blev 47 Aar gammel.
Mekaniker Kaj Petersen, Drewsensvej i Odense, der saaredes under lidkam—
pen med Grosserer Harkjær-Simonsen, og derefter indlagdes paa Amtssyge
huset, blev i Gaar Formiddags afhentet af sine Kammerater. De holdt de
tyske Vagtposter og Sygehuspersonalet op og kørte derefter Petersen bort
i en Ambulance.

Den 16—aarige Realskoleelev Jørgen Esben Knudsen, Fuglsangsvej 24, Nørre
sundby, der Søndag Aften blev saaret af Skud paa Budolfi Plads i Aalborg,
er nu død.
Maler K. A. Petersen, Trepkasgade i Aarhus, der har været opstillet som
kommunistisk Byraadskandidat i Aarhus, og Tømrersvend Henry Nielsen, der
havde forskellige Tillidshverv ii~den for Fagkredse i Aarhus, er død i
Tyskland.
Tidl. Forstander fbr Bornholms Højskole, Gamborg Nielsen, der i tre Maa
neder har siddet arresteret i Rønne, er overført til København.
Paa Statsbanernes Ladespor i Odense er en Vogn med et Kølean’iæg til Oden
se Canned Cream & Milk Company Fredag Aften blevet sprængt i Luften. Ke
delanlægget i selve Virksomheden blev ødelagt ved Sabotage for et Par
Maaneder siden, og det nu ødelagte Anlæg skulde erstatte det gamle.

I Aalborg skal indrettes Lazaretter til ca. 2500 haardtsaarede tyske Sol
dater. Til det Brug er rekvireret Paghsgades Skole og Nørre Sundby Kom
muneskole. Børnene i Nørre Sundby har allerede i Maanedsvis maattet und-

Den daglige Dosis
Voksende Selverkendelse hos “Fædrelandet”.
“Fædrelandet” skriver i Dag paa Side 1: “Hvor mange en Vilje ikke blev
brudt, hvor mangen en Skæbne strandede ikke paa Bagtalelsens, det ond
skabsfulde og løgnagtige Rygtes farlige Skær? Hvor megen Sorg og Bitter
hed er der ikke flydt af den underfundige Rænkes Sladder og den listige
Løgns tusindtungede og gifttungede Rottebid. Skabede Menneskerotter, lav
pandede Psykopater og undervægtige Menneskesjæle, hadefulde, smaatskaarne
og ubegavede Individer, der aldrig selv blev tynget af Idealisme og u
selvisk Tro, spyede deres Edder og Forgift ud og lettede deres misundeli
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I Næstved er Luftværnschefen, Stadsingeniør Frandsen, Gaardejer Rasmus
Petersen, Murermester Petersen og fhv. Kaserneforvalter Laur.Nielsen at
ter blevet frigivet.
Ogsaa i Sønderjylland er der i de sidste Dage blevet klæbet Plakater op
med tysk Tekst, hvori de tyske Soldater opfordres til at gøre Revolte.
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ge Sjælu.
Disse vise Ord passer fortrinligt paa en Artikel af Dr. Goebbels i Das
Reich, som ~Fædrelandet” bringer paa Side 2. Det hedder heri til Slut:
9 denne Situation gives kun een Redning, og det er Tapperheden. I et
hvert Tilfælde. Den bringer til Slut ikke blot Laurbær, men ogsaa Sejren.
Den i Fjendens Lejr, der tror, at de Slag, der er faldet ned over os, har
bedøvet os, tager fejl og kender os ikke. Vi visker Blodet bort fra øjne
ne og ser igen Fjenden ufravendt og frygtløst ind i Øjenene. Vor Frelse
ligger i Vaabnene. Lad os da smede dem og føre dem i det sidste Slag, som
afgør alt. Det er i Dag vor Chance.

velse i Brausewetters Barikade. Det var en ren Propagandaforestilling.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING
østfronten: Kun 20 km fra Kottbus raser der et meget svært Panserslag.
De russiske Tropper er gaaet over Neisse Floden og har fortsat videre
langs Autostradaen Kottbus-Berlin: De russiske Tropper presses stærkt
mod Nord langs med Oderens Vestbred, saa man paa denne Maade vil gøre et
Forsøg paa at rulle Fronten op for Tyskerne fra Syd. Paa den anden Side
har Russerne indtaget GrUnberg, Sommerfeldt og Sorau, Sagan er indeslut
tet. Situationen er ganske fortvivlet for Tyskerne, i Niederlausitz Over
alt forlanges der Forstærkninger, men der er ingen ordentlige Reserver
til Disposition, og de, der er, bliver allerede splittet af de Allieredes
Luftangreb, før de naar Fronten. Den Koordination, der for øjeblikket
gennemføres af Russerne og de Allierede, beskriver tyske Officerer som
forbilledlig. Paa østfronten k~nper Tyskerne baade mod Russerne og Vest
magterne. Overalt bryder Forsvaret sammen i Niederlausitz, og man maa her
tale om, at der ingen samlet Føring er længere af Tropperne. Konitz er
blevet indtaget paa Jernbanelinien Berlin
Danzig, og Tropperne arbejder
sig videre mod østersøkysten.
-

Vestfronten: I Baade og med svømmende Tanke har Englænderne sat over
Nedre Rhinen ved Cleve og har faaet fas~ Holdepunkt paa den anden Bred,
hvor Hurendijk og Warhaien er blevet i-rfdtaget. Hele Terrænet i den nord
ligste Del af Fronten mellem Maas og Nedre Rhinen er ved at blive renset.
Sydpaa er der stadig Ro, men den amerikanske Opmarch er ikke afsluttet
endnu. Denstore Offensiv kan ventes ud for Aachen.
Luftangreb: Nu er ogsaa Kottbus lagt i Ruiner, Dresden er angrebet paa—
ny, og Chemnitx har faaet Luftangreb at føle for tredie Gang paa 15 Ti
mer. I Kottbus er 60 000 Mennesker blevet husvilde i Løbet af faa Timer,
og i Byens Kældre har mindst 8000 Mennesker mistet Livet. Tallet af omkomne er dog endnu større blandt de mange, der blev overrasket af Luftangrebene paa Gaderne, og som ikke kunde faa Plads i Tilflugtsrummene.

Fem Udvisninger. Den svenske Regering har udvist 5 Medlemmer af det ty
ske Gesandtskab i Stockholm, fordi de har drevet Spionage. Det drejer sig
om Militærattacheens og Handelsattacheens Stedfortrædere, samt om et Par
saakaldte Kulturattacheer. De har drevet en omfattende Spionage i Stock
holm og forsøgt at bortføre forskellige Personer fra Sverige til Tysk
land. Sagen er blevet opklaret ved den store Spionaffære, hvori Chefen
for svensk STB er indblandet.

Sidste.
En Afdeling Frihedskæmpere udførte i Morges inder de ugunstigst mulige
Forhold en Sabotage, der krævede en ikke ringe Indsats, men som alligevel
blev gennemført paa effektiv Maade. At Tyskerne i Forbindelse med Sabota
gen skød paa maa og faa, hvorved flere Mennesker blev dødeligt saaret,
var Frihedskæmperne uden Skyld i. Begivenhederne udviklede sig saaledes:
Ved godt 7-Tiden kørte nogle Lastbiler
deriblandt en Brødbil
op foran
det tyske Hovedbenzindepot for København, der har til Huse i DDPAs Tankcentral paa Hjørnet af Vanløse Allé og Apollovej. Bilerne var fyldt med
Sabotører. De tyske Vagtposter aabnede straks Ild, og det kom til regulær
Kamp. Alligevel gennemførte Sabotørerne deres Opgave og fik anbragt fem
Bomber i det store Anlæg, der blev fuldstændig ødelagt ved Eksplosioner
ne. Efter veludført Arbejde trak Sabotørerne sig tilbage. De tyske Vagtposter havde imidlertid faaet tilkaldt Hjælp, og i en halv Time efter at
Sabotørerme var forsvundet, skød de paa maa og faa. Bl.a. maatte S-Togs
trafikken indstilles i nogen Tid. Tyskerne brugte baade Maskinkanoner,
Maskingeværer og Maskinpistoler, liges9hl der ogsaa blev kastet adskilli
ge Haandgranater. Skyderiet kom til at/gaa ud over fredelige forbipasse
rende, der intetanende var paa Vej til deres Arbejde. Endnu har man ikke
Klarhed over, hvor mange Ambulancerne kørte med, men foreløbig er det
konstateret, at Repræsentant Søren Lauritzen, Hanstholmallé 26, er dræbt,
og Chauffør Christiansen, Jyllingevej 9, saaret af et Skud i Laaret.
-

Ved 7-Tiden i Morges skaffede 10-12 Sabotører sig Adgang til Carl Drencks
mekaniske Værksted, Blaagaardsgade 36, hvor de anbragte nogi~e Bomber, der
ødelagde Værkstedet. Virksomheden arbejdede for Tyskerne.
Erhvervschef Hans Haarløv, Holbæk, blev udfor I. E. Ohlsensgade ~ i Aftes
ramt af et Skud i Skulderen. Han blev ført til Rigshospitalet.

S L U T.

Ren Propagandaforestilling. Berlins stedfortrædende Gauleiter, Pg.Schack,
indrømmer aabent, at man vil udsætte 1 Million af Berlins Kvinder og Børn
for Gadekampenes Rædsler. Han siger, at man ikke har Mulighed for at
bringe dem bort, fordi der ikke længere er nogen Steder at anbringe dem,
og i øvrigt kan man heller ikke borttransportere dem. Der trænes ivrigt
til Barrikadekanipene,i Gaar var det Skuespiller-Folkestormen med bl.a.
Hans Brausewetter, Emil Jannings og Heinrich George, der var ude paa ø—
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Tysklands Fører og Rigskansler Adolf Hitler har ladet sin Rigsjustitsmi
nister oprette Standretter i de af Fjenden truede Rigsforsvarsomraader
“for at ramme den, der forsøger at unddrage sig sine Pligter overfor Al
menheden og især den, der gør dette af Fejghed eller Egennytte”. Dermed
har samme Fører og samme Rigsjustitsminister overfor Verden givet et
klart Billede af det tyske Folks Kampmoral
eller rettere Mangel paa
samme
i den Krise, der er indtraadt. Det tyske Folk er træt af Kampen,
træt af Hitler, træt af Partipamperne
og det tyske Folk er aabenbart
begyndt at vise det.
Den russiske Front paa Oderens Vestside er ved at blive en samenhængende
Enhed, efter at russiske Panserkolonner er trængt frem til Forst-Omraa
det. Denne Front bliver nu udbygget til Rygstød for den næste store Eta
pe, samtidig med at russiske Tropper paa bred Front har overskaaret Jern—
banelinjen Stettin—Danzig og Opmarchen foran Berlin fortsættes.
Paa Vestfronten er engelske Tropper naaet frem ‘til Rhinen i ‘et nyt Kampafsnit, og stadig nye Panserafdelinger føres frem til at udvide Gennem
brudsomraadet.
Paa Stillehavsfronten har et overraskende militært Kup fra den amerikan
ske Hærledelses Side bragt store Dele af den amerikanske Flaade og store
Dele af det amerikanske Marineluftvaaben frem til de japanske Hovedøer.
Tokio bombarderes i Bølger. Japan venter nye Landgange
i selve sit ind
re Forsvarsbælte.
Diktaturstaternes Time er inde
over hele Kloen.
-

-

-

-

-
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

lidkampen mellem Frihedskæmperne og Hipo
paa Gasværksvejens Skole.
Om lidkampen mellem Frihedskæmperne og Hipo-Folkene paa Gasværksvejens
Skole, foreligger nu følgende Enkeltheder:
Ved den første Ransagning om Aftenen arresterede Landsforræderne Skole
betjent. Vilh.Bærentz, der blev taget med til Politigaarden. Da de næste
Morgen ved 7.Tiden kom igen for at gennemføre en ny Razzia, blev de over
rasket af en Del Frihedskænipere, der øjeblikkelig aabnede Ild med Maskin
pistoler. Hipo-Mændene besvarede Ilden, og~det kom meget hurtigt til en
voldsom Nærkamp, hvorunder en af Frihedskæmper~e, der havde tømt Magasi
net paa sin Maskinpistol, slog en Hipomand ned med Kolben, hvorefter han
dræbtë ham med Pistolskud. Et Par andre Hipofolk blev saaret.
Derefter tog Frihedskæmperne Flugten, idet der i Mellemtiden var blevet
tilkaldt yderligere Hjælp fra Politigaarden, men Hipofolkene blev tilba
ge paa Skolen, og da Skoleinspektør A.Stricker-Petersen og hans Søn Lærer
Johan Stricker-Petersen kort efter ankom, blev de begge arresteret og
ført til Politigaarden. Eleverne og det øvrige Lærerpersonale blev sendt
hjem med Besked om, at Skolen var lukket, og en LB-Brandvagt, der havde
Lokaler i Kælderen, blev spærret inde til over Middag.
Hele Formiddagen udøvede Hipofolkene en sand Terror i Kv1arteret. De skød
til alle Sider, og det lykkedes dem at saare en Mand 9,~orligt. Det var
en Mekaniker ved Navn Robert Arps fra Møgeltøndergade 2. Sammen med to
Kolleger fra Autokøler-Centralen Halmtorvet 13 kom han ud fra en Kaffebar paa Gasværksvej, netop som Hipofolkene begyndte at skyde langs ad Ga
den. De tre Mænd sprang ind i den nærmeste Gadedør, men da Skyderiet
stilnede af, vovede de sig atter ud. Saasnart Hipofolkene saa dem, gav
de sig til at skyde efter dem, og Arp blev ramt i Benet. Hipofolkene
slæbte ham derefter tilbage til Skolegaarden, hvor en halv Snes af Korp
sets Medlemmer gav sig til at mishandle ham. De slog ham i Hoved, Bryst
og Ryg med deres Maskinpistolkolber, og da Manden styrtede til Jorden,
sparkede de ham i Ansigtet og Underlivet. Til Slut mistede han Bevidst
heden, og “det danske Hjælpepoliti” slæbte ham ud gennem Skoleporten og
lod ham ligge paa Fortovet. Her blev han senere hentet af enAmbulance,
som var alarmeret af Folk, der havde overværet det uhyggeli~e Optrin.

Cigarhandleren tilfredstillede ikke sin nazistiske
Forgængers Kunder og blev skudt sammen med en Ven.
Som tidliger omtalt blev der for nogle Aftener siden paa Hjørnet af Sal
lingvej og Lindealle fundet to Mænd, der var myrdet ved Revolverskud. Det
viser sig nu, at de er blevet skudt ned af utilfredse Nazister, der var
Kunder i en Cigarforretning, som ejedes af en af de dræbte.
Affæren lyder usandsynlig, men de Undersøgelser, der er gaaet forud for
denne Beretning, viser en saa nøje Forbindelse med Mordet og Nazisterne,
at det ikke kan bortforklares. De to myrdede Mænd er den 34-aarige Manu
fakturhandler Selgan Johannes Emil Rasmussen, Nedertoften 15, og den 32aarige Cigarhandler Aage Valdemar Nielsen, Søllerødgade 27. Det er den
sidste Attentatmændene har været ude efter, men da han fulgtes med Ras
mussen, tog man ikke i Betænkning ogsaa at skyde ham.
For omtrent tre Maaneder siden købte Nielsen en Cigarforretning i Ejen
dommen Lindealle 36 i Vanløse. Han anede paa det Tidspunkt ikke, at hans
Forgænger, som han købte Forretningen af, var aktiv Nazist, og at det
var Grunden til, at Forretningen blev solgt. Nazisten havde nemlig til
Slut kun sine nazistiske Venner som Kunder. Til Gengæld var det disse
Kunder, der efterhaanden gjorde den nye Indehaver Livet saa broget, at
han i flere Tilfælde maatte forbyde dem at komme i Forretningen.
Dette førte ganske naturligt til yderligere Stridigheder med de øvrige
nazistiske Kunder, og samtidig greb Forretningens tidligere Indehaver
Gang paa Gang ind til Fordel for sine Meningsfæller. Da Nielsen Onsdag
Aften lukkede Forretningen for at gaa hjem, mødte han udenfor sin Nabo
Manufakturhandler Rasmussen, der ogsaa skulde hjem, og de to Mænd fulgtes
hen ad Gaden. Pludselig kom to Mænd løbende fra den modsatte Side. De var
begge bevæbnede med Maskinpistoler, og saasnart de var kommet paa nært
Hold af Rasmussen og Nielsen, skød de. De to Mænd blev dræbt paa Stedet.
De to Mordere havde ventet i en Gadedør overfor Nielsens Forretning i et
Kvarters Tid, før han lukkede.
Urmagersvenden var Stikker.
i det store Format.
Det viser sig nu, at den tidligere Bøssemager i Hæren Per Villi Garthau
sen der som tidligere omtalt blev dræbt hos Urmager Hansen i St.Strand
stræde, hvor han nu arbejdede som Svend, har været Stikker for Tyskerne
i det helt store Format.
Efter at Garthausen var udtraadt af Hæren den 29.August, meldte han sig
til Schalburgkorpset. Det varede ikke længe, før der blev betroet ham
vigtige Opgaver indenfor Panckes Mord- og Terrorafdeling i Shelihuset.
Dette viser samtidig, hvilke Landsforrædere, det var, der blev rekrutte
ret til denne berygtede Afdeling. En Overgang blev det betroet Garthausen
at rejse som Kurer mellem Berlin og Sheilhuset, og senere blev han knyt
tet til Hipo. Det er fastslaaet, at han under et Par Hipo-Udrykninger til
Nyhavn har udpeget Folk, som blev arresteret.

Baggrunden for Gestapos Interesse.
for Skattepalæet.
Under det tyske Politis Besøg i Skatte~alæet i Torsdags blev foruden Vi
ceskattedirektør Toft og Ekspeditionssekretær Plessner ogsaa Skattedirek—
tør Christophersen taget med. De er dog alle sat paa fri Fod. Tyskerne
havde ønsket Oplysninger om, hvilket Arbejde de forskellige Funktionærer
udførte, og mente, at der fandtes Lister over dette. Lignende Oplysnin
ger havde de forsøgt at faa paa Raadhuset. Baggrunden for denne pludse
lige Interesse menes at være, at Tyskerne har følt sig brøstholdne over,
at visse Oplysninger om Værnemagere og deres Indtægter er kommet frem.
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Effektiv Jernbanesabotage.
Et tysk Troppetransporttog blev Torsdag Aften ved 20.30 Tiden afsporet
paa den nordvestfynske Jernbane. Toget, der bestod af syv Vogne, havde
300 Mand med. Et Stykke Skinne blev fjernet, da Toget kom kørende, og al-
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le Vogne væltede. Antallet af saarede kendes ikke. Trafikken kunde kun
gennemføres ved Udskiftning af Passagerer det paagældende Sted.
I Gaar Formiddags ved 9.Tiden forøvedes der Sabotage mod et Godstog, der
netop havde forladt Roskilde Station paa Vej til København. Det menes, at
der er blevet kastet en Bombe mod Toget. En halv Snes Vogne blev afspo
ret og en Del tyske Biler ødelagt. Sporet var sprængt bort paa et Par Me
ter, og kun det ene af Hovedsporene kunde benyttes Resten af Dagen.
Hjemmetyskerne er lede og kede af Flygtningene.
Som omtalt har Hjemmetyskernes Leder i Sønderjylland med flot Gestus til
budt Indkvartering i Landsdelen af op til 12.000 Flygtninge fra Østtysk
land. Det viser sig imidlertid nu, at det kniber svært med at faa det
gennemført. De menige Hjemmetyskere er nemlig langt fra glade for at an
erkende deres landflygtige “Folkefæller~, og de er ikke nær saa villige
til at huse dem, som de i sin Tid var ivrige efter at raabe “Heil Hitler”
og talte om “Grossdeutschland, Nordmark og Kanimeradschaft”. Hjemmetysker
ne, der har tjent styrtende med Penge som Værnemagere, ønsker under in
gen Omstændigheder voksne
endsige gamle Flygtninge eller Invalider. De
ønsker først og fremmest kvindelige Flygtninge i 16-18 Aars Alderen, som
kan gaa til Haande i Huset. De vil gerne forene det patriotisk godgørende
og opofrende med det nyttige og indbringende.
-

Tyskernes Lejesvende
terroriserer Vejle.
Forleden Aften kom det til en Række dramatiske Begivenheder udenfor Bane
gaarden i Vejle, hvor en Del Russere, Franskmænd og Polakker i tyske Uni
former pludselig fik Raserianfald. De tyske Lejesvende kastede sig over
fredelige forbipasserende, skød efter dem med Pistoler eller slog til dem
med Geværkolber. Nogle tyske Officerer, som søgte at gribe ind, kunde in
tet udrette. De blev bogstavelig talt “slaaet” paa Flugt. Omsideri lykke
des det dog Feltgendarmeriet at genoprette Roen ved at anholde nogle af
de værste Banditter. Flere Mennesker maatte bringes paa Hospitalet, og
en Vagtværnsmand maatte indlægges med svær Hjernerystelse.
Selvfølgelig er der klaget til Byens tyske,1(ommandant
og nu venter Bor
gerne i Vejle paa, om der skal indføres Undtagelsestilstand i Byen.
-

Jernbanesabotagen ved Holstebro
Hundrede Sprængninger paa en Uge.
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Tyske Desertører jages ved Lemvig.
I de sidste Dage har den tyske Værnemagt foretaget Legitimationskort—Kon
trol i Nordvestjylland. I første Omgang troede man, at det stod i Forbin
delse med Jernbanesabotagen og fandt det lidt komisk, at Tyskerne mente,
at de kunde fange Sabotører paa den Maade. Det viser sig imidlertid, at
Kontrollen har haft til Formaal at fange tyske Desertører, som menes at
holde til paa Lemvig-Egnen.
Angrebet paa Tirstrup Flyveplads var vellykkef.
Det kan nu oplyses, at Luftangrebet paa Ti~rstrup Flyveplads forleden blev
foretaget af tre lette engelske Bombemaskiner. De kastede adskillige Bom
ber over Flyvepladsen, hvoraf to eksploderede, mens Resten var tidsind
stillede. To svære tyske Bombemaskiner, der stod startklare paa Flyve
pladsen med fuld Besætning og Bomber blev ødelagt og Besætningerne dræbt.
Desuden blev en Hangar med tre Maskiner ramt og brændte. Ogsaa et Benzindepot blev sprængt i Luften, og to tyske Soldater dræbt med Maskingevær
ild.
Naturligvis opstod der Panik blandt de flere Hundrede danske Arbejdere
paa Flyvepladsen. De styrtede til Entreprenørerne og fik,,deres Afregning,
hvorefter de straks forlod Pladsen. Kun 8 Mand blev ti»’age.
Den tyske Flygtningestrøm til Danmark fortsættes.
I Torsdags ankom der Ca. 2000 tyske Kvinder, Børn og gamle Mænd til Kol
ding, det var Flygtninge fra de truede tyske Distrikter, hvor Krigen nu
skyller ind over. Halvdelen er blevet indkvaretert i Højskolehjemmene
“Alhambra” og flere Skoler, mens den anden Halvdel er blevet indkvarteret
i Omegnen.
I Torsdags ankom der 500 saarede tyske Soldater til Struer, og der kan
ventes nye Transporter i den nærmeste Fremtid. Ogsaa til Fredericia er
der ankommet 500 Saarede. De er blevet indkvarteret i nogle af Byens Sko
ler, og i selve Byen er der blevet beslaglagt 59 Ejendomme.
I Roskilde er der blevet beslaglagt to Skoler og i Byens Omegn en lang
Række Skoler. De skal være rømmet i Dag. Ogsaa det tidligerç Boserup Sa
natorium menes at skulle være Lazaret.
Det sorterer i øjeb~likket under
St.Hans, saa her er der Mening i.Galskaben.
Holbæk Amts Sygehus har
faaet Ordre til med en Times Varsel at afluse 250 Tyskere.
-

-

-

I Nordvestjylland har Jernbanesabotagen nogen Tid været koncentreret om
Linjernegennem Holstebro. I Lørdags blev paany samtlige Linjer, som ud
gaar fra Holstebro, sprængt ved ialt 26 Bombeeksplosioner. Næppe var Ska
derne udbedret, før Stationen igen blev “aflaaset”. Natten til Tirsdag
blev samtlige Sporskifter m.v. paa Holstebro Station sprængt. Der blev
ødelagt ialt 16 Hjertestykker, 12 Sporskifter og Stationens eneste Vandkrav. Det vil sige, at der i Løbet af en Uges Tid er foretaget ialt 99
Sprængninger.
Sabotagen er gennemført trods meget skarp Bevogtning af baade Station og
Banelegemer, hvor tyske Vagtposter staar tæt, men alligevel har Arbejdet
altsaa kunnet gennemføres. Ved de sidste Sprængninger blev en Mængde Ru
der knust i Kvarteret omkring Holstebro Station.

Tyske Arrestationer.
Tyskerne har arresteret Formanden for Socialdemokratisk Vælgerforenings
l3.Kreds, Utterslev, Kommunelærer Karl Max Rasmussen, Astrupvej 10. Han
blev arresteret i sit Hjem Natten til i Gaar. Den LB-pligtige Ljungkvist,
der gør Tjeneste paa Christiansborg Slot er blevet anholdt under sin
Vagttjeneste. Senere var der Razzia i hans Hjem. Ogsaa Formanden for den
konservative Vælgerforening i Odense, Boghandler Aage Johansen er blevet
anholdt af Tyskerne. Forpagter H.Petersen, Vedbygaard, blev arresteret
af det tyske Politi i Gaar Morges efter en Razzia paa Gaarden. I de sid
ste Dage har der gentagne Gange været tyske Razziaer paa Midtsjællands
Godser, hvor man søger illegale Gæster og illegale Vaabenforraad. Hasse
ris Kommunes Vejudvalg har været anholdt af det tyske Politi. De tre Sog—
neraadsmedlemmer, der var i Kærby for at se paa nogle Oversvømmelser,
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blev mistænkt for at være Jernbanesabotører. De blev først løsladt efter
tre Timers Afhøring og Kropsvisitation hos Gestapo. Medindehaveren af Dr.
Esmanns Klinik, Frk.Friis, der er en Niece til afdøde Dr-Esmann, er ble
vet arresteret af Gestapo. Paa Gentofte Sygehus har HIPO arresteret to
Patienter, en 56-aarig Dame og en 30-aarig Mand. De to Patienter maatte
følge Hipofolkene uden at faa Lov til at klæde sig paa. Direktør Per Zah
le-Lassen, Damhuskroen og Damhus Tivoli er blevet arresteret for nogle
Dage siden.

dende i Lejren vil vide, at adskillige Soldater er deserteret. Dette Forlydende grunder sig bl.a. paa, at Blok 6 er blevet stærkt bevogtet. Man
formoder, at de Desertører, der ikke har haft Held med sig, sidder som
Fanger der. Moralen i Lejren er i det hele for Tiden særdeles slet.
Bevæbnede Mænd standsede Torsdag Formiddag ved Knippelsbro i København
en Tankbil, der tilhørte Fyr- og Vagervæsenet. Chaufføren blev sat af,
hvorefter Revolvermændene forsvandt med Bilen.

I faa linjer(Indland):

En Vogn med Tørv fra Handelskompagniet i Holbæk blev forleden standset i
en af Byens Gader af det tyske Politi. Tørvene blev beordret kørt til Po
litistationen, hvor de tyske Politibetjente sad og frøs.

Der er atter ført Fanger fra Frøslev til Tyskland. Det drejer sig denne
gang om Ca. 300.
Fredericia er i Øjeblikket delt i en ydre og en indre Zone, og al Trafik
mellem de to Zoner kontrolleres af tyske Vagtposter, der nøje undersøger
Legitimationskort, Tasker etc. Der er sat Vagt ved alle Vejene gennem
Volden. Iøvrigt sker det næsten hver Aften, at en eller flere af de Per
soner, der skal passere den tyske Kontrol, saares af Skud.
Den 31-aarige Politibetjent Henry Bang Møller, Kolding, er død i tysk
Koncentrationslejr. Han efterlader sig Hustru og en Søn.
En af de farligste Stikkere, efter at Bogtrykker Kaj Olsen, blev likvi
deret, er en ung Dame ved Navn Eddy Holm, Datter af Værnemageren Vaskenejer Holm, Esbjerg. Eddy Holm, der for det meste optræder i hvid Pels, er
en meget farlig Stikker. Fonlydender i de sidste Dage har villet vide, at
hun var skudt, men det er sikkert et Rygte, Tyskerne har udspredt, idet
hun maaske nu i nogen Tid skal “under Jorden”, inden hun igen kan begyn
de at optræde som Stikker. Eddy Holm optraadte som “Rejsesekretær”. Hen
des Opgave bestod i at rejse frem og tilbage paa bestemte Ruter og angi
ve Folk, der snakkede over sig og sagde deres uforbeholdne Mening.
En Serie Bomber eksploderede i Torsdags undep-’et Par Jernbanevogne læsset
med tyske Briketter paa Aalborg Station.
—‘
Værnemageren N.O Jensens Autoværksted, Østerbro 50 i Aalborg, er blevet
ødelagt af fire Bomber. Værkstedet reparerede Værnemagtens Motorcykler.
i Nørresundby er Brovaskeriet, der vasker for Værnemagten, blevet hær
get af en voldsom Brand, der ødelagde en hel Del tysk Vasketøj.
Endnu
en af de store Karls-Vogne, der kører for Værnemagten ved Aalborg, er
blevet sprængt i Luften.
-

-

Carl Drencks mekaniske Værksted i Blaagaardsgade, der som omtalt i Gaar
blev ødelagt af Frihedskæmpere, fremstillede Instrumenter til Ubaade.
Vedholdende Rygter vil vide, at de Schalburgfolk, der er anholdt for Rø
veri, skal overføres fra den tyske Afdeling i Vestre Fængsel til Vrids
løse.
Der er udbrudt Difteritis blandt de tyske Soldater i Oksbøllejren. Flere
af Soldaterne her har solgt Uniformer for at faa danske Penge. Et fonly—

1 84

I Gaar foretog tyske Politisoldater og Gestapo Razzia paa Hovenhavns Ho
vedbanegaard. Flere Tog maatte vente, indtil Razziaen var overstaaet. Den
varede en halv Times Tid, og Tyskerne interesserede sig udelukkende for
Vaaben. Saavidt man ved, blev der ikke foretaget nogen Anholdelser.
En l6-aanig Skoleelev Frantz Frederik Lomborg, VognniandsmarJ~4~24 i Kø
benhavn, er er blevet dræbt ved Pistolskud paa Trappegangen til Ejendom
men Vognmandsmarken 18. Flere af Drengens Skolekammerater er i den sidste
Tid blevet arresteret af Gestapo sigtet for illegal Virksomhed, og man
mener, at Drabet paa Frantz staar i Forbindelse med Arrestationerne.
En Mand blev i Gaar skudt ned i Tycho Brahes Alle paa Amager. Han var
død, da Ambulancen naaede Hospitalet. Mandens Navn og de nærmere Omstæn
digheder er ukendte.
En ukendt Mand blev i Gaar Formiddags skudt ned
paa Højdevej og dræbt. Samtidig blev Portner Danielsen fra Højdevej ramt
af en vildfarende Kugle i Armen. Han blev bragt til Sundby Hospital..
-

Tre tyske Marinesoldater morede sig i Aftes med at skyde efter Maager med
deres Rifler i Skudehavnen. Det lykkedes dem ikke at ramme nogen Maager,
men derimod saarede en fredelig forbipasserende, Letmatros Rasmussen fra
Borgensvej 4.
En tysk Gefreiter følte sig i Gaar forulempet af nogle
unge Mennesker paa Amagerbrogade. Han trak sin Pistol for at sætte sig
i Respekt, men en af de unge Mænd sprang ind paa ham og slo9 til Pisto
len, samtidig med at Skudet gik af. Resultatet var, at Gefr~iteren saare
de sig selv i den ene Skulder og .maatte bringes til Feitlazarettet.
-

Som omtalt i Dagbladene blev den 32.aarige Sporvognsfunktionær Herluf
Freddy Johan Alfred Andersson, Borups Alle 242, skudt ned afrevolverbe
væbnede Mænd og dræbt i Esromgade. Med klædelig Beskedenhed tilslørede
den højere Pancke de virkelige Forhold. Andersson var aktiv Stikker og
havde i længere Tid arbejdet for Tyskerne.
Ekspedient Bentzon, der som
omtalt blev skudt ned i Guldsmedeforretningen paa H C Ørstedsvej 66, var
foruden at være Medlem af DNSAP og Sommerkorpset tilknyttet HIPO som ak
tivt Medlem.
-

418: Vi kender ikke den paagældende.
Specielt til 137: Adressen er i Orden. Materiale kan sendes dertil.
Harald og Bob i Sikkerhed. Tak for Advarslen.
Adresser kan ikke forventes ændret, naar Abonnementsnummer ikke opgives.
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Til 41:

Den tyske Rationering: Fra den l.Marts ventes det, at de tyske Rationer
igen vil blive nedskaaret med 18 pCt. Sidste Nedskæring fandt Sted i
Slutningen af Januar.

Alt i Orden.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:

De nye Standretter: I Forordningen om de nye tyske Standretter er det
bestemt, at det er Gauleiterne, der udnævner samtlige Dommere, og det er
Partiet, der rejser Tiltale. Tyskernes Liv er altsaa nu fuldstændig af
hængigt af Partifolkenes Forgodtbefindende.

Hitlers “ørnerede” i Berghof
Nazisternes sidste Fæstning.
Det svenske “Aftontidningen” bringer en Meddelelse fra Ugebladet “Welt
woche” i ZUrich, hvori det oplyses, at hele Berchtesgaden-Omraadet er
blevet forvandlet til en Fæstning, hvor Nazisterne efter den allierede
Okkupation af Tyskland skal kæmpe videre.
Bladet skriver bl.a.
Tilforladelige Rapporter gaar ud paa, at Berchtes
gaden er blevet lavet om til en Fæstning under dygtig Udnyttelse af de
talrige smaa Søer, Stenbrudene, Saltgruberne, og der er anlagt et Fæst
ningssystem med Maskingeværreder, Luftværnsskyts og Bunkers. Berghof,
hvor Hitler bor, er lidt efter lidt bygget om til en mægtig Fæstning for
sig med utallige Betonbunkers og underjordiske Tunneller. En hel SS-Divi
sion bevogter Indgangene, og midt i Fæstningsomraadet er der paa en Klip
pe i 1900 Meters Højde bygget en “ørnerede”, Hitlers Observatorium. Ind
gangen til dette Taarn er nu blevet forsynet med dobbelte Broncedøre.
I de gamle Saltgruber og Stenbrud er deroplagret kæmpestore Mængder af
Krigsmateriel, og der er anlagt Ammunitionskamre og Reparationsværkste
der. Direkte inde i Bjerget er der bygget Flyvemaskinefabrikker og Fa
brikker til Fremstilling af syntetisk Benzin. Fæstningen Berchtesgaden
er ingen Saga, skriver det svejtsiske Blad. I denne Zone vil Nationalso
cialismen trods en allieret Okkupation af Tyskland arbejde videre og af
vente det Tidspunkt, da den atter kan træde i Aktivitet.
-

SIDSTE:

-

Som nævnt blev en Mand i Aftes dræbt udfor Tycho Brahes Alle 31. Muligt
er hans Navn N.Stæhr. Et Navnemærke med dette Navn fandtes i alt Fald
indsyet i hans Frakke.
Kort før Midnat trængte nogle Mænd ind hos cand.mag. Kjeld,H~≤rtø, Grøn
dals Parkvej 22, of skød ham ned. I haardtsaaret Tilstand blev han ført
til Bispebjerg Hospital.
Forstanderen for Københavns Maskinistskole, Heninrich Gille, blev i Nat
dræbt af ukendte Mænd, der trængte ind i hans Soveværelse i Lejligheden
paa Montagnevej og affyrede syv Skud imod ham. Hans Lig førtes til Rets
medicinsk Institut.
Udfor Linde Alle 34 blev i Nat fundet en ukendt Mand, der var dræbt af
flere Skud.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: Breslau
med 150.000 Mand under Ledelse af Generalmajor
Schörner
er nu fuldstændig indesluttet. Samtidig rykker Kampen nærmere
mod Kottbus, og russiske Tropper rykker mod Nord langs med Oderfloden og
truer den højre Fløj af Berlins Forsvar. Fors*-ér helt omringet. Paa den
anden Side af Oderfloden rykker Russerne ogsaa frem. Der raser Gadekampe
i Sagan, og Krossen er faldet. I det tyske Hovedkvarter regner man med
en snarlig Genoptagelse af Offensiven paa Midterfronten. I Pommern er An
grebene i Retning af Stettin blevet genoptaget.
-

-

Vestfronten: Tyskerne har gennemført Modangreb mellem Maas og Rhinen,
men har ikke kunnet slaa Englænderne tilbage. De allierede staar 3 km fra
Goch, og fra Kalkar. Paa Resten af Fronten er der kun ringe Aktivitet.
Luftangreb: De engelske-Amerikanske Luftangreb i Gaar var rettet mod de
store Rangerbanegaarde bag Vestfronten, særlig Hamm, hvor mere end 300
Waggoner med Værnemagtsmateriel brændte. Et Tog med 46 Tanke til østfron
ten blev ødelagt. Ogsaa i OsnabrUck var Skaderne meget alvorlige.
Krigserklæringer: Venezuela, Chile, Peru, Paraguay og Ecuador har erklæ
ret Tyskland Krig. Dermed er Tallet paa Tysklands Modstandere steget til
49.

186

L

187

5. 1. INFOI~1ATI0N Nr.413. 19.Februar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.378.
Den russiske Front i Tyskland er fortsat præget af denastore Opmarch. De
fleste Bevægelser har til Formaal at trygge Fløjene, skabe gode Udgangs
positioner for nye Fremstød og rette Hovedfronterne ud. Dette er Baggrun
den for Kampene foran Stettin og Fremmarchen langs Kottbus-Autostradaen.
~ Russiske Stødkolonner er trængt ind i Breslaus indre Forsvarsbælte, Byens
Skæbne menes snart afgjort.
Paa Vestfronten fortsættes Fremstødet ud over Goch-Ornraadet
heller ik
ke her er de egentlige Hovedstyrker sat ind. Den allierede Hærledelse fø
ler sig for
men vil sætte det store Angreb ind, naar man har fundet en
Breche, hvor der virkelig kan stødes igennem.
Konvojsiaget Lørdag Aften og Natten til Søndag, der blev iagttaget fra
den svenske Kyst, viser, hvor nær Krigen atter er rykket Danmark. I Kam
pene, hvorom der endnu savnes nærmere Enkeltheder, deltog ikke b1o~ en
gelske Flyvemaskiner, der angreb i Bølger, men ogsaa engelske Ov~efflade
enheder, der nu formaar at operere i danske Farvande næsten uden Forstyr
relse fra tysk Side.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
De tre Repressaliemord.
Tyskerne avler et grænseløst Had.
Med alle Midler, men aldrig med blanke Vaaben, har Tyskerne ført Kampen
mod den danske Frihedsbevægelse. Hvad deres store Forbilleder Hitler,
Goebbels og Himmler har knæsat som Selvfølgeligheder under fremmed Besæt
telse af Tyskland, anerkender Tyskerne ikke udenfor det tredie Riges
Grænser. Naar den danske Frihedsbevægelse alligevel er vokset til at bli
ve et yderst farligt Instrument for saavel den tyske Værnemagt, Gestapo
og de danske Værnemagere, som for de uhyggelige Haandlangere, der for Be
taling spiller Stikkeres,Morderes og Terroristers Rolle, er Grunden sim
pelthen den, at de tyske Metoder har spillet ynkeligt Fallit
her som
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt
Side 1
l7-aarig Stikker
Tre Repressaliemord
1-2
henrettet
Side 6
Tysk Krydser beskadiget
Fire Sommerfolk med
i Frihavnen
2-3
Hænderne i Vejret
“
6-7
Skal Skovene helt
Storrazzia paa
ødelægges
“
3
Slagelse—Egnen
“
7
Anslag mod Ebbe Rode
“
4
Gestapo-Razzia paa
Saarede Tyskere til 1.
Augustenborg Hospital “
7-8
Behandling i Danmark
“
4—5
I faa Linjer(Indland) “
8-9—lO
Italienske Krigsfanger
INF’s Radioaflytning “
10
til Danmark
“
5
Tillæg: INF’s Kronik:
“En Stemme fra Dybet”
“Gudmund Hatt”
.
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overalt, hvor Tyskerne har været fremme under deres “Sejrstogt”.
Til Trods for, at de mere afbalancerede Folk blandt Tyskerne længe har
forudset denne Udvikling, opretholdes til det sidste Metoder, som til sy
vende og sidst vil blive vendt som et knusende Slag mod Tyskerne selv. De
avler et grænseløst Had og drager flere og flere Danskere ind i den akti
ve Frihedsbevægelse, og en skønne Dag vil disse Mænd ikke længere stilti
ende se paa, at danske Lakajer planlægger og begaar Mord paa gode Lands
mænd, som end ikke Tyskerne har turdet rejse Sigtelse mod. Stikkerne ved
paa Forhaand, hvad det koster. De maa vide, at deres Handel med Landsmænds Liv en Dag koster dem Livet, og deres Betaling er indrettet efter
Risikoen.
De tre gode danske Mænd, som Mord- og Terrorgruppen fra Shellhuset med
Tyskernes Velsignelse myrdede Natten til Lørdag
den ene blev ganske
vist ikke dræbt, men dødeligt saaret
var ikke paa nogen Maade med i den
aktive Kamp. De var blot gode Danskere
saaledes som den overvældende
Del af den danske Befolkning er det, og saaledes som selv en Tysker kan
anerkende det ud fra de forvirrede Begreber, han nu engang har om Fædre
land, Soldaterære og Moral.
At de to bestialske Mord paa Havnedirektør F.W.H.Laub og Forstander Hein
rich Gille paa Maskinistskolen og Nedskydningen af Inspektør, cand.mag.
Kjeld Hjortø fra Akademisk Kursus, er Repressalier for den senere Tids
Stikkerhenrettelser, er hævet over enhver Tvivl
Nedskydningen af Hjortø
har endda den aktuelle Baggrund, at en Elev fra Akademisk Kursus forleden
blev skudt som Stikker.
De Metoder, Tyskerne og deres danske Hjælpere her har gjort Brug af, er
en tro Kopi af Fremgangsmaaden i Tyskland. Med Vold, Mord og Terror er
Nazismen blevet til, og nu da den er ved at blive kvalt i sit eget Blod,
skal der rives saa meget med i Afgrunden som muligt for at tilfredstille
Psykopaternes Teorier om, at “det borgerlige Samfund har spillet Fallit”.

afsejlet og laa med Dampen oppe, da Eksplosionen fandt Sted. Nu maa den
tyske Krydser i Stedet gaa til Odense for at blive repareret.

-

-

-

-

Den tyske Krydser “Niirnberg”beskadiget
ved dristig Sabotage.
Muligvis maa Mordet paa Havnedirektør Laub ses paa Baggrund af en Begi
venhed, der Fredag Eftermiddag fandt Sted ved
tI~iolen i Frihavnen, hvor
den tyske Krydser “NUrnberg” i nogen Tid har været fortøjet.
Skibet, der muligvis er identisk med den tidligere franske Krydser “Ri
chelieu”, laa fortøjet lige udfor et Kloakudløb i Havnekajen. Dette er
saa stort, at en Mand kan krybe igennem det, og det har nogle Frihedskæm
pere benyttet sig af. De har fundet Adgangen til Kloakudløbet
en Brønd
et eller andet Sted paa Terrænet. Den Vej er de kommet ned, og mens de
tyske Vagtposter ved ddet strengt bevogtede Krigsskib patruljerede paa
Havnekajen lige over Kloakudløbet, pakkede Frihedskæmperne dette med en
meget kraftig Sprængladning. Den tidsinstillede Tænding blev sat i Funk
tion, og mens Frihedskæmperne trak sig tilbage og forsvandt op gennem
Brønden, fortsatte de tyske Marinesoldater og Vagtposter intetanenden de
res Vandring i og ved “NUrnberg”. Noget efter fulgte den voldsomme Eks
plosion, der for det første slyngede store Dele af Stenkajen langt væk,
samtidig med at “NUrnberg”s Panserklædning udfor Sprængningsstedet blev
trykket ind. Skaden var saa omfattende, at der maa en større Reparation
til, før Skibet atter bliver sejl- og kampklar. Det skulde netop være af
-
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Tysk Interesse for de danske Skove under Kulmanglen.
Mangelen paa Smøreolie katastrofal.
Standsningen af Importen Syd fra, Brændselskrisen og Transportvanskelig—
hederne har efterhaanden skabt en Forsyningssituation, hvis Alvor kun de
færreste kan danne sig et Overblik over. Det er jo ikke alene den danske
Befolkning, der skal forsynes, men ogsaa det tyske Militær og de forskel
lige tyske Institutioner. Og fra den Side tages der kun faa Hensyn, selv
om man naturligvis maa vidende om Konsekvenserne af hvert nyt Indhug i
de sparsomme danske Nødhjælpslagre. Store Mængder elektrisk Strøm anven
des daglig af det tyske Militær, og Forsyningssituationen vanskeliggøres
nu yderligere gennem den stadige Tilstrømning af tyske Flygtninge.
De minimale danske Kulbeholdninger er dog ikke paany blevet rørt af Ty
skerne, da dette naturligvis hurtigt vilde føre til en fuldstændig Lam
melse af Trafikken og af talrige samfundsvigtige Virksomheder. Derimod
vides det, at man fra tysk Side er begyndt at interessere sig for vore i
Forvejen haardt medtagne Skove. Tysk Rovdrift paa dette Omraade vilde i
midlertid være en Katastrofe, og fra dansk Side vil man med Hænder og
Fødder sætte sig imod alle tyske Krav i den Retning.
Hvad den danske Trafik angaar trues denne ikke blot af Kulmangelen og
som tidligere nævnt af Knaphed paa Skinnemateriel, men ogsaa af Mangel
paa Smøreolie. Navnlig det sidste savnes i meget høj Grad overalt, og
hertil kommer Besværlighederne med at fremskaffe Pakninger.
Der er saaledes en passende Baggrund for de dansk-tyske Handelsforhand
linger, som indledes i disse Dage. Det bliver interessant at se hvilke
Bytteobjekter de tyske Repræsentanter vil stille op paa Papiret, naar de
nu fremsætter ønske om nye Leveringer af danske Varer. Samhandelsdokumen
tet vil blive et Kuriosum.
Tysk Flyvemaskine taber
“engelske Sprængblyanter”.
Lørdag Formiddag ved 9.30 Tiden fløj en tysk Flyvemaskine heri over Køben
havn i Skorstenshøjde. Da den havde passeret Stockholmsgade-Farimagsgade,
opdagede tilfældigt forbipasserende, at der fra Maskinen kastedes eller
faldt et Par smaa Genstande ud. Da disse havnede paa Fortovet ved Webers
gade og paa Sølvtorvet, viste det sig at være et Par af de saakaldte
“Sprængblyanter”, der ved flere Lejligheder har været et stort Nummer i
den tyske Propaganda, idet det flere Gange er blevet fastslaaet, at kun
Englænderne benyttede sig af dette “Gangstervaaben”, der udelukkende var
vendt mod danske Civilpersoner. “Sprængblyanterne” fra den tyske Maskine
i Lørdags blev meget hurtigt samlet op af et Par tyske Sprængningseksper
ter, der ankom i Bil.
Epsioden har en vis Interesse. Man har Lov til at spørge, om mange af de
“engelske Sprængblyanter”, der er fundet ude omkring i Landet, ogsaa er
kastet af tyske Flyvemaskiner. I hvert Fald spekulerer man uvilkaarligt
over, hvor den tyske Maskine skulde hen med dem i Lørdags.
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En nazistisk Anslag mod Ebbe Rodes Liv.
Lørdag Eftermiddag umiddelbart før Opførelsen af “Bunbury” paa Det kgl.
Teater forsøgtes et Anslag mod Ebbe Rodes Liv. Tre revolverbevæbnede Mænd
indfandt sig ved Teatrets Portnerloge og spurgte, om Ebbe Rode var kom
met. Portneren svarede Nej, og da Mændene saa erklærede, at de vilde ven
te, gjorde Portneren dem opmærksom paa, at det maatte de gøre udenfor.
Saasnart de tre Mænd var kommet ned ad Trappen, smækkede Portneren Staal
døren i og underrettede Ebbe Rode, der allerede befandt sig i sit Paa—
klædni ngsværelse.
Som meddelt truede Schalburgkorpsets Propagandachef, den nazistiske Bal
letdanser Leif ørnberg, der for nogle Dage siden havde “Besøg” af Patri
oter paa Teatret, den næste Dag Teaterchefen med, at han, Ebbe Rode og
Mogens With vilde blive udryddet, hvis noget lignende gentog sig. Hr.
ørnberg synes at have handlet hurtigt, da de tre Revolverbevæbnede Mænd
utvivlsomt var hans nazistiske Kammerater. Der vil blive truffet Sikker
hedsforanstaltninger for at beskytte de truede Kunstnere.

bevidstløse af deres Pinsler.
Det blev straks bestemt, at de skulde til Aflusning, og Hospitalets Per
sonale maatte bistaa ved Badningen. Der udspilledes herunder saa forfær
dende Scener, at flere af Personalet besvimede.
Hæren havde været paa vild Flugt, og de saarede havde ikke været Genstand
for nogen Form for Behandling, da de naaede her til Landet. De fleste
havde endnu Granatsplinter i Kroppen. Et særligt greelt Eksempel var en
Soldat, der havde faaet Benet skudt af oven for Knæet. Han havde selv omviklet Saaret med gamle Aviser, og bundet det hele sammen med Segigarn.
Mens de saarede ventede paa at komme under Behandling, døde ni af dem. De
der kom paa Operationebordet, blev ikke underkastet nogen Bedøvelse. De
tyske Læger erklærede, at det var overflødigt, da den bevidstløse Til
stand, hvori de saarede befandt sig , gjorde dem følelsesløse.

Der er endnu en,
der tror paa Tyskernes Meddelelser.
Redaktør Winkelmann, “Valbybladet”, hvis forunderlige Journalistik og
mere end tvivlsomme Optræden, vi tidligere har haft Lejlighed til at be
skæftige os med, fortsætter stadig ad samme Baner. I sit Blad for 16.Februar gaar han ind for det tyske Politis fantastiske Løgnemeddelelse om
de danske Patrioter forrige Søndag og skriver bl.a.:
“Saa læser man i Søndags om en Del Personer, der under en idealistisk
Maske har forøvet en Række Ugerninger. Er det virkelig muligt, at et saa
dant Svælg af Raahed og Modbydelighed kan finde Sted, og at Udøverne vir
kelig kan~tro, at de kan lave den Slags Ting bare ved at slaa sig paa
Brystet og sige at de arbejder for en god Sag. Jeg vil tro, at de Folk,
der er Idealister, vil tage Afstand fra den Slags Personer skarpt og uden
Kompromis af nogen Art. Lad Kampen være aldrig saa haard. Tyveri, Røveri
til egen Fordel og bestialsk Mord, der ikke gavner Sagen, kan ikke Goute
res af hæderlige Mænd”.
Spørgsmaalet er, om Hr.Winkelmann kan henregnes—t~il sidstnævnte Kategori.
De saarede Tyskere fra østprøjsen
fik deres første Behandling
i Danmark.
Umenneskelige Lidelser.
-

De Rædsler, som det tyske Folk maa gennemgaa i Kampen
ikke for deres
Land, men for at forhale det Tidspunkt, da de nazistiske Krigsforbrydere
skal føres for Retten
afspejler sig i den Flygtningestrøm, der nu staar
ind over Danmarks Grænser. Vi har aldrig set mere slaaende Eksempler paa
et Lands Opløsning end den udhungrede og forpinte Flygtningeskare. Og
hvad der gælder for Flygtningene, gælder i ikke mindre Grad for de saare
de Soldater, der kommer her til.
Den, der skriver disse Linjer, er i øjeblikket Patient paa et Hospital
her paa Sjælland. I Søndags ankom der 248 saarede tyske Soldater, og al
drig har man set Mennesker i elendigere Forfatning. De havde været to
Døgn undervejs og havde gennemgaaet umenneskelige Lidelser. I den Tid
havde de ikke faaet anden Mad end elendig Suppe, og de var mere og mindre
-

-
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Italienske Krigsfanger ankommet til Danmark
i forfærdelig Forfatning.
Ca. 300 Italienere taget som Krigsfanger af Tyskerne under Kampene i
Norditalien kom i Fredags til Haderslev. Fangerne var i en forfærdende
Forfatning, alle var daarligt klædt, flere haabløst syge. Da de var kom
met til Haderslev Banegaard kastede de sig overnogle Kasser med Sild, der
stod her. De flaaede Hovederne af Sildene og spiste dem raa. En nærlig
gende Have blev ribbet for Kaalhoveder, der ogsaa spistes raa af de fuld
stændig udsultne Fanger fra Akselandet og Brodernationen Italien. Brød,
der blev købt af Haderslevborgere til Italienerne, forsvandt paa faa Se
kunder, og efter Ankomsten til Kasernen tømte Fangerne omgaaende Affalds—
spandene for alt spiseligt.
Fangernes Ankomst viser, at Tyskerne har til Hensigt at fylde Danmark
ikke blot med saarede Frontsoldater, flygtede Kvinder, Børn og Oldinge
samt Officerernes Hustruer, men ogsaa med Fanger
med en sultende, ud
hungret Menneskeskare med Epidemier og Urenlighed. Samtidig føres danske
Statsborgere, hvis eneste Forbrydelse har været, at de er danske, Syd paa
til tyske Koncentrationslejre. Den tyske Statsiedelse sørger for, at Ty
skernes Afsked med Danmark bliver saaledes, at alle Forsøg paa Forstaa
else endsige Samarbejde mellem de to Nationer umuliggøres for en uover
skuelig Tid fremover.
Strømmen af tyske Flygtninger begrænses ikke kun til Indkvartering i
Sønderjylland. Til Kolding og Omegn er der allerede ankommet 2000 Flygt
ninge, og en af de nærmeste Dage ventes 3000 Flygtninge hovedsagelig
Kvinder og Børn til Aarhus, hvor de skal indkvarteres i den store Mili
tærlejr paa Marselis Boulevard. De tyske Soldater skal i Stedet for ind
kvarteres i Aarhushallen. Der er ogsaa gaaet vældige Fangetransporter
gennem Aarhus. Forleden kom der saaledes en Transport af Russiske Fanger.
Blandt dem var en Skotte, der smilende vinkede til Folk.
I den lille By Rønde paa Mols har der i længere Tid opholdt sig skiftende
Hold af Rekonvalescenter fra Fronterne. Ca. 500 Soldater er til Stadig
hed i Byen, hvor alle egnede Lokaler er beslaglagt. De bor saaledes i
Gildessalen paa Kalø Gods, i Godsets Jagtslot, i Byens Missionshus, Høj
skole- og Vandrehjem og i Snedkermester Rasmussens Udstillingslokale paa
Byens “Strøg”.
-
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Tyskerne spærrer Jernbanegade
efter Bonibekastning mod Dagmarhus.
Tyskerne har tidliger krævet en fuldstændig Afspærring af Jernbanegade,
hvor dels Dagmarhus og den tyske Biograf ligger, dels Landsforræderborgen
“Persilhuset”, hvor SS-Heltene holdt til. I første Omgang blev denne Afspærring imidlertid ikke til noget, men fra og med Søndag Eftermiddag er
Gaden blevet spærret med spanske Ryttere, og kun Fodgængere faar Lov til
at passere Gaden mod at benytte Fortovet modsat Dagmarhus. Grunden til
denne Afspærring skal søges i en voldsom Eksplosion i Jernbanegade Lørdag
Aften. Saavidt det har været muligt at fastslaa, er der fra en Sporvogn
kastet en Bombe mod Indgangen til den tyske Dagmar-Bio, og det har i den
Grad sat Tyskernes Nerver yderligere paa Højkant, saa de i Gaar pludse
lig spærrede af. De Sporvogne som skulde køre gennem Jernbanegade, var
ikke adviseret paa Forhaand, og der opstod derfor en Række meget omfat
tende Forsinkelse paa de Linjer, som i Hast maatte lægges om.

der ikke levnet dem den ringeste Mulighed for Diskussion. Med Pistolerne
i Ryggen blev de ført til Feltgendarmeriets Kontor. Tro mod deres Slavenatur rakte de Hænderne saa højt i Vejret, at de næsten blev nødt til at
gaa paa Tæer. Men de gode Horsensboere glædede sig.

Hipo-Patruljevogn standser Ligtog.
paa Lyngbyvej og ransager Følget.
Det saakaldte “danske Hjælpepoliti” satte forleden fly Rekord i Uanstæn
dighed. Onsdag Eftermiddag kom fem svært bevæbnede Hipo-Mænd kørende ud
ad Lyngbyvej i sædvanlig sindssvag Fart. Ved Ruridkørslen Lyngbyvej-Tu
borgvej kom et Ligtog kørende paa Vej mod Byen, og da Hipo-Mændene i Pa
truljebilen saa det, drejede de hele Rundkørslen igennem og kørte ind
foran Ligvognen, som de standsede sammen med Følgets Vogne ved at dreje
Patruljevognen paa Tværs af Kørebanen. Derefter sprang Heltene ud, kom
manderede de Efterladte og Følget ud paa Vejen, hvor de maatte lade sig
visitere. Mærkelig nok forlangte Hipofolkene ikke, at Kisten skulde aabnes. Efter endt Undersøgelse fik Ligtoget Lov til at fortsætte.
17-aarig Stikker henrettet.
Som omtalt blev den 17-aarige Kursuselev Franz Frederik Lomborg i Tors
dags dræbt af tre Mænd ved flere Mænd paa Hovedtrappen til Ejendommen
Vognmandsmarken 18. Det viser sig nu, at Franz Lomborg var i tysk Sold
som Stikker. Han var Elev paa Akademisk Kursus,):~~or det længe lykkedes
ham at give Rollen som god Patriot. Omsiden blev man dog klar over den
virkelige Sammenhæng, men paa det Tidspunkt var det for sent. Flere af
Lomborgs Kammerater var blevet arresteret af Gestapo, og under en Afhø
ring af ham Torsdag Morgen i Vognmandsmarken maatte han oplyse om sin
Stikkergerning og sin Forbindelse med Sheilhuset. Under Afhøringen vilde
han pludselig flygte, og han blev derefter øjeblikkelig skudt ned. Det er
sandsynligt, at denne Begivenhed maa sættes i Forbindelse med Franz “Ar
bejdsgivere”s Mordforsøg paa cand.mag. Hjortø.
Fire Sommerlandsforrædere med Hænderne i Vejret.
Tre afdankede og en aktiv Sommermand vakte Lørdag Aften berettiget Jubel
paa Søndergade i Horsens, hvor de kom “marcherende” med Hænderne i Vejret
ledsaget af et Par tyske Feltgendarmer. De fire Landsforrædere, af hvil
ke de tre fornylig var blevet afskediget, havde turet rundt paa forskel
lige Beværtninger i Horsens, og her havde de fremsat Trusler om Selvtægt,
Mord og Brand. Sagen var imidlertid kommet Tyskerne for øre, og et Par
Feltgendarmer blev dereftersendt ud efter dem. Da de blev fundet, blev
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Storrazzia paa Slagelse-Egnen.
30 anholdt.
Natten til Fredag og hele Fredagen foretog det tyske Politi en større
Razzia i Slagelse og paa Slagelseegnen. Dens Resultat var omkring 30 An
holdelser. Der blev foretaget Husundersøgelser i et halvt Hundrede Ejen
domme, men en Række af dem, man søgte, var ikke hjemme.
Anholdelserne staar i Forbindelse med Sagen fra Falck-Stationen i Slagel
se, hvis Leder Bruno de Neergaard, der som det var meddelt forleden i
Bladenes tvangsindlagte Artikler, er sigtet for en lang Række “Forbrydel
ser”. Neergaard har været underkastet de skrappeste Gestapoforhør og er
nu kun en Skygge af sig selv. I Forbindelse med denne Artikel, maa man
iøvrigt undre sig over Tyskernes Mangel paa Orden i Sagerne. Tre af de
Mænd, som var nævnt i Artiklen som medskyldige, hvilket ikke behøver at
være ensbetydende med, at de er det, Verner Hansen, Arrestbetjenten og
Skotte, anede intet, før de læste om deres “Forbrydelser” i Bladene. De
forsvandt naturligvis straks. De anholdte er fire-fem Mand fra Falck-Sta
tionen (det nye Mandskab, som var kommet fra Korsør og København, efter
at Neergaards Medhjælpere var blevet arresteret), en ung Jyde, som til
fældigt overnattede i en Falck-Ambulance paa Vej til Jylland, Cyklehand
ler Vestergaard, Slotsgade, paa hvis Værksted Tyskerne paastaar at have
fundet Vaaben, Gartner Rosenmeier, Direktørerne Kargaard Thomsen, Firma
et Axelsen & Thomsen, der er sigtet for økonomisk Støtte til illegalt Ar
bejde, Slagelses Luftværnsleder, Kaptajn Kragh, Kaptajnens Søn, Landmand
Nikolajsen, Byskoven, Inspektør Madsen, National, Og Frue, Fru Verner
Hansen, Kommis Ole Andersen, Magasin du Nord, Arkitekt Knudsen Petersen
og Repræsentant Prehn, der blev ramt af et Skud i Armen, da han forsøgte
at flygte. Falck-Stationen blev paany lukket, men efter Henstilling fra
de danske Myndigheder blev den aabnet Fredag Eftermiddag med nyt Mand
skab, det tredie Hold.
I Ruds Vedby anholdtes Forpagter Helge Petersen, Vedbygaard,~ den næsten
70-aarige Kusk p.Larsen, Vedbygaard, Kommis Gunnar Jensen såmt Sogne
raadsformand, Murermester Madsen, Ruds Vedby. Endvidere er anholdt Luft
værnsleder i Reerslev, Gaardejer Johannes Nielsen, Installatørerne Knud
sen, D-ianalalund, og Larsen, Stenlille, Stationsforstander Petersen og
Trafikrnedhjælper Børge Andersen, Stenlille, Skomagermester Justesen og
Søn, Fuglebjerg, og Herreekviperingshandler J.Petersen, Fuglebjerg.
Tyskerne misbrugte paa den mest gemene Maade Røde Kors. De stjal en af
Falcks Ambulancer og i den hentede de blandt andet de tre Mænd fra Fugle
bjerg og Sogneraadsformanden fra Ruds Vedby.
Gestapostorm paa Hospitalet i Augustenborg.
Lørdag Formiddag kørte Lastbiler med 30-40 tyske Politisoldater op foran
Hospitalet i Augustenborg, og Lederen af Udrykningen henvendte sig i
Portnerboligen og spurgte efter Portner Hansen. Der blev svaret, at han
ikke var til Stede, men den Mand, der svarede
det var iøvrigt Portnerne
selv
tilbød at hente ham.
-

-
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Portneren gik derefter ud for at lede efter Portneren, og da han mente
sig ude af Syne, satte han i Løb ned mod Fjorden. Hans Flugt blev imid
lertid opdaget, og flere Politifolk satte efter ham. Han sprang i Fjorden
og svømmede over mod Sønderborg. Tyskerne affyrede en Række Maskinpistolsalver efter ham. Han er ikke set siden, og det vides derfor ikke, om han
er blevet ramt af Skuddene og er druknet.
I Portnerlogen fandt Tyskerne en Del Vaaben, og i et af Hospitalets Driv
huse et større Lager af baade Vaaben og Ammunition. Tyskerne arresterede
Undermester Knudsen og tog derefter tilbage til Sønderborg. I Sønderborg
er der i den sidste Uge hver Dag sket en Række Arrestationer af unge Men
nesker.
I Padborg blev der for nogle Dage siden i to Gaarde fundet en Del Vaaben
og Ammunition, og der blev foretaget flere Anholdelser.

Foruden Instrumenter til Ubaade fremstillede Drencks mekaniske Etablisse
ment i Blaagaardsgade Specialbolte til Flyvemaskiner. Flere store Spe
cialmaskiner blev ødelagt
Endvidere blev Sølvsmed Poulsens Værksteds
lokaler i samme Ejendom beskädiget. Poulsen var en varm Beundrer af Ty
skerne.
I Hareskoven har Firhedskæmpere holdt en Esso-Tankbil op. Der
var to Grupper Frihedskæmpere, der delte Byttet mellem sig.
En af Vej
les største Værnemagervirksomheder blev Fredag Aften ødelagt. Det var
Svend Cramers Dampvaskeri, der arbejdede i Døgndrift for den tyske Værne—
magt i Sydjylland. Fire Bomber eksploderede. En femte eksploderede først,
da et Medlem af den tyske Sprængningskommando vilde fjerne den. Han blev
dødeligt saaret.
7 revolverbevæbnede Mænd sprængte Lørdag Aften Ophal
beddingen i Aalborgs vestre Baadehavn i Luften.
Mekaniker S.Olsens
Værkstedsbygning i Højmark i Lem blev ødelagt af Bomber. Et Par Biler og
en Motorcykel blev ligeledes ødelagt.
I Grenaa er Barbermester Clausens
Forretning, Storegade 10, og Smedemester Laursens Garage, Lillegade 44,
blevet ødelagt ved Bombeeksplosioner.

I FAA LINJER (Indland):

I tyske Koncentrationslejre er følgende Danske afgaaet ved Døden: Den
26-aarige Politibetjent Johs.Jensen, Struer, den 32-aarige Reservepoliti
betjent Axel Rothe Petersen, Sorø, der gjorde Tjeneste ved Svendsgades
Station, og den 47-aarige Overgendarm J.H.Markussen.

Vagtværnet i Sønderborg har anholdt en Plattenslager Anton Hansen, der
hos Arrestanters Paarørendersøgte at slaa Penge. I Retten mødte fire Ge
stapofolk imidlertid op og krævede Hansen udleveret, skønt Statsadvokaten
protesterede. Et Par Borgere, der har forstrakt Hansen med Penge til “il
legale” Formaal, er blevet arresteret af Gestapo.
Under en Razzia paa Konditoriet “Saxildhus” i Kolding saarede Stikkeren
Riis, der fulgte med Gestapo, en dansk Patriot. Det lykkedes ham dog at
flygte ud af Vinduet sammen med en Kammerat. Han blev imidlertid paagre
bet af en anden Landsforræder ved Navn Brinkmann. Hans Kammerat flygtede.
I Aarhus er Skibskonstruktør Christensen hos AIS Derby blevet anholdt.
Desuden er Reservebetjent Rasmussen, Møensgade og Assistent Møller Søren
sen, Belysningsvæsenet blevet arresteret.
-

Paa Rigshospitalets kirurgiske Afdeling kom nogle ukendte Mænd forleden
ind paa den Stue, hvor den berygtede Roskildestikk~-, Fiskeeksportør
Nielsen Frandsen, laa efter et mislykket Attentatforsøg. De fyrede fem—
seks Skud imod ham og forsvandt. Nielsen Frandsen blev dødeligt saaret.
Den ukendte Mand, som blev skudt ned paa Højdevej paa Amager, er den 50aarige Johs.Bitsch Christensen, Højdevej 53. Han var Storstikker. Den ty
ske Feltwebel Otto Gamst blev Fredag Aften overfaldet paa Amagerbrogade;
under Episoden saarede han sig med sin egen Revolver i Skulderen.
En
tysktalende Kvinde paa Bagsværdvej 96 blev Lørdag Eftermiddag skudt ned
og haardt saaret. En Mand ringede paa Døren, men da hun lukkede op og
saa, at han havde en Pistol i Haanden, smækkede hun Døren i. Manden fyre
de gennem Fyldningen og forsvandt.
-

-

En tysk Jagermaskine styrtede Fredag ned øst for Taars. De fire ombordværende blev dræbt.
Tyskerne er ved at indrette en “Pindsvinestilling” i Odense, idet man
har befæstet Soldaterhjemmet Dannevirke lige ved Kasernen paa Søndre Bou
levard med Landminer og Maskingeværreder.
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-

Gestapo har arresteret Skotøjshandler E.Illemann Larsen, Nørrebrogade 68
i København. Desuden er Skovrider Folting og Skovfoges Dalsgaard med to
Sønner, Selchousdal, anholdt. Tyskerne har ogsaa arresteret Godsejer Tho
mas Juncker, Aunsøgaard.
Den ca. 35-aarige Arbejdsmand Otto Sørensen blev i Onsdags beskudt af en
tysk Vagtpost paa Vej til sit Arbejde i Bangsbo Skov ved Frederikshavn.
Han er nu~død af sine Saar.
I Fredags blev der foretaget en vellykket Sabotage paa Dansk Automobil—
byggeri i Silkeborg. 50 nye Specialmaskiner blev ødelagt. Virksomheden
har siden Besættelsen udelukkende arbejdet for tysk Regning.
Skuespillerinden Fru Astrid London, der navnlig vil være kendt i Provin
sen, blev Lørdag Middag dræbt af en af Hipos UdrykningsvogriØ, der uden
Hensyn til Færdselsreglerne kørte tværs over Rundkørslen ved Linje 6’s
Endestation paa Lyngbyvej. Fru London gik intetanende frem, idet hun an
saa det for givet, at Vognen vilde følge Rundkørslen, og hun blev dræbt
paa Stedet ved den voldsomme Paakørsel.
2-300 Tyskere omringede Fredag Formiddag Avnstrup Sanatorium og foretog
en grundig Gennemsøgning af hele Sanatoriet inklusive Patientværelserne.
De foregav at lede efter Fuldmægtig Jensen, som de allerede eftersøgte
i Forbindelse med Sprængningen af Valborup Skovridergaard. De foretog
for anden Gang en Gennemgravning af Fuldmægtigens Have.
I Kafe Bellevue, Studiestræde 18, blev en Fyrbøder Svend Løvgren, Lars
Bjørnstræde, i Aftes dræbt ved et Skud gennem Hovedet.
Ved 20.Tiden
i Aftes opstod der Skyderi i Ny Adelgade. Her blev Smed Hans Nielsen,
Næstvedgade 5, ramt i Arnien.
-
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Mandag den 19. Februar 1945
Til 546: Tak. Adressen rigtig.
(A
240-242-244 kan vente Besøg Torsdag.
kan vente Besøg Fredag eller Lørdag.

-

41

-

131

-

114

-

118

-

146

-

-

E)

231
A

64

-

146

-

107

-

112 kan vente særligt Brev.
En Stemme fra Dybet

Til 237: Vi maa have lidt mere at vide om de paagældende. Hvid De skri
ver, gentag Adressen.
Til 62: Kun den Adresse, De selv bruger, er god nok.
Til 77: Spørgsmaalet undersøges.
Til 345 og 315: Adressen er rigtig.
Til 94: Hold Dem væk fra Nr. 96 foreløbig. Usikker.
Den Abonnent, der underskriver sig Nr. 1000, bedes meddele os sin Iden
titet, da vi ikke er i Stand til at fremsende Svar paa den Post, vi har
modtaget fra Dem.
Paa given Foranledning gøres opmærksom paa, at hverken Adresse A eller
C kan benyttes. Indtil videre benyttes kun Adresse B.
Blad—Clearingen bedes meddele os, hvilke Abonnentnumre den raader over.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: Ved Oder-Knæet er der sat Folkestormsbatailloner ind i Kam
pen i Nærheden af Guben, men Russerne har kastet dem tilbage med store
Tab. Der var gamle Mænd og Drenge paa 14-15 Aar blandt disse Folkestorms
folk. Ved Kottbus samles meget store russiske Styrkef og Tanke til Hovedangrebet mod Berlin, og ved FUrstenberg er det russiske Artilleri nu ble
vet sat ind. Dresden er stærkt truet, og Russerne marcherer mod den over
en bred Front. De har indtaget Laubach. Fremrykningen mod Stettin fort
sættes, og Danzig er ved at blive afskaaret. I østprøjsen er Wormditt og
Mehlsach blevet erobret.

Om Modstandsbevægelsen i Tyskland.
Den, der skriver disse Linier, husker, som det var i Gaar, en iskold Ja
nuarsøndag i Berlin 1933. I Ly af en magtesløs Regering og et nazi-infi
ceret Politikorps gennemførte SA- og SS—Tropper alle Tiders største poli
tiske Provokation: officielt ubevæbnet men med Dolke i Ærmet og Pistoler
ne skjult marcherede de i et Antal af 10 000 op til Parade paa BUlow
platz, hvor det kommunistiske Hovedkvarter med Karl Liebknecht-Haus, “Ro
te Fahne”s Redaktion, fandtes. Opmarchen begyndte Kl. 10 om Formiddagen
under Politieskorte. Der var 15 000 Politibetjente udkommanderet, alle
bevæbnet til Tænderne med Karabinere, Revolvere, lange Stave og Sabler.
Dagen egennem foretog antifascistiske Grupper Udfald mod de Brune, U-Ba
nestationer blev besat, Skuddene lød gennem Gaderne, og Politiets svære
Panservogne holdt Mængden af Actifascister i Skak. Kl. 5 om Eftermidda
gen stod der en kilometerlang Kø af Slægtninge i Hamburgerstrasse foran
Hospitalet og ventede paa at faa Besked om de saarede og dræbte. Berlin
var vrimlende fuld af Antifascister med det velkendte cirkelrunde Emblem:
Antifaschistische Front. Men hin Januarsøndag var denne Front ikke nogen
Enhedsfront. Da Planerne om den .nazistiskeOpmarch om Lørdagen var blevet
gengivet i de antinazistiske Blade, udstedte det socialdemokratiske Ho
vedorgan “Vorw~rts” denne Parole til sine Læsere og Vælgere: Tag til GrU
newal d~
Parolen blev i vid Udstrækning fulgt. Gardinerne blev rullet ned, Døre
ne laaset, og Vokstamponer sat i ørene. Saadan tilbragte Titusinder af
antinazistiske Berlinere deres Søndag. 8 Dage senere blev Hitler udnævnt
til Rigskansler. Godt en Maaned efter brændte Rigsdagsbygningen. Og godt
halvanden Maaned efter iværksattes den moderne Histories mest storstilede
Forfølgelse, Inkvisitionen genopstod, frygteligere og mere ~barbarisk end
nogen Sinde.
I alle de mange Aar, der siden er gaaet, har vi ledt efter Sporene af en
tysk Modstandsbevægelse. Vi har fundet den
blandt Emigranter uden for
Landet, men i selve Riget har den totalt gennemførte Ensretning gjort
Folket til en Nation af Slaver, der træller for Partiet med Lænker om
Haand og Fod. Og en hel Verden ser i Dag uden Medlidenhed paa denne Na
tions fuldstændige Sammenbrud.
-

Vestfronten: Ved Goch er der meget svære Kampe igang. Byen er indringet
paa de tre Sider, og den ydre Forsvarsring er gennembrudt flere Steder.
Den 9. amerikanske Arme har faaet meget store Forstærkninger af Mandskab
og nyt Materiel i de sidste Dage, og det menes, at Offensiven er meget
nært forestaaende.
Skibskatastrofe: Først nu meldes om
per “Wilhelm Gustloff” den 30.Januar
russisk Undervandsbaad, efter at den
havde 10-11.000 Mennesker ombord, og

at den 25.000 Tons store tyske Dam
om Aftenen blev torpederet af en
var løbet ud fra Gdynia. Damperen
der blev kun reddet 932.

SLUT.

Vi ser bort fra de interne Partiopgør, ofte nok slog Jalousi og Stridig
heder mellem Nazipamperne ud i lys Lue
f.Eks. den 3O.Juni 1934.
men
det drejede sig ikke om en folkelig Modstandsbevægelse. I en “Hemmelig
Rapport fra Berlin”, der omhandlede den mislykkede Revolte i Tyskland i
Fjor Sommer (“Mislyckad Revolt”. Stockholm 1944) giver nu en “tysk Ven
strepolitiker, der aktivt har deltaget i den indre tyske Modstandsbevæ
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B

C

gelse mod Hitler” for første Gang nogle konkrete Oplysninger om Opposi
tionsgrupperne i Tyskland. Rapporten rehabiliterer ikke det tyske Folk,
men den giver et velgørende Indtryk af, at der dog har eksisteret en Mod
standsbevægelse i Landet. Nu eksisterer den næppe mere, efter alt at døm
me er den definitivt blevet udslettet af Hitler. Den Modstand mod Regi
met, som nu Dag for Dag vokser frem i Tyskland, udspringer for det meste
af de militære Nederlag og deres Følger. En vis Modstand har vel altid
eksisteret i det tredie Rige. Men den har siddet indkapslet i Hjerter,
som ikke meddeler sig til hinanden. Hvis Patrioterne i de besatte Lande
havdenæret samme Frygt, havde Hitler maaske endnu i Dag holdt Europa i
sin Haand....
Begivenhederne den 20. Juli i Fjor udsprang ikke kun fra Officerskredse.
Hr. X skriver i sin hemmelige Rapport, at man i hans Kredse i flere Aar
havde regnet med Nødvendigheden af at rydde Hitler af Vejen. Han er,
skriver han, det Kit, der holder det tredie Rige sammen, ikke fordi han
er den geniale Fører, den fremsynede Statsmand og den store Hærfører, for
han er ingen af Delene, men fordi hans Magt beror paa, at der baade inden
for og uden for Partiet findes forskellige Kliker og Retninger, som be
kæmper hinanden. De stadige Intriger og Sammensværgelser har til Formaal
at paavirke Hitler, og hvis Hitler kan siges at have en Statsmands Bega
velse, ligger den i, at han Spiller Bold med disse Kredse og udnytter dem
til Styrkelse af sin egen Magt. Han er koldt bergenende og ve, hvilken
Nøglestilling han indtager. Man regnede i Oppositionskredse med, at Hit
lers Død vilde føre til Nazivældets Sammenbrud, fordi Nazivældet ikke
holdes sammen af Befolkningens Nationalsocialistiske Livsanskuelse og
offervillige Hengivenhed “saaledes som man i Udlandet fejlagtigt tror”,
men fordi Hitler forstaar at manipulere med de dybtgaaende Modsætninger,
der gør sig gældende paa alle Omraader i Riget. De politiske Oppositions
kredse, Hr. X tilhører, havde forlængst gjort sig klart, at de maatte al
liere sig med den væbnede Magt, Militæret, for at naa,.A~res Maal: at
styrte Hitler og oprette en ny Stat. Det var vores ønske, skriver han, at
styrte Nazismen ved Hjælp af rent tyske Kræfter (hvorfor?), og vi betrag
tede den militære Opposition, som vi vidste fandtes (fra hvornaar?), som
en efter Omstændighederne (!) velegnet Forbundsfælle og som en Eksekutiv
myndighed, vi selv savnede, skønt vi hverken politisk eller socialt hav
de noget fælles med Militæret (!).
Hr. Xs Kreds, som altsaa repræsenterer antinazistiske Lag i Befolkningen,
opnaar Kontakt med Militærets oppositionelle Kredse, og man enes om
i
Foraaret 1943!
at rydde Hitler af Vejen og derefter udfærdige en Pro
klamation til Hæren, Flyvevaabnet og Flaaden, undertegnet af kendte Gene
raler i de tre Vaabenarter. Proklamationen skulde gaa ud paa følgende:
Hitler er død. Krigsmagten er løst fra sin Troskabsed. Himmler og SS for
søger ved Kup at sætte sig i Besiddelse af Magten. Krigsmagten og Folket
opfordres derfor til at gøre beslutsom og væbnet Modstand mod Kupmagerne
og at støtte den Ledelse, der er indsat til Rigets og Folkets Redning.
I den civile Oppositions Navn skulde samtidig Repræsentanter for Fagfor
eningerne og andre oppositionelle Bevægelser henvende sig til Folket i
et lignende Opraab og forkynde Dannelsen af en provisorisk Regering.

Vi ved, hvordan det gik. Ifølge den officielle tyske Erklæring anbragte
Grev von Stauffenberg en Bombe i Hovedkvarteret, og det højere Forsyn
tegnedeubemærket en Kridtstreg omkring Hitlers Person, der ene og alene
derigennem frelstes fra Døden og blev sikret for den store Opgave, han
efter særlig Aftale med Forsynet skal løse. Man har gættet paa, at Atten
tatet var et Arrangement i Lighed med Rigsdagsbranden. Formaalet skulde
være at motivere en haandfast Indgriben over for suspekte Kredse og Per
soner til almindelig Skræk og Advarsel og til Styrkelse af Parti og Ge
stapo. Der hersker efter den hemmelige Rapport, hvis Paalidelighed ikke
kan anfægtes, ingen Tvivl om, at Attentatet var planlagt i illegale Kred
se. Men da Aktionen, som X vidste skulde finde Sted den angivne Dag, mis
lykkes, spørger X sig selv: Har Gestapo haft en Finger med i Spillet, og
efter den Analyse, X giver af Begivenhederne under og efter Attentatet,
ser det virkelig ud til, at Himmler har ladet sine Folk spionere sig ind
i Modstandsbevægelsens Rækker, og at de der i Samraad med de intetanende
Antifascister har planlagt Attentatet. Det officielle Kommuniké taler om
et Bombeattentat mod Hitler. Hvorfor et~Bombeattentat? Der findes ingen
tidsindstillet Bombe, der er absolut paalidelig. Usikkerhedsmomentet er
navnlig stort, naar det gælder et Attentat paa en Person. Enten kan De
tonationen eller ogsaa Personen udeblive i det rette øjeblik. Hvorfor
vælger Officerer, der er fortrolige med dette Usikkerhedsmoment saavel
som med enhver Form for Sprængstoffer og Vaaben, netop en Bombe og ikke
det træfsikre Vaaben Pistolen? At affyre 4-5-6 Skud vilde kun tage Brok
delen af et Sekund, og intet nok saa paapasseligt Forsyn kunde beskytte
Hitler mod Kuglerne. Attentatmanden maatte under alle Omstændigheder reg
ne med at Livet var Indsats. Hvem kunde da have Interesse af Bombeatten
tatet? Efter Hr. Xs Mening kun Gestapo. Bomber sætter Fantasien i Bevæ
gelse, Folk reagerer kraftigere over for et Bombeattentat end over for
en Officer, der i Desperation skyder Hitler ned med Pistol. Bomben har
Propagandaværdi. Og von Stauffenberg havde Propagandaværdi. Han var Offi
cer, Greve og Katolik. Tre Modstandsfraktioner med eet Smæk! Efter Xs Op
fattelse var Stauffenberg Offer for en Provokatør, maaske selv agent pro
vocateur. Og den “Mitarbeiter Berger”, som iflg. Hitlers Tale og den of
ficielle Rapport blev saaret og siden døde, var
efter Xs Opfattelse
Hitlers Dobbeltgænger. Kynisk ofret af af Himmler for at kunne ramme Mod
standsbevægel sen.
Hitler, skriver X, røbede selv den Nat, da han tog Ordet foran Mikrofo
nen for at fortælle det tyske Folk om sin mirakuløse Redning, at hele Hi
storien var arrangeret, og at han ikke selv havde været til Stede. Han
sagde, at han selv var sluppet derfra med nogle “helt ubetydelige Skram
mer, Kontusioner eller Brandsaar.” Vidste han ikke selv, om det var Kon
tusioner eller Brandsaar. Hvordan kan man i den Sammenhæng anvende Kon
junktionen “eller”? Først syntes han, at “Skrammer og Kontusioner” var
passende Betegnelser, men i sin Iver kom han til at tænke paa, at det jo
drejede sig om et Bombeattentat, og saa tilføjer han, at han ogsaa har
faaet Brandskader....
Der er uhyre meget, der taler for, at Attentatets egentlige Iscenesætter
var Heinrich Himmler. Det fortæller noget om Gestapos Dygtighed og Mod
standsbevægel sens Svaghed.

-

-
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Det er ikke saa længe siden, man endnu talte om en mulig Rejsning i det
tyske Folk mod Regimet, men den kom ikke, og hvis den nu kommer, er den
ikke til at skelne fra det totale militære, politiske og økonomiske Sam
menbrud. Da der endelig var Tegn til en Rejsning, blev den “restlos be~
seitigtu af Himmler, som oven i Købet efter alt at dømme selv kaldte Mod
standen frem i Dagslyset for at klynge dens ledende Mænd i Galgen og knu
se dens Organisationer. Den hemmelige Rapport fra Tyskland giver en af
Forklaringerne paa den tyske Modstandsbevægelses Svaghed. Den er skrevet
af en tysk Socialdemokrat, muligvis en af dem, der rog Søndagstoget ud
til GrUnewald den Morgen, da Nazisterne symbolsk gjorde sig til Herrer i
Berlin. Det er karakteristisk for ham
og dermed aabenbart for de under
jordiske Fraktioner i Tyskland
at han opererer med politiske Vanefore
stillinger fra før 1933. Enhver Antihitlerbevægelse, som ikke netop til
hører hans politiske Regering, betragter han med Kølighed og Skepsis. Han
understreger Gang paa Gang de Betænkeligheder, der for hans Gruppe var
forbundet med at søge Samarbejde med andre Grupper. Han langer stærkt ud
til højre og venstre, til Militæret og Kommunisterne, og kun med største
Reservation gaar han ind i et Samarbejde, da der ikke er andre Muligheder
for et Resultat. Dybt skuffet i sin Tro paa det tyske Folks Modstandsev
ne læser man, at dette Samarbejde først blev til noget i Foraaret 1943
Eftertiden vil forhaabentlig faa Beretninger om en forgæves, men heroisk
underjordisk Kamp i Tyskland. Det vil dog aldrig forandre det Billede,
der har dannet sig for vore øjne, af et Folk, der lod sig kue af et ty
rannisk og barbarisk Regime, og det tyske Folk vil ikke kunne fortænke
Omverdenen i, at den til sidste maatte identificere det tyske Folk med
Nazismen
-

-

/
Gudmund Hatt
Et Portræt.
Gudmund Hatt, Professor i Geografi ved Københavns..Universitet, har inden
for sin Videnskab skaffet sig et betydeligt Navn og er populært kendt for
sine Undersøgelser over Beboelsesformer i Danmarks Oltid. I Besættelsens
første Tid gik Professoren over til en mere konjunkturbestemt Virksomhed.
Gennem Foredrag, Artikler og Pjecer talta han Tysklands Sag. Navnlig er
han gaaet ind for Teorien om det saakaldte Storrum som Grundlag for en
Nyordning af Europa under tysk Ledelse. Han forklarede, at Tysklands Ero—
bringer var en Følge af “Livskraft og Ekspansionstrang”. Krig og Rets—
krænkelser er beklagelige Resultater af, at Stater der er i Tilbagegang
prøver at hindre den Nyordning, der med logisk Nødvendighed trænger sig
paa, skriver han. Den tyske Planøkonomi var dengang, som man vil huske,
et yndet Emne for politiske Marodører af enhver Art. Den 15. Juli 1940
skriver Professor Hatt: “Den danske Nationaløkonom Henning Dalsgaard har
nylig udsendt en fortrinlig Bog “Den tyske Planøkonomi”, der giver Besked
om væsentlige Sider af Erhvervslivet i det nye Tyskland.” Derefter fulgte
en anerkendende Anmeldelse af den senere herostratisk berømte “National-
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økonom”s Værk. Professor Hatt interesserede sig ogsaa for forskellige in—
feriøre Foretagender, som den store Offentlighed næppe har stiftet Be
kendtskab med, herunder Tidsskrifterne “Globus” og “Europa-Kabel”. I 1943
udsendte han en 8-sidet Pjece “Danmarks geopolitiske Stilling”, trykt paa
Trinitatis-Trykkeriet, København. Efter 5 Sider historiske Betragtninger
kommer Konklusionen, hvori det bl.a. hedder: “Nordens og dermed Danmarks
Skæbne er nøje knyttet til Tysklands. Tysklands Ulykke vil drage Nordens
efter sig. Tysklands Sejr vil afværge den russiske Fare for Europa og mu
liggøre Dannelsen af et enigt Europa”.
Gudmund Hatt har endivdre givet et interessant Bidrag til en svensk Fore—
dragsserie. Det blev holdt ved Riksföreningen Sverige—Tyskiands “Sommerting” 1941, og Foredragene blev bagefter trykt samlet. Alle Bidragsyder
ne beæres med et Hel sidesfoto paa Baggrund af et mægtigt Hagekorsflag.
Ved den Lejlighed udtalte Professor Hatt bl.a.: “Dersom vi ansaa vore
sydlige Naboer for en helt umulig Slags Mennesker, rovlystne Barbarer...
vilde vor Plads naturnødvendigt være blandt Tysklands Fjender”, og han
fortsætter: “Vi tror paa Muligheden af et dansk-tysk Venskab. I Virkelig
heden har vi i Aarhundredernes Løb haft flere blodige Krige med Svensker
ne end med Tyskerne
og er dog endt med at blive Svenskernes Venner.
Svenskerne er vore Frænder
i Blod og Kultur, men det er Tyskerne og
saa
Faretruende er ogsaa det mod Europa rettede Samarbejde mellem An
gelsachserne og Russerne. Tyskland kæmper i denne Krig mod europafjendt
lige Kræfter. Tysklands Nederlag i denne Kamp vil betyde en europæisk Ka
tastrofe. Tysklands Sejr kan muligvis blive Indgangentil en ny og rig eu
ropæisk Blomstring... .Nordiske ønsker om Tysklands Tilintetgørelse maa
bero paa svigtende Virkelighedssans. Tysklands Ulykke vil drage Nordens
efter sig.”
Mere behøves der egentlig ikke for at karakterisere Gudmund Hatt og hans
Indstilling. Det maa blot
for at Portrættet kan opnaa fuldkommen Lig
hed med Personen
tilføjes, at Professorens kulturpolitiske Arbejde i.
de sidste Aar er skrumpet betydeligt ind. I 1940 skrev han 31 Dagblads
kronikker, i 1941 19, i 1943 1 og i 1943 0
-

-

-

-
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Opladningen af tyske Styrker mellem Frankfurt og Küstrin fortsættes
alt
tyder paa, at Kraftudviklingen paa dette Sted kommer meget snart. Samti
dig er Russerne ved at betrygge Flankerne gennem deres Fremstød i Guben
Omraadet og Kamoerne foran Stettin.
De allierede Angreb paa Vestfronten fortsættes ogsaa med samme Kraft
Brændpunktet er ved Roer-Floden og ved Rhinen overfor Emmerich. Montgo
mery har til sine Tropper udsendt en Dagsbefaling, hvori det hedder, at
de allierede Hære nu skal udkæmpe de afsluttende Kampe og “tilføje Tysk
land det endelige knock out Slag”.
I Stillehavet er Amerikanerne gaaet i Land paa Vulkan-øen Iwojima, Ca.
1000 km fra Tokio. Her er vundet et Ca. 5. km bredt Forfæste
og Kampen
om de indre japanske Forsvarslinjer er dermed begyndt.
-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSYJENESTE:

/

Den dansktalende Morder
skød sit Offer med et: Tak for sidst.
Der foreligger nu nærmere Enkeltheder om Mordforsøget paa Inspektøren
fra Akademisk Kursus, cand. mag.Kjeld Hjortø.
Vefd 23.Tiden Fredag Aften blev der ringet paa Hjortøs Entredør. Han vil
de imidlertid ikke lukke op paa det sene Tidspunkt, men et øjeblik efter
hørte han et eller andet Instrument blive sat ind mellem Døren og Dørkar
men, og Døren blev sprængt. En yngre dansktalende Mand kom ind i Lejlig
heden, mens en anden Mand stod ude paa Trappegangen. Den dansktalende
Mand hævede straks en Maskinpistol, da han saa Hjortø og med Ordene: Tak
for sidst~ fyrede han den af og ramte Hjortø i Undelivet med flere Skud.
Hjortø styrtede forover, og Manden fyrede derefter flere Skud mod hans
Ryg. Derefter og han og Kammeraten Flugten hen ad Grøndalsparkvej. Hjor
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt

Side 1

Københavns Vagtværnsleder
arresteret
Tysk Propagandasvindel

..

“

“

Interview med
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2
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tø er dødelig saaret, bl.a. er Rygraden beskadiget, og han er lam i Un

For et Par Dage siden skildrede K.E. hvorledes Russerne fuldstændig havde
spærret Finland ude fra Omverdenen og i enhver Retning undertrykt Landet
samtidig lancerede det andet nazistiske Telegrambureau S.T.B. en Hi
storie om de finske Socialdemokrater, der havde besluttet at ekskludere
alle Medlemmer, som indgik Valgforbund med Kommunisterne, hvilket ikke
ligefrem tyder paa kommunistisk Terror i Finland, snarere tværtimod.
Hr.Bjørnssons K.E.-Bureau synes helt besat af Arbejdsiver i de sidste
Dage
antagelig vel fordi det netop er de sidste Dage.

derkroppen.
Som omtalt maa Motivet søges i den Omstændighed, at Stikkeren Franz Lom
borg, der blev likvideret paa en Trappegang til Vognmandsmarken 18, var
Elev paa Akademisk Kursus, hvor Hjortø som nævnt var Inspektør. Endnu en
Elev fra samme Kursus har optraadt som Stikker, og der foreligger i øje
blikket gode Oplysninger om disse to Elevers Færden og Omgangskreds. En
Del fortalte Lomborg selv, før han blev henrettet. Disse Oplysninger un
dersøges nu yderligere fra Frihedsbevægelsens Side.
Hi po-Sti kkere
med uhyggeligt Speciale.
INF har tidligere omtalt forskellige Stikkermetoder af uhyggelig Art. Nu
har civile Hipomænd fundet paa at arbejde paa den Maade, at de foregiver
at samle Tøj ind til de nødlidende Patrioter.
Disse Landsforrædere er forsynet med KU-Emblem, og de henvender sig i en
meget ærbødig Tone til Folk, som de formoder sympatiserer med Frihedsbe
vægelsen, og fortæller i let tilslørede Vendinger, at de kommer som Repræ
sentanter for Frihedsbevægelsen. De anmoder om Hjælp i Form af Tøj til
Kammeraterne. Samtidig piller de ligesom tilfældigt ved KU-Emblemet
og
i adskillige Tilfælde har de haft Held med sig. De har faaet Tøjet, men
næppe har de forladt Ejendommen, før den godgørende Familie faar Besøg
af Gestapo. Sigtelsen lyder paa Hjælp til Sabotører.
Der er Anledning til paany at understrege Nødvendigheden af, at man er
Hundrede Procent sikker paa de Folk, man indlader sig med i nationalt Ar
bejde
enten det drejer sig om Pengehjælp eller Hjælp paa anden Maade.
Folk, der benyttet en tilfældig Anledning, gaar rundt ved Dørene eller
paa lignende Maade driver “Propaganda”, for Understøttelse af illegal
Virksomhed, er i de 99 af 100 Tilfæde Falsknere
i værste Fald Stikkere.
-

-

-

/

Vagtværnets Leder arresteret paa Vartov.
To Mænd henvendte sig i Gaar ved Middagstid paa Københavns Vagtværns Ho
vedstation paa Vartov, hvor de spurgte efter Vagtværnschef Melchior Lar
sen. De hævdede, at de kom i et uopsætteligt Ærinde og maatte omgaaende
tale med ham.
De blev vist ind paa hans Kontor, og et Øjeblik efter kom de ud sammen
med Vagtværnschefen. Det viste sig, at Mændene kom fra Shellhuset, og de
korn ene og alene for at arrestere Melchior Larsen.
Den tyske Propagandasvindel kulminerer.
Det nazistiske Telegrambureau K.E. (Kurt Eggert), ledet af den berygtede
SS-Mand Bjørn Bjørnsson og udsendt fra den foralle antinazistiske Spor
vogne spærrede Jernbanegade, er ved at overgaa sig selv i de daglige Te
legrammer, der tvangsindlægges i de danske Dagblade. I Dag til Morgen
bringes et Telegram, hvori der om “Helsingborg Dagblad” skrives, at “det
absolut ikke kan kaldes nazistisk, endsige tyskvenligt”, skønt Bladet er
et anerkendt svensk Quisling-Organ. Mandag Morgen gik K.E. dog et Skridt
videre, idet Bureauet citerede “det over 150 Aar gamle ansete svenske
Blad “Göteborg Stiftstidende”, et Blad, der overhovedet ikke eksisterer.
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Gestapo har stadig travlt i Midtsjælland.
Omfattende Arrestationer paa Ringstedegnen.
Gestapo foranstaltede Natten mellem Torsdag og Fredag en større Razzia
i Ringsted og Opland.. Der nævnes Tal paa omkring 60 eftersøgte og Ca.
20 arresterede, men kun faa Kendsgerninger foreligger. I Ringsted arre
steredes Bankdirektør Christensen, Jørgen Christensen (Søn af den Motorsagkyndige Oberstløjtnant Christensen, der arresteredes for nogle Maane
der siden), Former Leo Druedal, Former Leo Andérsen. Endelig blev et Par
unge Mennésker fra Slagteriudsalget og en elle flere fra Slagteriet ar
resteret. Fabrikant Petersen, UG-Radio blev meget “overraskende” ogsaa
arresteret, men blev kort efter frigivet igen. Ingeniør Børge Flamand og
Tage Hansen, Havemøllevej, flygtede. Ingeniør Flamand maatte springe fra
Tag til Tag, der blev skudt efter ham, og han var flere Gange ved at bli
ve fanget. Senere paa Morgenen ringede det paa Døren hos Ingeniør Fla
mand, mens Tyskerne endnu var der. Det var en ukendt Mand, der ganske ty
deligt havde løbet stærkt, og da han saa, at der var noget galt, stak han
af. Tyskerne skød efter ham, men ramte ikke. Eftersøgt var ogsaa Radio
telegrafist Thorup-Jensen og Officiant Nielsen.
I Oplandet arresteredes Proprietær Hey, Tolstrupgaard, Gaardejer Christi
ansen, Vasegaarden i Sneslev, Lærerne Andreasen og Kæstel, Vetterslev,
Gaardejer Hans Hansen, Gyrstinge, Proprietær Mouville, Gyrstinge Mølle
gaard, Gaardejer Marius Beck, Ørslevvester og to Vognmænd i Gyrstinge.
Muligt er endnu flere blevet arresteret.
Der tales om, ~t der den følgende Nat blev arresteret 4-5 Mennesker i
Ringsted og igen en Del Gaardejere i Oplandet, men dette er endnu ikke
bekræftet.
Besværlig Toggang.
Det voldte Søndag Aften store Besværligheder at faa Tysklandsekspressen
gennemført. Den passerede Næstved med 4 Timers Forsinkelse Kl. 20.30 blev
Næstved Station telefonisk opfordret til at standse al Toggang paa Sydbanen, idet der vilde blive udlagt Bomber forskellige Steder. Stations
forstanderen fulgte Advarslen og aflyste al Person- og Godstrafik, saa
de Rejsende med sidste Aftentog fra København, der skulde have været vi
dere Syd paa, maatte overnatte i Næstved. Først Mandag Morgen blev Tra
fikken med Godstog genoptaget.
Militærtransporterne via Næstved fortsættes, men de sidste Ugers Sabotage
mod Sydbanen har i følelig Grad sinket Ekspeditionen.
De gamle var kloger&
I Allers illusterede Konversationsleksikon, udgivet i København 1899,
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skrives der Side 747, 1. og 2.Spalte om Tyskland:
“Omend de mange tyske Stater nu udgør en fast Enhed og der er god Grund
til at bruge Benævnelsen “det tyske Folk”, er der dog store Forskellig
heder i Karakter, Sædvaner, Sprog o.s.v. mellem Tyskerne i forskellige
Dele af Riget. Ligeledes er der ogsaa stor Forskel i Begavelse og aande
lige Anlæg. Højest staar utvivlsomt den protestantiske nordtyske Befolk
ning, men i det hele ere dog Tyskerne et af Jordens dygtigste og mest
fremmelige Folk. En Ulykke for Tyskerne er den Omstændighed, at det lig
ger i deres Nationalkarakter at overvurdere sig selv, betragte sig som
staaende øverst blandt Folkene i Intelligens og Dygtighed og at mene, at
alt, hvad der duer noget, nødvendigvis maa udgaa fra Tyskland. Er der
gjort en noget betydeligere Opdagelse eller Opfindelse i et andet Folk,
ville Tyskerne altid straks godtgøre, at den dog oprindelig er fremkommet
i Tyskland, eller de ville bevise, at der er et Stænk tysk Blod i den
paagældende fremmede Opfinders Aarer o.s.v. Saadanne Naragtigheder be
virker imidlertid, at de i og for sig brave, godmodige og venlige Tyskere
faar et vist Hang til at ville se andre Nationer over Hovedet, og at der
er givet dem den særlige Mission at germanisere den øvrige Verden. Ty
skernes Optræden virker da ogsaa stødende og usympatisk paa andre Folke
slag, og i deres formentlige Ophøjethed over andre Folk kommer de altid
i Kollision med andre Nationaliteter, der ere repræsenterede ved Græn
serne og som ere komne ind under det tyske Rige ved Erobringens Ret. Dis
se uheldige Sider ere navnlig fremherskende hos Preusserne, og man maa
paa ingen Maade gøre Tyskerne den Uret uden videre at identificere dem
med disse. Et andet Træk, der virker frastødende, er den ofte næsten sla
viske Underdanighed, hvormed de bøje sig for de Autoriteter, der i Virke
ligheden væsentlig kun repræsenterer den raa Magt, og den Forgudelse af
Kejseren, som “Krigsherre”, hans Generaler og Officerer helt ned, som kom
op efter Sejrene over Østrig og Frankrig ere ligefrem modbydelig. Vel har
den tabt sig noget, især da Underdanigheden af de stramme Officerer kun
blev mødt med et utaaleligt Hovmod, men desuagtet rejstes der med korte
Mellemrum Monumenter og Statuer af krigeriske Kejsere og Generaler selv i
de mindste Købstæder, men endnu høres der ikke en ægte fri Røst og endnu
stedse bevilliger Rigets Folkerepræsentation atter og atter Hundredè—M-il
lioner til nyt Krigsberedskab, naar blot “Krigsherren” ønsker det, og u
den at man tager Hensyn til, at det store fattige Folk er ved at segne
under Skattebyrderne.

Ønske om, at Danmark optages i de Allieredes Kreds, konstaterede at Dan
mark længe har været i virkelig Krig med Tyskland, da vil dette Ønske
blive opfyldt. Der kan ikke være den fjerneste Tivil om, at Danmark, med
alt det, der er sket hjemme i de senere Aar, har været i faktisk Kri9 med
Tyskland. Det danske Folk vil forlange, at de lovlige danske Myndigheder
saa hurtigt ske kan, giver Udtryk herfor.
Personligt mener jeg, at Danmark skal erklære Japan Krig. Det er maaske
muligt, at en eller anden smiler herad
det er efter min Mening uberet
tiget. Der kan ikke være den ringeste Tvivl om, at hele den tilbageværen
de Del af den danske Handelsflaade vil indgaa i den inter-allierede ship
ping pool og at Dnamark her vil yde en værdifuld Indsats, saaledes som
den danske Søfart allerede har gjort det i den europæiske Krig. Ogsaa paa
andre Maader haaber jeg, at vi kan yde noget.
Jeg har forøvrigt den Anskuelse, at paa tilsvarende Maade som Ny Zealands
Tropper
fra en Befolkning paa knap 2 Mill. Mennesker
rejste den lange
Vej for at hjælpe til at vinde Krigen i Europa, saaledes maa det paa gan
ske samme Maade forventes, at danske Tropper
fra er Land med en Befolk
ning paa 4 Mill.Indbyggere
vil yde en tilsvarende Indsats i det fjerne
Østen. Krigen er alt og alle omfattende, og vi vil ikke, saavidt det
staar i vor Magt at forhindre det, taale, at der fremtidig gøres Uret no
get Steds mellem Nationerne.
Hvorleden ser De paa det sønderjyske Spørgsmaal?

“Danskeren”s Interview med Christmas Møller.
Det danske Ugeblad i Stockholm “Danskeren” bringer i sit sidste Nummer
følgende Interview med Christmas Møller:
Hvilken Stilling vil Danmark faa ved Freden?
Det er jo mange Gange fremhævet, at Danmark i Realiteten har opnaaet
en Status, som Allieret, og det er ogsaa almindelig bekendt, at danske
Repræsentanter medarbejder i de allierede Kommiteer. Under de herskende
Forhold er det ofte kun som Observatører, men Minister Kaufmann deltager,
som det vil vides, i flere Konferencer i Amerika i sin “personlige Kapa
citet”. Om Danmarks Stilling er kun at sige, at den under de givne For
hold er tilfredstillende. Hvorvidt det er muligt at naa videre, er det
i Øjeblikket umuligt at spaa om. I samme Øjeblik en fri dansk Regering
er dannet, og denne
hvilket jeg ikke nærer Tvivl om vil ske
udtrykker
-

-

-

-

208

-

-

-

-

-

-

Jeg tror, at der er et overvejende Flertal i Danmark for den Opfattel
se i det sønderjyske Spørgsmaal, at Dnamark ikke ønsker Grænseudvidelse,
men ganske bestemt ønsker at fortsætte sin Tilværelse som national Stat.
Jeg ser nok, at tilsvarende Stemninger om Sydslesvig, som vi kender efter
den forrige Verdenskrig, dukker op paany.
Hvor stærkt man end maa hævde, at Tyskerne ikke har nogen som helst Ret
til at kræve noget som helst, vil jeg gerne sige, at jeg anser det for at
være noget meget ulykkeligt, hvis man ønsker at splitte Tyskland op i
mange Dele. Det er klart, at der maa foretages nogle Grænsereguleringer
mod Øst, men det er ogsaa klart, at en Splittelse af Tyskland i mange
mindre Dele kun vil bevirke, at der opstaar en Bevægelse for at samle det
splittede. Og dette tror jeg ikke vil være en heldig Udvik1i~g. Det maa
i det hele taget være Opgaven at søge at gøre Mindretalsspørgsmaalene saa
faa og smaa som muligt, og vi Danske vil ikke række Haanden til at gøre
Mindretalsspørgsmaalet i Slesvig større. Vi vil snarere forsøge at gøre
det endnu mindre, end det var før.
-

Hvordan bedømmer De Danmarks økonomiske Fremtid efter Befrielsen?
Det er meget vanskeligt at udtale sig om. Ingen ved, hvor meget Ty
skerne endnu vil ødelægge i Danmark, før de forlader Landet, men selv om
Ødelæggelserne ikke skulde blive meget større, end de er i Dag, staar det
fast, at det er helt umuligt foreløbig at forlade Rationeringssystemet
for vigtigere Varer. Vi vil ikke i Danmark have relativ Overflod paa Fø
demidler, medens der samtidig er Sult og Ulykker i de Lande, som har be
kæmpet Nazismen. Ja, jeg gaar saa vidt, at jeg hævder, at det er meget
muligt, at Rationeringen i de første Maaneder efter Befrielsen skal udvi
des, og at det danske Folk, som gennem hele Krigsperioden har haft saa at
sige normale Rationer af de fleste Varer, maa sætte Forbruget ned for at
kunne yde saa meget større Hjælp til de virkeligt nødlidende Lande. Vi
-

-
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kan ikke opretholde vort Sukkerforbrug, naar vi tænker paa, hvorledes
Forholdene er i Norge. Det samme gælde m.H.t. Smørret og andre Varer.
Men jeg maa i denne Forbindelse sige, at jeg synes, det er helt urime
ligt, at der sommetider kommer en kritik frem, som siger, at Befolkningen
har det daarligere nu i de befriede Lande, end de tidliger havde det un
der Tyskerne. Det er muligt, at det kan være rigtigt i visse Tilfælde,
men man maa dog ikke glemme, at der er Tyskerne, som har ført os alle ud
i disse Ulykker, og det er da ikke saa svært at forstaa, at under Krigens
fortsatte March kan der være særlige Vanskeligheder i Begyndelsen med at
bringe Forsyninger frem til de tidligere okkuperede Lande.
Tror De, det vil blive krævet af Danmark, at det efter Krigen skal gi
ve Baser til de Allierede?
Jeg ser saaledes paa den kommende Sejr, at de tre Stormagter med Rette
vil fremhæve, at uden deres Indsats vilde vi alle have været undertrykte
Nationer. Det er Stormagterne, som har reddet ikke blot de mindre allie
rede Lande og Danmark, men ogsaa f.Eks. Sverige. Jeg tror, man maa ind
stille sig paa en helt anden Tankegang end før Krigen. Hvis den nye in
ternationale Verdensorganisation vil have Baser i og omkring Øresund, maa
vi se derpaa under Hensyntagen til, at den gamle Neutralitetspolitik er
død, og at intet Land, heller ikke en Stormagt, er i Besiddelse af sin
fulde Selvstændighed paa samme Maade, som vi kendte det tidligere. Den
nye Verdensorganisation vil selvsagt betyde, at en Del af Suveræniteten
gaar tabt. Hvis derfor den kommende Verdensorganisation, og de Militærmagter, der staar bag den, mener, det af Sikkerhedsgrunde er nødvendigt
at have Baser i Danmark paa samme Maade som i en Række andre Lande, sto
re saavel som smaa, maa disse Baser stilles til Raadighed. F.Eks. maa
Flyvepladser kunne anvendes af russiske, britiske og franske Militærfly
vere, eller hvem der nu kan komme paa Tale. Efter en gammeldags Opfattel
se er denne Betragtning sikkert revolutionerende, men den er det ikke ved
nærmere Eftertanke. Jeg tror, at man skulde indrette det saaledes, at Ba
serne var til Raadighed, men at det Militær, der var nødvendigt for Be
vogtningen og til Udførelse af fast Arbejde paa Stationerne, udelukkende
skulde bestaa af Soldater tilhørende det base-givende Lands egne Sty~rker.
Hvorledes ser De paa Nordens Fremtid?

gode.

-

-

-

Jeg har vist tilstrækkelig mange Gange udtalt mig om mit Syn paa den
fremtidige nordiske Politik, og hvordan jeg ikke tror paa en nordisk Iso
lationisme. Jeg tror paa, at de nordiske Lande vil komme til at virke
hver for sig som selvstændige Stater indenfor Verdensorganisationen, men
heller ikke meget mere.
For en Dansk er det naturligt at fremhæve den ledende Stilling, Norge har
vundet sig, og at takke Sverige for dets storslaaede Hjælp. Vi udtrykker
samtidig vor Glæde over, at Finland synes at finde Vejen frem til bedre
Tider takket være ogsaa den Forstaaelse, som er vokset op mellem det
sejrrige Rusland og Finland.
-

Specielt til 530:
ad 1) Vi vil gerne have ogsaa fra Dem. 2) Dup. 3) Omvendt. Men saa vidt
vi er orienteret faar De jo Tusind andet Steds fra. 4) Ja, hvis de er
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Til 318: Vi er meget glade for Meddelelserne, selv om de ikke bruges i
den originale Form. De komer regelmæssigt, men vi plejer ikke at kvit
tere, da det vil føre for vidt.

Krav om at Modstandsbevægelsen bliver repræsenteret
i den første danske Regering.
Et af de frie Blade i Danmark “Bud
stikken gaar -“ som navnlig henven
der sig til Landbefoikningen skriver
i en ledende Artikel “Hele det dan
ske Folk bag Frihedsbevægelsen” bl.
a. følgende:
Paa samme Maade som det tog nogen Tid, inden Rækkevidden af Begiven
hederne den 9.April 1940 naaede ind i Sindene, varede det noget, inden
det danske Folk anerkendte Frihedskampens og Modstandsbevægelsens Betyd
ning. Vor egen Uformaaenhed, Tvivlen paa om det hele nu var nogen Nytte
til, Danskerens medfødte Uvilje mod det dramatiske sad endnu dybt i Sin
dene. Men Tyskernes voldsomme Fremfærd, deres Brug af Metoder, som stred
mod Danskerens almindelige Retfærdighedssans, Arrestationerne og Henret
telserne, de systematiske Ødelæggelser af danske Værdier som Repressalier
for Patrioternes Angreb paa krigsvigtige Foretagender, Brugen ad Stikkere
og Angivere, hele dette umenneskelige og barbariske Apparat, som Nazis
terne mestrede, Løgnen og Svindelen bag Fraserne, Forbrydermetoderne bag
den venlige Maske var en aaben Udfordring til det danske Folks Opfattelse
af Sandhed og Ret, til dets sunde Instinkt.
I Dag staar hele det danske Folk bag Frihedsbevægelsen. Patrioterne, der
kæmper i forreste Række, har hele Folkets Sympati.
Trods Dagenes Og Nætternes Usikkerhed og trods det at ingen ved, hvad
Morgendagen vil bringe, har man Mand og Mand imellem i de sidste Maaneder
i Danmark ivrigt drøftet, hvad der politisk skal ske den Dage vi igen er
frie. Vi skulde have visse Muligheder for at undgaa den dybe~Splittelse,
som vi har været Vidne til i andre Lande, dels fordi den dan’ske Befolk
ning ikke ernæringsmæssigt befinder sig paa Sultestadiet, dels fordi vort
Temperament er køligere. Fra Modstandsbevægelsens Side er det krævet, at
de Politikere, der skal finde Vej frem gennem Efterkrigstidens Problemer,
gaar igang med Opgaven uden Partidogmer og gamle Fordomme. Ministerpo—
sterne skal ikke bruges som Belønning til ældre Partimedlemmer forlang
og tro Tjeneste eller som Middel til at redde en Politiker, der har tabt
Ansigt.
Der staar vigtigere Ting paa Spil.
Det kan i Dag med nogenlunde Sikkerhed fastslaas, at langt den overvejen
de Del af det danske Folk ønsker en ublodig og jævn Overgang til normale
Forhold. Det vil derfor være helt i Forstaaelse med Befolkningens Fler
tal, om Repræsentanter for Modstandsbevægelsen faar Sæde i den nye Rege
ring. Antallet af Ministerposter maa man kunde tale sig til Rette med Po
litikerne om, naar Tiden er inde.
-
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Kan Politikerne og Frihedsraadet mødes i Forstaaelse om den nye Regerings
Sammensætning og i Fælleskab udarbejde Retningslinjerne for Overgangsti
dens Politik, har Folket en Garanti for, at Kravet om Retfærdighed sker
Fyldest
at Opgøret og Udrensningen bliver foretaget til Bunds.
Frihedsbevægelsens ledende Mænd staar i Dag som det ydre Symbol paa en
Livsopfattelse, der ikke ønskede at gaa paa Akkord, men som tog Kampen
op og førte den frem til Sejr.
Det er derfor naturligt, at de bliver repræsenteret i den nye Regering,
som skal styre Landet i Overgangstiden, indtil vi igen faar en Rigsdag,
der er valgt af Folket.

Mandag Morgen væltede et Godstog efter en Eksplosion ved Indkørslen til
Herlev Station. Selv om der væltede seks Vogne, var der dog ingen Menne
sker, der kom til Skade.

-

En voldsom Eksplosion kunde Søndag Aften høres over store Dele af Køben
havn. Efter alt at dømme kom Bragene fra Orlogsværftet, hvor der netop
var ankret et Par nyankomne tyske Krigsskibe op. Nærmere Enkeltheder Savnes.
Lørdag Aften fik Indehaveren af Louens Iskonditori i Slagelse en telefo
nisk Meddelelse om, at Lokalerne vilde blive sprængt i Luften. Kondito
net ligger i Nærheden af den tyske Kaserne i Næstved. Præcis fem Minut
ter efter Telefonopringningen skete der en Eksplosion, der var saa vold
som, at Konditoriets Lokaler blev fuldkommen ødelagt. Louens Iskonditori
søgtes af tyske Soldater, Feitmadrasser og Folk fra den Sorte Børs. Louens Søn har i nogen Tid været en meget aktiv Stikker. Han anmeldte i sin
Tid forskellige Mennesker, der nu sidder i tyske Koncentrationslejre. De
var sigtet for at have villet sprænge Kølehuset i Næstved i Luften.

I FAA LINIER (Indland)
Der blev i Gaar foretaget flere Gaderazziaer rundt om i København. Der
var saaledes Razziaer paa Strøget og paa Nørrebrogade. Begge Steder var
det iøvrigt Gestaposoldater og “Lærlingene” fra HIPOs Optagelseshjem paa
Politigaarden, der var i Aktion. Paa Nørrebrogade blev en Dame saaret af
en Maskinpistolsalve. Hun maatte bringes paa Hospitalet.

Forleden Aften nægtede en Lillebilchauffør i Næstved at køre for en tysk
Soldat. I den Anledning har Tyskerne i Næstved indtil videre forbudt al
Lillebilkørsel i Byen.

Tyskerne har foretaget nogle stort anlagte Razziaer i Korsør og har an
holdt en hel Del unge Mennesker de sidste Dage. Ved en Razzia paa Korsør
Glasværk paastaar Tyskerne at have fundet et skjult Benzinlager. Portne
ren Poul Hansen blev arresteret. Ved Afhøringerne er Tyskerne blevet bi
staaet af Fru Maja Lysell Petersen, der ogsaa tidligere har gjort sig be
mmrket paa den Maade. Ved hendes Bopæl staar der nu Døgnet rundt en tysk
Vagtpost, og hun eskorteres til og fra Politistationen af maskinpistolbevæbnede Mænd.

Som omtalt har man i Svejts Planer om at hente en Del Varer i store Last
biler i Danmark. Denne Plan er nu opgivet, og enhver Samhandel med Svejts
er saaledes i øjeblikket gaaet helt i Staa.
Flere Steder i Jylland opholder der sig i øjeblikket tyske Krigsfanger,
der maa trælle for det tredie Rige. Saaledes har man omkring Aalestrup
sat Polakker og Russere til at passe paa Banelinjerne. Fangerne er iøv
rigt meget bange for Jernbanesabotørerne, hævdes det. Alene i Aalestrup
er der 4-500 polske og russiske Fanger. Aalstrup er en By paa ca.1500
Indbyggere.

Chefen for Ingeniørtropperne, Oberst O.C.Thomsen, er blevet overført til
Frøslevlejren. Oberst Thomsen blev som omtalt for nogen Tid siden arre
steret af Gestapo under et Ophold i Nordsjælland.

Den tyske Bekendtgørelse om Spærring af visse Havne paa Sjælland og andre
Steder i Landet har ikke inden Offentliggørelsen været forelagt de danske
Myndigheder af Tyskerne. Spærringen har medført en yderligere Forværring
af Transportsituationen. Byer som Næstved og Sakskøbing kan f.Eks. ikke
besejles. Hvorfor en By som Næstved er taget med er temmelig uforstaae
ligt, og fra dansk Side hælder man til den Anskuelse, at det skyldes en
Forglemmelse. Ved Forhandlig vil man søge at faa ændret Spærreomraadet.

I Fredags arresteredes Kommandørkaptajn Foss og Kvartermester E.J.Søren
sen paa Luftværnskontoret i Esbjerg. En Razzia paa Kommandoceritralen i
Graasten gav intet Resultat, men Løjtnant A.H.Jørgensen efterlystes.
Skoleinspektør Stricker-Petersen, hans Søn og Pedelmedhjælper Baunsgaard,
der forleden blev arresteret under dramatiske Omstændigheder paa Gas
værksvejens Skole i København, er kommet paa fri Fod.
Skattedirektør
Christophersen derimod var endnu ikke i Gaar Eftermiddags
trods Forly
dender i modsat Retning
blevet løsladt.
-

Da Dampfærgen “0dm11 forleden skulde sejle til Værft i København, var der
otte tyske Soldater med som Vagtposter. Færgen blev desuden ledsaget af
en Minestryger. Færgen blev utvivlsomt saa omhyggeligt bevogtet, fordi
Tyskerne var bange for, at Færgens danske Besætning skulde sejle u0din~
til Sverige.

—

-

Efter at Halskovbroens Motoranlæg blev sprængt af Frihedskæmpere, har
Tyskerne været meget opbragte over, at det blev vanskeligere for dem at
faa deres Skibe ud og ind i Inderhavnen. Broen kan kun hæves ved Haand
kraft, og det tager ikke mindre end 40 Minutter. Det er nu bestemt, at
Broen er oppe hver Dage mellem Kl.9 og 10, og i dette Tidsrum er de to
Bydele fuldkommen afskaaret fra hinanden. Paa Broen staar der nu svært
bevæbnede tyske Vagtposter.

Sommermanden Orla Hansson, der i Onsdags blev likvideret i Guldsmed Gis
lunds Forretning paa Ørstedsvej i København, gik indenfor HIPO—Korpset
under Navnet Stensig. Han spillede en fremtrædende Rolle i Terrorharidlin
gen mod Carl Allers Etablissement i Valby.
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Danskere, der er døde i tyske
Koncentrationsle,jre siden 19.September 1944.
Vi bringer nedenfor en samlet Liste over de Danskere, der er døde i tyske
Koncentrationslejre siden den l9.September 1944:
Overgendarm C.V.Jacobsen, Overgendarm K.S.Nielsen, Overbetjent Emil
Thers, Overbetjent Kr.Switzer, Politibetjent Evald Skov Mortensen, Poli
tibetjent Helge Holger Brixager, Oberbetjent H.F.B.Cramer, Politiassi
stent Peter Petersen, Politibetjent Henry Chr.Petersen Stockholm,Krimi—
nalassistent Carl Gylche, Reservebetjent Poul Erik Astrup, Kriminalassi
stent Hans Rasmus Jacobsen, Overgendarm A.S.Roos, Kolding, Overgendarm
Jeppe Jensen Mathiesen, Bov, Overgendarm J.A.Petersen, Dyrhus, Tønder,
Overgendarm Anton Rasmussen, Tønder, Politibetjent Arne Petersen, Over
gendarm O.L.Svendsen, Dyrhus, Tønder, Politifuidmægtig Heinrich Hørmann,
Overbetjent Ernst Jul.Therslund, Overbetjent Hardi Jørgensen, Politiassi
stent Chr.Casper Mortensen, Politifuldmægtig Oluf Emborg, Politifuldmæg
tig Mogens Andreas Frost, Overbetjent Vald.Marius Henriksen, Politimester
Aage Schaldemose-Nielsen, Odense, Kriminalbetjent Hans Rasmus Jacobsen,
Politibetjent Chas Petersen, Overbetjent Sv.A.Beving, Politibetjent Leo
Kofoed Jochumsen, Politiasistent Aage Eskesen, Overbetjent Hans Andersen,
Politiassistent Peter Viggo Høier, Politibetjent Poul R.Rosendal, Aarhus,
Overbetjent Bernh.Wazylus, Aalborg, Overbetjent Martin Kelvad, Politias
sistent Hans Peter Sylvester-Nielsen, Politibetjent Gert Frede Wandsøe,
Kriminalbetjent Hans Kr.Spangaa, Aarhus, Kriminalbetjent Poul Nørgaard,
Politibetjent Eigil Krogh Pedersen, PolitibetjentArne Harald Pedersen,
Odense, Politimester Jørgen Bech Simony, Officiant Chr.Fries, Kollund,
Gendarm Jens Peter Gram, Foldingbro, Musiklærer Over Mayne, Klaus Røn
holt, Overbetjent Jacob Woer Christensen (under Transporten hjem),Kaptajn
i Artilleriet Carl Aage Ingvardsen, Skolebestyrer Einar Kirkegaars,Viby,
Overgendarm Thomas Emil Jessen, Skelde, Overgendarm Niels Paulsen, Hørup
hav, Overgendarm K.P.Grøn, Krusaa, Grosserer Eigil Theodor Jensen (død
paa Aabenraa Sygehus), Overgendarm Møller Jensen Madsen, Overgendarm J.
O.Broberg, Kragelund, Overgendarm Chr. Iversen, Padborg, Vagtmester i
Grænsegendarmeriet Søren Johansen Schmidt, Civilingeniør Poul Seidenfaç~
den, Kammerjunker Jørgen Martens, Svend Otto Pedersen, Flyver-Kvartermester Thomas Kr.Nielsen, Tage Voersaa Nielsen, Læge Knud Nordentoft,
Varde, Edv.Zimmermann, Politimester Aage Agersted, Aabenraa, Henry Jen
sen, Flyvelærer, Direktør Jørgen Staffeldt, Overgendarm Henry P.Petersen,
Frøslev, Overgendarm Henrik Pedersen, Frøslev, Gendarmaspirant E.T Kier
ulff-Møller, Frøslev, Grænsevagtmester Peter Christiansen, Rens, Vagt
mester P.Christensen, Overgendarm J.C.P.Christensen, Befragter Henry
Shell Kiersgaard, Søløjtnant Erik Hildahl, Erik Broe, Bibliotekar Chr.
Bernhard Kinch, Ebbe Holmbro, Horsens, Overgendarm J.C.P.Christiansen,
Aabenraa, Overgendarm Kr.Rasmussen, Mekaniker Evald Hansen, Haderslev,
stud.techn, Kai Jacobsen, Børge Anker Collind, Overgendarm Will.Christen
sen, Overgendarm Chr.Asmussen, Sønderborg, Overgendarm H.C.Hansen, Keg
næs, Civilingeniør Knud Jensen, Ribe, Werner Pedersen, Vagtmester i Græn
segendarmeriet L.V.Oxfelt Jensen, Johannes Poulsen Stougaard, Kaptajn
Aage Helge Olstrup, Overgendarm Gustav Jørgensen, Overgendarni Jens Mar
kussen, Kollund, Politibetjent Niels Henry Garnov, Overbetjent Karl Ker
sø, Kriminalbetjent Sv.Anton Sørensen, Nørresundby, Sv-Aa.Wenniche, Poli
tifuldmægtig ved Sdr.Birk B.Thorkild Petersen, Overpolitibetjent Peter
Nielsen, Kriminalpolitibetjent August Carl Hemmingsen, Politiassistent
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Peter Christensen Bjuring, Overbetjent i Kriminalpolitiet Niels Gundtof
te, Politiassistent Christen Christensen, Mariager, Reservepolitibetjent
Thomas Chr.Nielsen, Landpolitibetjent i Lille Værløse Carl Pautsch, Overpolitibetjent Holger Edv.Hansen, Vilh.Røgild Nielsen, Overpolitibetjent
i KYstpolitiet, Kaptajn W.Nellemose, Overlæge Erik Larsen, Lektor Aage
B.Rosenkjær, Jørgen Kelstrup.

Den svenske Radio og Danmark.
INF paatalte for nogen Tid siden, at den svenske Radio (T.T.) brugte Ny
heder fra den norkse og danske Radio uden at gøre opmærksom paa, at Norsk
Telegrambureau var en rent Naziforetagende, og at den danske Radio kon
trolleres af Tyskerne. T.T. fortsætter stadig med at bringe Nyheder fra
den norske og danske Radio, skønt man maa være klar over, at enhver selv
stændig Behandling af Nyhederne er fuldstændig udelukket. Alt hvad der
siges er Led i den evindelige tyske Propagandamaskine. I Lørdags havde
den svenske Radio i Nyhedsudsendelsen Kl.l2.3O bl.a. følgende Telegram:
Voldshandlingerne i Danmark synes nu at være i Tiltagen i Følge Nyhe
der, der i Dag til Morgen er modtaget i Malmø. I Aftes og Natten til i
Dag dræbtes saaledes ikke mindre end fem Personer, heraf fire i Køben
havn. Saavidt man kan slutte, drejer det sig først og fremmest om Aktio
ner fra danske Patriotkredse, men sikre Oplysninger herom har hidtil ik
ke kunnet skaffes. Blandt de dræbte er Havnedirektør S.V.H. Laub, Helle
rup og Forstanderen for Københavns Maskinistskole Heinrich Gille.
Disse halve Beskyldninger, som den svenske Radio sender ud uden at have
andet Holdepunkt end den danske Radios Meddelelser, kan kun forøge de
sjælelige Lidelser, som de myrdedes Paarørende i Forvejen skal igennem.
Begge de myrdede var som bekendt gode danske Mænd. Fru Gille er for Tiden
Flygtning i Sverige.
Det skaber ikke Tillid til T.T.s Nyhedsformidling, naar saadanne Medde
lelser slipper igennem, Det er muligt, man i Sverige ikke helt er klar
over, i hvor høj Grad T.T, aflyttes i Danmark. Praktisk talt hører hele
Landet de svenske Nyhedsudsendel- ogsaa efter at de specielle danske Ud
sendelser fra Sverige er bragt i Stand. En svensk Vurdering5~af Situatio
nen værdsættes i alle Kredse, fordi Sverige ingen Propagandàhensyn har
at varetage og derfor har Mulighed for at være objektiv.
-

Sund Fornuft
Et nyt illegalt Blad “Sund Fornuft” har set Dagens Lys. Der er absolut
ingen Forbindelse mellem Titel og Indhold. Artiklerne bærer tydelig Præg
af at være blevet til i den underlødige og snuskede Atmosfære, som har
karakteriseret Nazibevægelsen, hvor den end har optraadt. Bladet er lavet
efter den sædvanlige Recept med Skældsord og Trusler, forblommede Hentyd—
ninger, Russerforskrækkelse o.s.v.
Svensk Anerkendelse af “Danskeren”.
“Sydsvenska Dagbladet” har i en Leder skrevet om “Danskeren” og “Dansk
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Pressetjeneste”:

De nærmere Omstændigheder ved Mordene er endnu, da disse Linjer skrives,
ikke kendt. Man har kun de tragiske Kendsgerninger at holde sig til.
Ved 6.Tiden i Morges fandtes fire af Odense Amts Sygehus’ Læger liggende
dræbt ved Pistolskud paa Trappeafsatsen til Sygehusets særlige Lægebolig.
Det var Lægerne ørsberg, Fabricius-Møller, Hvalkoff og Dahlsgaard.
En Time senere trængte Revolvermænd ind i Konsul Christgaus Hjem og dræb
te ham ved Skud gennem Hovedet. Endvidere er Løjtnant Tang blevet myrdet
i Nattens Løb, uden at man endnu ved, under hvilke Omstændigheder.

De danske her i Sverige har taget Tonen hjemmefra med. Man faar et
godt Indblik i deres Tidsfordriv, hvis man studerer et Nummer af “Dan
skeren”. Udgiverne af Bladet er en Kreds af danske Journalister i Hoved
staden. De gør deres Land en Tjeneste og deres herværende Landsmænd en
Glæde med deres Virksomhed. “Danskeren” er blevet et Bindeled, som vil
efterlade et Tomrum, naar det ophører med at udkomme.
-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
østfronten: I Guben raser der meget svære Gadekampe. Der er givet tyske
Soldater Ordre til at holde Byen for enhver Pris, idet dens Fald vil
bringe hele Midterfronten foran Berlin i Fare, og samtidig regner man
med, at det vilde rive hele Fronten fra Fürstenberg til KUstrin med sig.
Alt disponibelt tysk Materiel og Mandskab sættes derfor ind her. Iøvrigt
er der meget ringe Bevægelse paa østfronten. Russerne forbereder Stor
Offensiven, der skal slaa Fronten foran Berlin i Stykker. Stadig flere
tyske Tropper overgiver sig i de indesluttede Byer, saaledes er i Bres
lau paa een Nat 7.500 Mand gaaet over til Russerne.
Vestfronten: Englænderne er trængt ind i Goch fra tre Sider, og der ra
ser Gadekampe i den sydøstlige Del af Byen, mens andre engelske Afdelin
ger fortsætter ud over Goch med Geldern. Den tyske Kommandant i Goch er
taget til Fange med hele sin Stab. Der er svære Kampe mellem PrUm og Ech
ternach, hvor Amerikanerne har taget den første Række Bunkers paa en 15
km bred Front. Ogsaa i Saar gør Amerikanerne gode Fremskridt.

oOo
Shellhusets Eksperter forbereder en større Aktion mod den danske Friheds
bevægelse. Der skal være udarbejdet en Plan med det Formaal at sikre sig
Ledere og Organisatorer indenfor de aktive Grupper. Gestapo er klar over,
at Timen nærmer sig, og nu vil man med alle til Raadighed staaende Mid
ler søge at sikre sig de Mænd, man nu har jaget i Aarevis uden Resultat.
Gestapo—Embedsmænd, og en Række menige tyske Politisoldater fra hele
Sjælland er kaldt til København, og de har paa Forhaand faaet at vide, at
de maa regne med at blive i Byen indtil ~Torsdag Middag.

SLUT

Skal Ribbentrop afsættes? Paa Grundlag af Udtalelser, som Himmler skal
være kommet med, mener de diplomatiske Kredse i Salzburg, hvor Største
delen af de udenlandske Diplomater i Tyskland opholder sig, at det er
sandsynligt, at Himmler vil prøve at fjerne Udenrigsminister von Ribben
trop og foretage en Udrensning i Udenrigsministeriet. Det menes, at Him
mler selv vil overtage Posten som Udenrigsminister med SS-Obergruppen
fUhrer Werner Lorenz som Ministerialdirektør.
Berlin afskrives. Det menes, at den tyske Ledelse faktisk har afskrevet
Berlin. Der sendes saaledes ikke flere Godsvogne til Hovedstaden end der
er Brug for til Transporten af Levnedsmidler. Dette betyder, at Berlin
bortfalder som Cebtrum for Rustningsindustrien. Tidligere er en Fjerdedel
af Tyskiands Rustningsproduktion blevet til i Berlin.
SIDSTE:
Ritzaus Bureau udsendte i Nat Meddelelse om, at cand.mag. Kjeld Hjortø
er død efter Attentatet mod ham Fredag Aften.
En Bølge af Mordterror gik i Morges hen over Odense og krævede seks Døds
ofre. Seks gode danske Mænd faldt som Ofre for lejede Snigmorderes Pisto
ler.
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Samarbejdet mellem de Allierede paa det militære Omraade intensiveres og
udvides for hver Dag. De allierede Luftangreb støtter den russiske Frem
rykning, men betegner kun en Begyndelse.
det er det sovejtrussiske Blad “pravda”, der slaar dette fast i en Arti
kel, som flere Gange er blevet oplæst i den russiske Radio. Bladet skri
ver til Slut det samme, der kom frem i Krim-Koi~muniqueet:
Der vil blive rettet dødelige Slag mod Tyskland fra ~Jst og Vest, fra Syd
og Nord.
Den russiske Fremtrængen mod Danzig og Gdynia fortsættes, Trykket ved
Fronten mellem Klistrin og Frankfurt er blevet øget, Ringen om Breslau
trykkes sammen, og samtidig fortsættes den allierede Fremrykning lang
somt, men støt, paa Vestfronten
i Goch-Omraadet og ved Nedre Rhin.
-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Shellhusmorderne dræbte seks Mennesker
i Odense i Gaar.
Den tyske Blodterror i Danmark synes at have naaet Klimax. Den Rædsels
nat, Bests og Panckes Revolverbanditter foranstaltede i Odense mellem
Mandag og Tirsdag, vil for alle Tider staa indskrevet i det danske Folks
Bevidsthed som et Monument over tysk Barbari
som et evigt Memento om at
gøre op med dette Folk for evigt og uigenkaldeligt.
Som kort meddelt i INF for i Gaar blev seks gode Danskere myrdet af
Sheilhusets udsendte Morderkolonne. De myrdede er de unge Læger ørsberg,
Fabricius-Møller, Hvalkoff og Dahlsgaard, Løjtnant Tang, der var Sekretær
i Odense Luftværnsforening og den svenske Konsul Christgau af det gamle
Odense-Dynasti. Desuden blev der gjort Forsøg paa at myrde Odense Tea
ters Direktør Holger Rungwald.
(fortsættes Side 2)
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militæroversigt
De seks Mbrd i Odense
Overvældende tysk Trafik
i Jylland
Værnemagerne maa
bruge Elektricitet
En Frihedskæmpers Død
Politiets Biler
til Tyskland
Eksplosion under
Værnemagtstog
Arrestati onerne
fortsættes

Sidë 1
1-2

Ungarerne gasforgif
tede 8o Tyskere
i Næstved
Side 4-5
Hysteri
II
5
Nervøsitet hos det
II
5
tyske Mindretal
En oplyst General
“
5—6
6
Specielt
6-7-8
I faa Linjer(Indland).
Udenrigsnyt
II
9
INF’s Radioaflytning.. “
9-10
Vild Schalburgtage
i Odense
10

2
2
2—3
II

3_4

II

4

II

4
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Mordene paa Lægerne blev foretaget af fire eller fem maskerede Mænd, der
lidt før Klokken 6 i Gaar Morges indfandt sig paa Odense Amts og Bys Sy
gehus. Her henvendte de sig i Lægeboligen paa Kløvermosevej, der bestaar
af tre Opgange. De maskerede Mænd henvendte sig til tilsyneladende fire
tilfældige Læger. Disse lukkede op, fordi Mændene sagde, at der var an
bragt Bomber i Huset. Alle blev skudt ned efterhaanden ogfandtes noget
senere liggende døde i Døraabningerne. Løjtnant Tang blev skudt ned i sin
Lejlighed, Gyldenløvesgade 6. Han var ramt af flere Kugler. Konsul
Christgau opsøgtes i sin Villa og blev skudt ned her, antagelig af de
samme fire-fem Mænd.
Ved 7.Tiden blev der desuden ringet paa Døren til Teaterdirektør Helge
Rungwalds Privatlejlighed, Istedvænget 5. Da der ikke blev lukket op,
truede nogle Mænd med at sprænge Huset i Luften, men da der stadig ikke
blev lukket op, forsvandt Mændene til sidst efter at have skudt gennem
Entredøren.
Saaledes vover Repræsentanter for en snart udryddet Nazisme at optræde i
den elvte Time. Regnskabet, der skal gøres op, vokser.

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om saa det gælder.
Da er Livet er saa svært,
Døden ikke heller.
Som ledet af en usynlig Dirigent stemte alle Kammeraterne i med Salmens
to øvrige Vers:
Altid frejdig, naar du gaar,
Veje Gud tør kende,
Selv om du til Maalet naar,
først ved Verdens Ende.

Halvdelen af al Trafik i Jylland
er tysk.
DSB havde regnet med at indvinde betydelige Kulmængder ved de drastiske
Nedskæringer af Køreplanen
navnlig for Jyllands Vedkommende, men endnu
er det kun en Fiktion, da Tyskernes øgede Trafik har taget netop den Kulmængde, man havde ventet at kunne spare. Tyskerne lægger nu Beslag paa
Halvdelen af baade Gods- og Passagertrafikken i Jylland.
-

Aldrig ræd for Mørkets Magt,
Stjernerne vil lyse,
med et Fadervor i Pagt,
skal du aldrig gyse.
Mens Sangen lød fra alle Celler, stod Bødlerne med bøjede Hoveder. Saa
førte de vor tapre Landsmand ud. Kort efter lød Eksekutionsplutonens Ge
værsal ver
0000000000000000000

For en kvart Million Kroner Lytteapparater
br~dt at Erihedskæmpere.
Efter den voldsomme Sabotage paa Industrisyndikatet i Frihavnen er man
nu kommet igang igen
foreløbig dog kun med Produktion af mindre Instru
menter til Værnemagten. Saaledes har Syndikatet i den sidste Tid frem
stillet en Mængde saakaldte Korrektører til Lytteapparater, meget fint
mærkende Instrumenter, der er et meget virkningsfuldt Led i Luftværnsar
tilleriets Indsats mod de allierede Flyvere.
I Fredags skulde den første Sending Korrektører afgaa fra Industrisyndi
katet for via Godsbanegaarden at blive sendt til Tyskland. Apparaterne
var læsset i tyve Kasser og anbragt paa Lastbiler. Der var for Ca. 1/4
Mill.Kr. Vognene kørte ud fra Frihavnen og fortsatte videread Aarhusga
de, men midt i Gaden blev Chaufførerne standset af en Del p~stolbevæbnede
Frihedskæmpere. Nogle af dementrede Vognene og Førerne fik Besked paa
at køre til Emdrup. Her blev Kasserne læsset af paa en Mark, Indholdet
blev overhældt med Benzin og kort efter stod Sendingen i lys Lue. Det he
le blev ødelagt.
-

Værnemagerne skal ikke elektricitetsrationeres.
En lang Række Værnemagerfirmaer har i de sidste Dage modtaget enslydende
Skrivelser fra RUstungsstab Dänemark, hvori der bl.a. kræves Oplysninger
om Firmaernes Elektricitetsforbrug i de sidste to Kvartaler og om hvor
meget af denne Electricitetsmængde, man mener at have brugt til tyske Ar
bejder.
Det tilføjes beroligende i Skrivelsen, at Tyskerne nok skal drage Omsorg
for, at Værnemagerne stadig kan regne med den nødvendige Elektricitet til
Udførelsen af deres Værnemagerarbejde
Nationalbanken betaler, og Ty
skerne stjæler de danske Beredskabskul.
-

o

000000000000000000000000000000000000

Frihedskæmpers gribende Afsked med Kammeraterne før Henrettelsen.
En gribende Begivenhed skete fornylig en tidlig Morgen i den tyske Afde
ling i Vestre Fængsel. En nu løsladt Medfange, der iagttog en Del af Optrinnet gennem en Sprække i sin Celledør, har fortalt følgende derom:
Man hørte Tyskerne komme med haarde Traad. De aabnede Celledøren ind til
en Frihedskæmper og fæstnede et hvidt Mærke paa venstre Side af hans
Bryst
Tegnet paa, at han skulde skydes. Lige som de skulde gaa, stand
sede Frihedskæmperen i Døren med løftet Hoved. Hans Ansigt var som for
klaret, det lyste af Ro, af Mod og af Fred. Og saa sang han pludselig,
saa det hørtes i alle Cellerne, det lille Vers:
—
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Politiets Biler skal eksporteres.
I det sidste Par Dage har Tyskerne udvist stor Aktivitet i Kvarteret om
kring Politigaarden, og det viser sig nu, at de har plyndret hele Politi
gaardens Garageanlæg for Biler. Vognene er blevet kørt til Godsbanegaar
den og læsset paa Jernbanevogne. Alle Modeller er repræsenteret
lige
fra de store “Skovvogne” til de almindelige smaa Patruljebiler. Spørgs
maalet er, om der er levnet Køretøjer til HIPO-Folkene, der jo elsker at
køre stærkt.
Hvor Politiets Biler skal hen, er endnu ikke opklaret, men man gætter
næppe Fejl, naar man gaar ud fra, at de skal bruges til at dække Huller-
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ne i den tyske Bilpark paa Vest— eller østfronten.

husarkasernen var gaaet i Seng paa Sovesalene, lukkede Ungarerne op for
Gassen og lod den strømme ind paa en af Sovesalene, hvor 80 tyske Solda
ter laaog sov.
Vagtmandskabet opdagede kort efter, hvad der var sket, og slog Alarm, men
i Løbet af den korte Tid var mere end Halvdelen af Tyskerne blevet stærkt
medtaget. Tre tyske Soldater blev i Ambulance bragt til Amtssygehuset i
Næstved, mens 26 Mand kom til Behandling paa Infirmeriet paa Kasernen.

Vagtværnschefen atter løsladt.
Som omtalt arresterede en dansktalende og en tysk Gestapomand i Mandags
Vagtværnschef B.Melchior-Larsen paa Vagtværnets Hovedkontor i Vartov.
Melchior-Larsen blev ført til Afhøring paa Shellhuset, men herfra blev
han i Gaar atter løsladt. Efter hvad der er oplyst, krævede Tyskerne ud
leveret fuldstændige Lister over Københavns Vagtværns Personale, men
Vagtværnschefen modsatte sig dette.
Eksplosion under Værnemagtsgodstog.
Kl. 23 Mandag Aften skete der en Eksplosion under et Værnemagts—Godstog
mellem Herning og Gødstrup. Lokomotivet blev afsporet og kom til at staa
paa tværs af Sporet, fem Vogne kørte ind i hinanden, og flere afsporedes.
Af Transportens Medlemmer dræbtes 8 og saaredes 32. Blandt de saarede er
tre Kvinder og tre Børn. Alle blev indlagt paa Herning Sygehus. Ogsaa
Togføreren, Pakmester Thaarup, Fredericia, kvæstedes i lettere Grad.
Samme Aften skete der en Række Eksplosioner paa Aarhus Hovedbanegaard,
bl.a. sprængtes Maskineriet til Kultransportanlægget, Kulkranen og et
Maskinhus.
Arrestationsbøl gen fortsættes.
Den tyske Arrestationsbølge fortsættes Landet over, samtidig med at Pan
ckes Morderkorps intensiverer Virksomheden. I og omkring Tinglev er der
i Forbindelse med Sabotage arresteret en halv Snes Personer, deriblandt
Postelev Oechsler, Aabenraa, og Rutebilejer L.B.Lauritzen, Lojtkirkeby.
I Aabenraa er bl.a. arresteret Læge Theilmann og Hustru, Sygeplejerske,
Frk. Lildholt, Vedsted, hendes Broder, Gaardejer Lildholt eftersøgtes,
men var ikke hjemme. Købmand Filskov, Krusaa, arresteredes i Fredags.
Ogsaa i Randers og Hobro har Tyskerne arresteret til højre og venstre.
Blandt de arresterede er Læge Krogh, Overbetjent Sand, Restauratør Viggo
Sørensen, Fuldmægtig Holting i Vagtværnet, Forsikringsinspektør Thomsen,
Cyklehandler Christiansen og Bogbinder Mæhle. Desuden er arresteret Pa
stor Christensen, Spentrup og Provst Exner, Hald. Sidstnævnte er sat paa
fri Fod, efter at tysk Politi har sikret sig hans to Sønner, der gaar i
Statsskolen i Randers. I Hobro er bl.a. arresteret Redaktør Bech Søren
sen, Direktør Balling, Billedhugger Petersen, Souchef i CBU—Kolonnen,
Løjtnant Jensen, Kolonnechef Honnens de Lichtenberg samt Købmand Bech
Hansen.
Det germanske Storrums Velsignelser.
Den tyske Censur meddelte i Aftes til Dagbladene, at “det er fastsat, at
der ikke maa bringes Nekrologer” over Personer, der er omkommet ved Re
vol verattentater.
Den tyske Kulturnation forfølger sine uskyldige Ofre ud over Graven.
Gaskrigen er begyndt
i Næstved.
Det spændte Forhold mellem Tyskerne og Ungarerne i Næstved gav sig Natten
til i Gaar paany dramatisk Udslag. Efter at de tyske Soldater paa Garder-
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Medl idenhedshysteriet.
I et af de tvangsindlagte tyske KE-Telegrammer taltes der i Gaar om, at
“den civiliserede Verden med Harme havde erfaret, at de berømte uerstat
telige Porcellæns- og Guldsmedesamlinger i Dresden var gaaet tabt under
det meningsløse, barbariske engelske Terrorangreb”.
For det første er hertil at bemærke, at Luftbombardementer ikke blev be
tegnet som barbariske, da Tyskerne ødelagde den historiske Del af London
eller Kunstsamlingerne i Coventry, Warszawa, Beograd eller Rotterdam, og
for det andet at Porcellænssamlingerne i Dresden forlængst er bragt et
andet Sted hen.
Alt~ede i Marts 1939, da Tyskerne gjorde alt klar til Krig, blev Danske,
der besøgte Dresdener Slottet, Vidne til, at værdifulde Museumsting eva
kueredes. Under Krigen er Resten af Samlingerne bragt i Sikkerhed.
Det tyske M~ndretals Angst.
I et Opraab som den nye Landsungdomsfører for DNSAP, N.Johan Thorius,
har udsendt til Mindretallets Unge, lyser fra hvert Ord Angsten for Frem
tiden. Vi bringer Opraabet fra “Nordschleswigsche Zeitung”:
“Kammerat, du ved, at vort Folk i Dag kæmper for sin Eksistens. Du ved
ogsaa, at vort Mindretals Skæbne og dermed ogsaa dine nærmestes Skæbne
i denne Kamp staar paa Spil. Overfor denne Kendsgerning er alt andet
smaat og intetsigende.
Du hører daglig om Bolchevikkernes grusomme Handlinger i øst. Det gælder
om at skaane din Hjemstavn for en lignende Skæbne.
For dig drejer det sig om mere end en Frivillig-Melding. Duf kalder dig
Tysker. Vil du staa ved denne Betegnelse, eller var det et tomt Ord? Du
skal vise, at du ikke lader dit Folk i Stikken i det Øjeblik, hvor det
mest har Brug for dig. Der kan ikke længere smuttes uden om! Mindretals
føreren, som har overdraget denne Aktion til mig, venter af dig, at du
straks aktivt stiller dig ind i alle Tyskes Eksistenskamp.
Vi unge Nordslesvigere lyder nu Kaldet fra vore Kammerater ved Fronten,
opfylder vore Faldnes Testamente. Aargangen 1909 til 1926 træder an til
Opfyldelse af den mest hellige Pligt, som i Dag gives for en Tysker. Der
maa du, Kammerat, ikke savnes.”
Man skyder da Heste....
General von Hannekens Afløser, Genera-l~oberst Lindemann, kom til Danmark
med den Opfattelse, at 90 Procent af dén danske Befolkning var protysk.
Det havde han faaet at vide af de politiske Eksperter i den tyske Over
kommando. Da han havde været her i Landet i nogle Dage, udtrykte han sin
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store Forbavselse over, at der ikke blev forhandlet med det danske Mili
tær og de danske Myndigheder i det hele taget. Han anede intet om den 29.
August og var i bedste Tro, da han fremsatte Forslaget overfor sine un
derordnede. Da han fik de første Indberetninger om de daglige Sabotager,
udbrød han: “Jamen, det er jo det vildeste Anarki. Det skal jeg nok faa
ordnet. Sabotører skyder man jo”.
Generalen er ikke elsket af sine egne, da det første, han foretog sig,
var en Nedskæring af Udgifterne til Officerernes Kantinehold. Han syntes,
de var for store i Forhold til Mandskabet.

Stikkeren, Ostehandler Egelund, Assens, der var Kantinebestyrer paa Fly
vepladsen ved Lunde, og som har angivet adskillige Assensborgere, forsøg
tes likvideret Fredag Morgen. Han blev ramt af flere Skud.

Specielt til Helsingfors:

19/2 modtaget Nr- 2/3

-

4?

-

5.

Afdelingerne først i næste Omgang. Alt forstaaet. Ma.—Navn i Orden. Fart
paa.
Hatteopkøberen.
Til 77: De kan roligt gaa igang med begge Dele.
Særmelding: L.S. 6

-

i Orden.

Specielt til 223: Tak for Tilbudet, men vi renoncerer. Manden skal nok
blive undersøgt.
Til Beroligelse for 96:
Nummeret i Forgaars var ikke et Abonnentnummer.

Hele Rejsen værd....
Fra “Danskeren”s Rubrik “Bemærkninger i Ventesalen”:
Bare det at blive vækket om Natten ved, at der kører en Bil op foran
Huset, og saa vide, at det betyder ikke det fjerneste.., det er hele Rej
sen værd.
-

I FAA LINJER (Indland):
Boghandler Thorlacius, Vejle blev for nogle Dage siden saaret af Revol
verskud og indlagt paa Vejle Amts og Bys Sygehus. Mandan trængte nogle
bevæbnede Mænd ind i hans Sygeværelse og dræbte ham med en Serie Skud fra
en Maskinpistol.

Stikkeren Gunnar Poulsen, Bebediktsgade, Odense, der var Lagerforvalter
paa Flyvepladsen ved Lunde, blev Fredag Aften skudt i Nærheden af sit
Hjem. Gunnar Poulsen var i Efteraaret i lang Tid arresteret af Tyskerne,
der brugte at sætte ham i Celle sammen med Folk, der ikke snakkede til
strækkeligt. Han foregav at være Sabotør og lokkede forskellige Oplysnin
ger ud af flere Fanger, Som Følge af hans Virksomhed blev der foretaget
en hel Række Anholdelser i November og December i Odense.
Stikkeren Gordon Hornemann Hansen, Svendborg, blev Fredag Aften skudt ned
i Nærheden af sin Bopæl. Han arbejdede for den tyske Efterretningstjene
ste~
Til Haderslev er ankommet omkring 300 italienske Krigsfanger. De er an
bragt paa Kasernen og faar deres Forplejning i den tyske Borgerforening.
Af de tyske Flygtninge, der er ankommet her til Landet, er en død af Me
ningitis, to af Skarlagensfeber og en af Difteritis. Der er iøvrigt an
meldt nye Flygtningetransporter til det sydlige Jylland.
Københavns Frihavn var Lørdag Eftermiddag spærret en Times Tid. Alt Ar
bejde maatte i det Tidsrum nedlægges. Anledningen var, at der fra tysk
Side blev foretaget en Række Beslaglæggelser af Kul hos en Række forskel
lige Firmaer, som ogsaa i enkelte Tilfælde maatte stille deres Kranmate
riel til Raadighed. Tidligere beslaglagte Kul er samtidig blevet frigi
vet. Forklaringen paa denne “Ombytning” er sandsynligvis, at Kranerne,
hvor de først beslaglagte Partier Kul har ligget, er blevet ødelagt ved
Sabotage.
Mandag Aften skete der en Eksplosion i Cyklegrosserer V.C.Nielsens Villa,
Hunneruovej 180 i Odense. Villaen blev saa beskadiget, at den foreløbig
er ubeboelig. Grosserer Nielsen har ikke boet i Villaen iden sidste Tid.
Grunden hertil er, at han for nogen Tid siden modtog et Tru?elsbrev med
Krav om at udlevere 10.000 Kr.
Lørdag Aften skete der en Eksplosion paa Rantzausgades Skole i Aalborg,
der har været indrettet til tysk Kaserne siden den 9.April 1940. En Mæng
de Ruder i Skolen og de omliggende Ejendomme blev knust.
Det har under de sidste Dages Luftalarmer i Helsingør været en yndet For
nøjelse for Tyskerne at aabne Ild mod alle, der ikke hurtigt søger Be
skyttelsesrum.
Kronborg Slots ydre Bastioner er nu ogsaa blevet lukket
for Publikum. Alle de danske Familier, der endnu bon Yderværkerne, skal
være rykket ud af deres Lejligheder inden den 1. Marts.
-

Som omtalt i Aviserne blev Vicevært Svend Aage Andersen, Raadhusvej 5 i
København forleden Aften overfaldet af tre pistolbevæbnede Mænd, da han
kom for at laase Gadedøren. De tre Mænd affyrede fem-seks Skud mod Vice
værten, som kun reddede Livet ved at løbe ind i en Opgang og smække Døren
i efter sig. Sandsynligvis er Viceværten blevet forvekslet med en anden,
men Hr. Pancke burde alligevel ikke have undladt at have oplyst Dagbla
denes Læsere om, at i hvert Fald den ene af de tre Overfaidsmænd talte
Tysk.
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En ung Mand kom forleden Dag gaaende over Akseltorv, hvor der samtidig
passerede en tysk Vogn med Halm. Da den unge Mand troede, at ingen saa
ham, strøg han nogle Tændstikker og kastede dem mod Halrnlæsset. Resulta
tet blev et vældigt Baal, men Soldaterne paa Halmlæsset havde opdaget,
hvem der kastede Tændstikkerne, og den unge Mand blev ført til Shellhuset.
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Sømandsskolen i Svendborg er blevet beslaglagt af den tyske Vlrnemagt.
De ca.3O Elever samt et halvt Hundrede Pensionærer og Funktionærer skal
forlade Stedet med det samme.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Svenske Blade om Christmas Møller og Døssing.
“Aftontidningen” har i en Leder kommenteret Christmas Møllers Udtalelse
til den svenske og udenlandske Presse i Stockholm. Bladet opholder sig
særlig ved Udtalelserne om, at man fra dansk Side vil af med den upaali
delige tyske Minoritet i Nordslesvig, men at man, at dømme efter Christ
mas Møllers forsigtige Udtalelser, ikke har territoriale Krav mod Tysk
1an~.
Vi har i Løbet af de sidste Aar lært at beundre Danskernes Styrke og
flammende Patriotisme, skriver Bladet, men ogsaa deres Maadeholdenhed og
Klogskab. Alle disse Egenskaber, som den danske Leder i London er en udemærket Personifikation af, bør kunne blive en Garanti for, at Christmas
Møllers Forhaabning er rigtig, naar han tror, at Danmark hurtigt og frik
tionsfrit kan overgaa til normale politiske Forhold, og at det økonomiske
Genopbygningsarbejde ikke skal møde alt for store Vanskeligheder.
“Ny Dag” kommenterer Minister Døssings Besøg i Stockholm:
Minister Thomas Døssing har givet et~ interessant Interviewtil de dan
ske Flygtninges Blad i Sverige. Foruden vigtige politiske Udtalelser, ef
ter hvilke Sovjetunionen skulde identificere Modstandsbevægelsen med he
le det danske Folk, har han en Del at fortælle, som ogsaa bør finde Op
mærksomhed- hos svenske Læsere om Kulturlivet i Sovjetunionen. Eftersom
Døssing opfylder to væsentlige Kvalifikationer i Borgerskabets Øjne
han
er Akademiker og han er ikke Kommunist
vil man maaske paa det Sted in
teressere sig for den danske Biblioteksmands Udtalelser om Ruslands
Kunst.

Forleden Dag kom en tysk Soldat ind i en Bagerforretning paa St.Glasvej
i Odense og købte noget Brød. Da Ekspeditricen gav ham Brødet og bad om
Mærker, svarede han: Ja, ha... hvorpaa han trak sin Pistol, som han tru
ende plantede paa Disken. Tyskeren fik sit Brød uden Mærker, og den unge
Pige fik et Nervechock.
Tyskerne holder i denne Tid Feltøvelser paa Dæmningen bag Sheilhuset. Nye
Soldater i 16-17 Aars Alderen trænes her til Gadekampe, og i Gaar havde
man sat en Panserværnskanon op paa Dæmningen. Pludselig gik Kanonen af,
frivilligt eller ufrivilligt, og den voldsomme Detonation blev hørt over
store Dele af den indre By. Da der ingen Skade skete, maa man gaa ud fra,
at den kun har været ladt med løse Skud, men for alle Eventualiteters
Skyld bør Beboerne i Kvarteret alligevel regne med det modsatte.
I Næstved fortsætter Hipo’erne deres Menneskejagt. Det er aabenbart sær
lig Politibetjentene, de er ude efter. Forleden Nat trængte Tyskerne ind
i Portner Jensens Ejendom paa Lisbjergvej i Lille Næstved og anholdt Jen
sens to unge Sønner, der i sin Tid gjorde Tjeneste som Reservepolitibe
tjente.

-

En ~ny Fangetransport er afgaaet Syd paa med 70 Personer baade Mænd og
Kvinder. I Mandags blev de i et Par overdækkede Biler kørt ud paa Gedser
færgen. Ogsaa fra Aalborg er der ført Danskere bort fra den tyske Arrest.
De er overført til Frøslevlejren. I denne Transport var Bl.a. Direktør
Skensved og Frue, Sæby, Direktør Thomsen, Frederikshavn, og Direktør Fel
sen, Sæby.

-

-

Eksplosionsskaderne i Bergen: 55—60 Millioner Kr.
“Bergens Tidende” oplyser, at Takseringen af Skaderne efter Eksplosions
katastrofen den 2O.April 1944 snart er tilendebragt. Man regner med, at
Bygningsskaderne vil kommeop paa 35—38 Mill., og Skaderne paa Løsøre til
12-13 Mill. foruden 7 Mill.Kroners Skade paa Varelagre, ialt 55—60 Mill.
Kr.

Overlæge Dr. med. Thune Andersen, rejser paa Lørdag til Buchenwalde for
at tilse de danske Politimænd der. Overlægen vil opholde sig konstant i
Lejren, men dog af og til foretage Rejser til Danmark for at forhandle
med de danske Myndigheder.
Natten til Lørdag, da bl.a. Havnedirektør Laub og Forstander Gule blev
myrdet i København, har det tilsyneladende været Hensigten ogsaa at skyde
Hovedkassereren for det konservative Folkeparti Landstingsmand Einar P.
Foss. Omkring Midnat
en halv Times Tid efter at Foss var gaaet hjem for
at overnatte et andet Sted
trængte tre bevæbnede Mænd ind i hans Villa
i Ordrup, hvor Fru Foss var alene hjemme med sine fire Børn. Mændene for
søgte at faa at vide, hvor Foss overnattede og truede med at skyde Husets
l9-aarige Søn, hvis han ikke fortalte det. Sønnen vidste det imidlertid
ikke, og til sidst trak Revolvermændene sig tilbage.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Østfronten: Russerne har uventet indledet en ny Offensiv paa en 100 km
bred Front fra Krossen over Sorau til Lauban. Russerne gaar stærkest frem
paa det nordligste Afsnit mod Guben, hvorimod Fremmarchen mod Görlitz fo
reløbig synes standset ved tysk Modstød. Paa Strækningen Sorau-Lauban er
Jernbanelinjen overskaaret paa en 5 km bred Front. Ogsaa ved Lauban sy
nes Frernrnarchen opfanget. Tyskerne har kastet store Reserver ind i Sla
get. De var ellers holdt tilbage for at gennemføre en Modoffensiv til Be
frielse af Øvre Schlesiens Industridistrikter. Der raser meget voldsomme
Kampe i Vestprøjsen, hvor Russerne trænger frem mod Østersøen.

-

—

Fra tysk Side er det blevet meddelt Borgmester Alfred Hansen i Holbæk,
at hvis der indtræffer flere Sabotager i Byen, vil han blive arresteret.
Den i Dagspressen omtalte berusede Person,’der Fredag Aften dræbte Chauf
før Frode Andersen fra Kaas ved at affyre Revolverskud mod hans Bil, da
han kom kørende gennem Hjørring, var en Russer i tysk Tjeneste.

Vestfronten: Den sidste Del af Garnisonen i Goch har overgivet sig. Eng
lænderne fortsætter her fra mod Geldorn. De allierede Angreb udvides sta
dig, og hele Fronten mellem Echternach og Priim er i Bevægelse. Den ene
tyske Landsby efter den anden erobres. Bitsburg og Trier er truede, stær
kest trues Trier efter et allieret Indbrud i de tyske Stillinger efter en
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Overgang over Mosel. Her er fire store Landsbyer erobret. Ogsaa paa Saarfronten mister Tyskerne Terræn.

Udfor Nyelandsvej Nr.25 paa Frederiksberg er Brandmand Victor Corlin, der
var Udrykningsleder, blevet skudt ned. Han var dræbt paa Stedet.

Luftangreb: I Nat har Dortmund haft et og Berlin to Luftangreb. De ame
rikanske Luftangreb i Gaar var i første Række rettet mod NUrnberg, og hele Omraadet mellem Hovedbanegaarden og Sydbanegaarden er een eneste stor
Fladebrand. Tyskerne har haft meget store Tab i NUrnberg. Alene i een Remise blev 29 Lokomotiver ødelagt. Reparationsværkstederne vil være ude
af Stand til at reparere Lokomotiver i lang Tid. Dette Angreb gennemførtes med 2000 amerikanske Maskiner.
SIDSTE:

Dagens Re~1ik~
Under en Kropsvisitering paa en Sporvogn fandt en tysk Soldat noget
“ha~~rdt” under en Arbejders Frakke.
“Waf~en?” brølede Tyskeren og gik et Skridt tilbage.
“Ja, Luft—Waffe”, sagde den danske Arbejder
frem.
SLUT

Tyskernes særligt uddannede Terrorgrupper har i Nat fortsat deres Aktion
i Odense. Efter de seks Mord, som blev forøvet Mandag Nat, har de sidste
Nat iværksat omfattende Bombesprængninger i Byens Centrum. En Mængde E
jendomme er totalt ødelagt
sprængt i Stumper og Stykker eller ødelagt
ved de opstaaede Brande. Det er den største Sprængningskatastrofe, der
endnu har ramt nogen dansk By under Besættelsen. ødelæggelserne er navnlig anrettet i de tre Hovedgader, Nørregade, Vestergade og Kongensgade.
Dem første Eksplosion skete ved 1.Tiden, og i den følgende halve Time
sprang der en Bombe hvert andet Minut. Paa Fisketorvet var der foran
“Fyns Tidende” anbragt tre Bomber paa den Side, der vender ud mod Nørre
gade. Hele den øverste Del af Bygningen styrtede ned paa Gaden ved Eks
plosionen, og der opstod Brand. Det lykkedes Portvagten at faa kaldt det
tekniske Personale, der arbejdede i Trykkeriet, ud. Ilden bredte sig med
rivende Hast, og Ejendommen nedbrændte til Grunden. Der staar ikke andet
end de røgsværtede Ruiner tilbage. I det omliggende Kvarter knustes en
Mængde Ruder.
I Vestergade blev “Fyens Stifttidende”s Redaktion ødelagt, og der blev
anrettet store Skader paa Forsikringsselskabet “Haand i Haand”s Bygning.
Det meste af Bygningens Indre er ødelagt. Der var her forskellige Konto
rer og Lægekonsultationsværelser.
Ejendommen “St.Knud” paa Hjørnet af Vestergade og Mageløs, der var blevet
haardt medtaget ved den forrige Bombesprængning, har ligeledes faaet sto
re Skader. Muren mod Mageløs er væltet ud paa Gaden. I St.Knuds Konditori
og paa “Fyns Venstreblads” Redaktion samt paa Normanns Forlag er der an
rettet store Ødelæggelser. En fire-etagers Ejendom i Kongensgade, hvor
bl.a. det store H.C.Andersens Magasin ligger, blev ligeledes sprængt i
Luften. I Løbet af faa øjeblikke udbrød der her en heftig Brand, som
bredte sig gennem Ejendommens fire Etager. Kun Ydermurene staar tilbage.
Fra den ene Ejendom sprang Ilden til en Naboejendom i Slotsgade, en stor
moderne 6 Etagers Ejendom. Denne Bygning ejedes ligesom Ejendommen i Kon
gensgade, af Grossistfirmaet Fred.Rasmussen, der handler med Cykler og
Cykletilbehør. En Række industrielle Firmaer har Kontorer her. To Etager
brændte, og der blev anrettet store ødelæggelser i det Indre.
Ved et rent Mirakel er ingen Mennesker dræbt ved de voldsomme Eksplosio
ner, men 7-8 blev saaret og maatte køres til Hospitalet.
Den samlede
Skade anslaas til Ca. 6 Mill.Kr.
Terrorgruppens Medlemmer kørte rundt
i Byens Gader i to Privatbiler, mens Eksplosionerne stod paa. Ved 2.Tiden
er de set paa Landevejen fra Odense til Middelfart.
o Oo
-

-
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og trak sin Cyklepumpe

