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CHURCHILL

HILSER

DEN

DANSKE

MODSTANDSBEVÆGELSE.

Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de
originaleblade, såledesatortografienerbevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger
ogsaergengivetor ret.

Den engelske Premierminister Winston Churchill har i Anledning af Aars
skiftet udsendt en Hilsen og Hyldest til den danske Frihedsbevægelse. Den
blev oplæst i de allierede Nationers Radio, og nedenfor bringer vi Premi
erministerens Udtalelse:
Jeg kan ikke ved Begyndelsen af det nye Aar love Dem, at Afslutningen
er nær, men jeg kan sige, at det nazistiske Bestie er trængt op i en
Krog, og at dets Udslettelse er uundgaaelig. De Slag, der er tilføjet det
af de Allieredes væbnede Magt, er dødelige, og naar vi i Storbritannien
taler om den store Alliance, mener vi ikke alene de forenede Nationers
Hære, Flaader og Luftstyrker, vi mener ogsaa Modstandsbevægelserne i he
le Europa, hvis Medlemmer har staaet saa tappert i den totale Krig mod
en. brutal og samvittighedsløs Fjende. Til Jer i den danske Modstandsbe
vægelse under Frihedsraadets modige Lédelse siger jeg dette:
Vi ved, hvil ken Pri s, I har betal t og betal er, i det I nægter at lade
Jer friste af Nazisternes Lokketoner eller lade Jer kue af Nazisternes
Trusl er. Vi kender en Del af det, I har opnaaet ved at ødelægge den tyske
Krigsmaskine,
rullede ind
overStandhaftighed
Jeres forsvarsløse
Grænser
for næsten
fem
Aar siden. som
Vi beundrer
Jeres
og Jeres
Dygtighed.
Jeres

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

Modstand er et værdifuldt Bidrag til de Allieredes Sag og til et frit
Danmarks fremtidige Lykke. Nu da Fjenden er nær ved Nederlaget og bliver
stadig mere rasende, maa vi al le staa fast. Vi maa styrke vort Greb for
at fremskynde
chere
fremad mod
AfslSejren,
utni ngen.
som Lad
vil osgenskabe
med koldt
det Hoved
danskeog Folks
modigtFrihed.
Hjerte mar—

-

-

Redaktionen

Ugeoversigt.
Schalburgtagen fejrede en virkelig Triumf paa Aarets sidste Dag, Bombnin
gen af Frue Kirke, Domkirken i København. Med utrolig “Snedighed” havde
Attentatmændene lempet en Bombe ned i Brændslet til Kirkens Fyr, og da
Varmemesteren fyrede op til Nytaarsgudstjenesten , skovlede han inteta
nende Bomben med ind i Fyret. Faa Minutter efter at han hav~de forladt
Kirken, skete Eksplosionen. Det bør dog tilføjes, at Shelihusets Terror—
grupper paa ingen Maade fik Fornøjelse af dette Attentat. Nytaarstjene—
sten blev afholdt alligevel.
-0-

TryktiNordlundesBogtrykkeri
Indbundet af Fløistrups Bogbinderi

De danske Sabotører hilste paa Aarets sidste Dag vore Modstandere, idet
de tilføjede den tyske Krigsmaskine her i Landet et alvorligt Slag. Det
var Maskinfabrikken “Carltorp” ved Roskildevej i det yderste Valby, der
blev jævnet med Jorden. For fire Maaneder siden blev samme Fabrik totalt
ødelagt. Nu var den bygget op paany, og der var sendt Maskiner fra Tysk
land, for at Fabrikant F.Carlsen og hans Sancho Panza, Driftsleder O.V.
Sørensen kunde genoptage Fabrikationen af Reservedele til Tanke og Under
vandsbaade og hæve nye Millioner i Nationalbanken. Mens Sabotagevagterne
drak det nye Aar ind i Haab om at Krigen maatte vare rigtig længe, brugte
danskemaskinpistolbevæbnede
Frihedskæmpere Fabrikken
til Anbringelse
af Nytaarsbomber.
halv
Snes
Mænd havde
let Spil overfor
den eneste En
tilba
.

geværende Sommer-Vagtmand, og umiddelbart før~ Hitler Klokken fem Minutter
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(Fortsættelse af Ugeoversigten)
over 12 paabegyndte sin Nytaarstale, sank en af hans betydeligste Værne
magervirksomheder her i Landet i Grus.
-0-

I Ugen mellem Jul og Nytaar blev en Del Politimænd fra Buchenwalde sendt
tilbage til Frøslevlejren, og et halvt Hundrede af disse blev løsladt til
Jul sammen med Ca. 30 civile Fanger. Desuden blev en Del Fanger løsladt
fra Vestre Fængsel. Det drejede sig i alle Tilfælde om Folk, som Tysker
ne ikke har præcise Sigtelser imod, og de færreste af dem har været af
hørt
bortset fra den formelle Udspørgen ved Anholdelsen. Det kan til
føjes, at de resterende Politifolk i Buchenwalde blev overført til en
Krigsfangelejr ved Dresden.
-

-0-
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saakaldte “Krigerære” medGestapofolkene, Ledere som Menige og deres
landsforræderiske Medløbere. Skulde nogen alligevel stadig være i Tvivl
om, hvor det bærer hen, bringer INFORMATION følgende Oversigt over de
store Krigsbegidenheder i 1944:
4.Januar: Russerne overskrider den gamle polske Grænse.
18.Januar: Rus
sisk Gennembrud af Leningrad-Fronten.
2l.Januar: Allieret Landgang i
Italien ved Nettuno.
19.Marts: Russerne rykker ind i Rumænien.
lO.A
pril: Odessa befries.
ll.Maj: Allieret Offensiv mod den “uovervindeli
ge” Gustav-Linje i Syditalien.
4.Juni: Rom befries.
6.Juni: Allieret
Landgang i Nordfrankrig.
20 Juni: Wiborg erobres efter Gennembrud paa
det karelske Næs.
23.Juni: Russisk Sommeroffensiv ved Vitebsk samtidig
med at Amerikanerne indtager Cherbourg.
3.Juli: Russerne stormer Minsk.
8.Juli: Englænderne indtager Caen.
13.Juli: Vilna befries
russisk
Offensiv fra Sydpolen til Lublin.
2O.Juli: Attentatet mod Hitler i Fø
rerhovedkvarteret.
27.Juli: Lwow, Bialystok, DUnaburg og Stanislawa e
robres.
31.Juli: Amerikanernes Gennembrud ved Avranches og russisk E
robring af Fæstningen Kaunas.
3.August: Rennes Befrielse.
4.August:
Firenze erobres.
12.August: Den tyske Hovedkamplinje i Caen gennembry
des.
l5.August: Allieret Landgang i Sydfrankrig.- l7.August: Orleans
og Chartres befries.
2O.August: Amerikanerne i Paris Forstæder, Maquien
driver Tyskerne paa Flugt, Offensivmod Rumænien.
23.August: Rumænien
kapitulerer og slutter sig til de Allierede. Tre Dage senere søger Bulga
nem Vaabenstilstand.
28.August: Amerikanerne gennemb.ryder Marnelinjen.
russerne gaar over den ungarske Grænse.
l.September: Russerne mar
cherer ind i Bulgarien
Englænderne og Amerikanerne i Belgien.
2.September: Finland bryder med Tyskland.
4-September: Russisk-finsk Vaaben
stilstand.
l5.September: Tyskerne gaar til Angreb mod Holland, Finland
i Krig med Tyskland. Tyske Tropper drives mod Nord ud af Finland.
26.
September: hele Estland erobret.
5.Oktober: Engelsk Landgang i Græken
land.
l2.Oktober: Russerne erobrer Debreczen.
l4.Oktober: Athen erob
res.
16. Oktober: Riga erobres.
23.Oktober Aachen erobres af de Alli
erede, der trænger videre mod øst ind i Tyskland.
2l.November: Fransk
Offensiv i Alsace frem til Rhinen, Amerikanerne erobrer Metz.
24.November: Strasbourg befries.
l5.December: Tysk Storoffensiv i Ardennerne
mod Liege, Elite-Panserkiler over den belgiske Grænse.
2LDécember: Al
lieret Modoffensiv driver Tyskerne tilbage og truer Panserk~ilerne med Ka
tastrofe.
29.December: Halvdelen af Budapest i russisk Besiddelse.
3O.December: Ultimatum til de resterende tysk-ungarske Tropper i Buda
pest.
3l.December: Den ungarske Regering, der er dannet som Modtræk mod
Landsforræderregeringen i Budapest, erklærer Tyskland Krig.
-
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-

-

-
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-
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-
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Fra Frihedsraadet forelaa der i Ugens Løb en Nytaarshilsen, der har gaa
et Verden over i den frie Presse og Radio
og Goebbels skrev sin hid
til morsomste Artikel om Hitler, tvangsindlagt i den danske Presse. End
videre kunde vi bringe en fuldstændig Oversigt over Dødsfaldene blandt
danske Fanger i de tyske Fængsler og Koncentrationslejre. Det drejede sig
om 149, og netop mens dette skrives, indløber der Meddelelse om endnu tre
Dødsfald blandt de danske Politimænd. Hermed er vi oppe paa 153 Dødsfald
ved Aarets Udgang.
-

-0-
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Iøvrigt kan det nævnes, at Sabotagen mod Værnemagervirksomheder i Ugens
Løb tog til over hele Landet, og i denne Forbindelse kan det nævnes, at
Sabotørerne i flere Tilfælde ødelagde Forraadslagre af Konserves og lign.
paatSvineslagterier og!Fødevarefabrikker. Imidlertid maa man betænke, at
disse ødelæggelser kan gaa ud over den danske Befolkning i betydelig hø
jere Grad end over Værnemagten.~ I adskillige Tilfælde har Tyskerne nemlig
omgaaende udskrevet nye Lagre~ som var reserveret den almindelige Handel,
og en Fortsættelse af Sabotagerne paa Fødevarefabrikker kan derfor let
faa de alvorligste Følger for den danske Forsyningssituation.
-0-
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Om Stikkerne kan det tilføjes, at de stadig er inde i en meget truende
Periode. Næsten hver Dag bringes Meddelelse om, at en Stikker er blevet
likvideret af Frihedsbevægelsen. Samtidig fortsætter Pancke sin Kamp mod
Villaerne, og i sidste Uge gik det endda saa vidt, at han truede med at
lægge en fire—etages Ejendom i Ruiner, hvis en eftersøgt Mand, der be—
boede en Lejlighed i Ejendommen, ikke meldte sig i Shellhuset. Ogsaa den
højere Panckes Medløbere, Sommer- og Schalburgfolkene, var i fuld Akti
vitet sammen med Morderafdelingen fra Shellhuset
flere gode danske Mænd
blev myrdet i den forløbne Uge.
-

I det Aar som nu er gaaet, har de tyske Hære under Førerens Ledelse lidt
det ene katastrofale Nederlag efter det andet. 1944 blev et sort Aar for
den tyske Værnemagt
det Aar, da Grunden blev lagt til det endelige Ne
derlag. Det forløbne Aar viste tillige, at Vold og Terror, Mord og Brand
kun for en Tid med Held kan anvendes overfor frie Folk. En Dag giver dis
se Metoder hundredfold Bagslag
og den Dag blev passeret i 1944. Sejrens
Dag er ikke fjern, og saa vil der blive gjort endelig op med den tyske
-

—

-

-

I sit Nytaarsbudskab til Hitler siger von Hanneken:
Vi gør vor Pligt
indtil Døden.
Er det Forudanelse, profetiske Evner eller en realistisk Bedømmelse af
Situationen, der ligger bag denne Dybsindighed?
-

Natten til Søndag blev DUT’s Mødelokaler paa Orla Lehmannsvej ødelagt ved
Bomber. Det er er Gengældelsesaktion for ødelæggelsen ad DNSAP’s Mødelo
kaler Natten til Lørdag i Smallegade.

-
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Som det vil erindres, blev de tyske Myndigheder rasende, da Folk i Hel
singe afslørede de tre Bankrøvere, der med Revolver i Haand tiltvang sig
Adgang til Helsinge Banks Pengeskabe og plyndrede dem. Røverne var til
sluttet den tyske Værnemagts Marinevægtere. Tyskernes Raseri gav sig Ud
slag i Massearrestationer i Byen, efter at den højere Pancke højtideligt
gennem tvangsindlagte Artikler i Dagbladene havde forsikret Danskerne om,
at den overlevende Røver havde faaet sin velfortjente Straf. Indtil ~nu er
ikke een af de uskyldigt arresterede danske Borgere sat paa fri Fod. Af
den Grund har Helsinge-Vejby Sogneraad rettet en Henvendelse til de tyske
Myndigheder med Anmodning om at faa Sagerne mod de arresterede fremmet.
Man henviser til, at Kommunen mangler Arbejdskraft. Naturligvis har Ty
skerne ikke svaret paa denne Henvendelse, men til Gengæld har de arreste
ret en Snes Mennesker i Hillerød. Det er det, ~Dr.Best i Følge sine Udta
lelser i “Jubilæums-Interviewet” forstaar vedi~v og Ret i Danmark.

slet. Midt om Eftermiddagen kørte en stor Sanitetsvogn op foran Fængslets
Staaltraadshegn paa Priorsløkkevej. Adskillige Mænd bevæbnede med Maskin
pistoler gennemklippedeStaaltraadshegnet, anbragte en Stige op mod den
4 m høje Mur, kastede oppe fra Muren Pistoler ned til Fangerne, der var
paa Gaardtur, og hjalp derpaa disse med at holde tre Fængselsbetjente op.
En af disse satte sig til Modværge og blev slaaet ned. En anden Stige var
imidlertid blevet anbragt paa Murens Inderside, og ad den Vej undveg Fan
gerne, der forsvandt i Befriernes Bil. Horsens Vagtværn var samtidig ble
vet alarmeret af en falsk Tyverianmeldelse. Man har intet Spor af Flygt
ningene.

Efter en Razzia paa Nyeborg og Glerups Fødeklinik i Hellerup arresterede
Gestapo Overlæge Ove Nielsen, østbanegade 19.
Pistolbevæbnede Mænd har i Sportsmagasinet “Jagthuset” paa Gl.Kongevej
86 holdt Personalet op og taget hele Beholdningen af Jagtpatroner, ialt
450 Stk.

+

Som omtalt i Dagbladene via Ritzaus Bureau blev Ingeniør V.Meyer og hans
Kone haardt saaret ved Revolverskud i deres Lejlighed paa Rasmus Rasks
vej 10. Den højere Pancke har imidlertid glemt at tilføje i Telegrammet,
at baade Meyer og hans Kone insisterede paa at blivebragt til Feitlaza
rettet
det letter straks Forstaaelsen af Begivenheden. Forøvrigt er de
meget haardt saaret. Det kan ogsaa anføres, at den Villa, som ifølge en
tysk-kontrolleret Meddelelse i Dagbladene blev sprængt i Luften paa Sva
nemøllevej 92, ikke alene var indrettet til Beboelse, saaledes som det
staar i Telegrammet. Fabrikant Christiansen var Værnemager i stor Stil,
og i Villaen var der indrettet et Skræderværksted, der udelukkende arbej
dede for tysk Regning. Frihedsfronten er endnu ikke begyndt at ødelægge
“uskyldige” Villaer blot derfi der bor en Modstander i dem, Hr.Pancke~
-

Nørrebros Teater s Eftermiddagsforestilling Nytaarsaften blev afbrudt af
Taaregasbomber, der blev kastet fra Balkonen. Tilskuerne maatte flygte i
Sidegaderne og opholde sig der en halv Time, indtil man havde faaet luf
tet ud.
I Fredags blev der til Frederikshavns Havn indbragt 30 saarede og 10
dræbte Tyskere. RAF havde bombet en tysk Tankdamper i Kattegat, og det
var herfra, Ofrene stammede. Antallet af druknede kendes ikke.
Lørdag Eftermiddag blev der foretaget en meget dristig og meget dramatisk
Befrielse saktion i Horsens Tugthus, hvor 15 danske Fanger blev befriet
fra den specielle tyske Tugthusafdeling, der er indrettet i Statsfæng

6

Som meddelt i INF for nogen Tid siden havde tyske Officerer og danske
Schalburgfolk forskellige Steder i Landet foretaget Beslaglæggelser af
Svin rundt om paa Gaardene. Ejerne rapporterede omgaaende Sagen til de
res Organisationer, som igen alarmerede Administrationen. Siden har der
været forhandlet med Tyskerne om Sagen, og i disse Dage bliver der til
alle danske Landmænd udsendt nedenstaaende Henvendelse:
“Den tyske Værnemagts øverstbefalende i Danmark.
Angaaende Opkøb af Svin, voksent Kvæg dg Kalve.
Trods gentagen Beknedtgørelse af Befalingen om, at egenmægtigt Opkøb af
Svin, voksent Kvæg og Kalve til Opdræt eller Slagtning, foretaget af Af
delinger og militære Tjenestesteder under Værnemagten, SS, Politiet, OT
og alle Værnemagten tilsluttede Organisationer saavel som Opkøb, foreta
get af enkelte Medlemmer af Værnemagten og ovennævnte Organisationer er
forbudt, er det af den Rigsbefuldmægtigede i Danmark paany konstateret,
at denne Befaling ikke er blevet overholdt.
Chefer for Afdelinger og militære Tjenestesteder, om hvem det konstate
res, at de vedblivende foretager egenmægtige Opkøb, vil blive straffet
for militær Ulydighed. Tilladelse til fremtidigt paatænkte Opkøb skal
forinden Købet søges hos Værneniagtsintendanten for Danmark. (Udhævet af
os).
i Danmark er anmodet om at bekendtgøre Forbudet
mod egenmægtigtOpkøb for âlle Jordbrugere i Danmark.
Rigtigheden attesteres:
For Værnemagtens øverstbefalenc1~ i Danmark
sig~ Schulenburg.
Generalstabschefen
Overstabsi ntendant.
sign. Klotz. Oberst i G.
Det er ret opsigtsvækkende, at Landbrugsministeriet kan sende saadan en
Meddelelse ud til samtlige danske Jordbrugere. En tydeligere Desavuering
af de tyske Afdelingschefer og en klarere Indrømmelse, at de gældende
Regler ved Opkøb her i Landet er blevet overtraadt, har man ikke tidli
gere modtaget fra tysk Side. Der er nu givet Landmændene Mulighed for at
kunne afværge Beslaglæggelsesforretninger foretaget af Tyskerne. Det maa
derfor henstilles, at Dokumentet bliver opbevaret paa et let tilgængeligt
Sted, saaledes at Landmanden kan vifte Tyskerne om Næsen med det,naar
de næste Gang drejer ind paa hans Gaard.
Tyskerne har gjort det til en
Betingelse for Udsendelsen af Henvendelsen, at den ikke offentliggøres
eller omtales i den danske Presse.
—

Gunnar Larsen er efterhaanden Midtpunkt for en lidet smigrende Opmærksom—
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hed i Stockholm, hvortil han er rejst paa et Diplomatpas, hvis Gyldighed
er udløbet. Da han for nogle Dage siden spadserede op til det danske Ge—
sandtskab for at faa Passets Gyldighed forlænget, nægtede Gesandten at
modtage ham. Omtrent samtidig indeholdt “Dagens Nyheter” et meget skarpt
Angreb paa Gunnar Larsen, hvori det hed, at Thune Jacobsen, der som be
kendt har isoleret sig selv udenfor Stockholm, er et tvivlsomt Tilfælde
indenfor Quislingrækkerne, mens Gunnar Larsen maa betragtes som et af de
utvivlsonime. Umiddelbart efter at Gunnar Larsen ved sin Ankomst til Stock
holm var flyttet ind paa Grand Hotel, blev Hotellets Direktion gjort op
mærksom paa, hvem Gæsten var, hvorpaa man onigaaende bad ham flytte. Det
samme gentog sig paa tre andre af Stockholms førende Hoteller.

308, 311 (Kl.l7.3O) og 442 faar Besøg den 3/1.

Lørdag Nat er Vognmand M.Jensens Garage i Skallekroen i Randers nedbrændt, og tre Lastbiler ødelagt. Vognmand M.Jensen kørte for den tyske
Værnemagt. Ilden var paasat.
Gestapo har Fredag og Lørdag under en Razzia i Hobro anholdt Isenkræmmer
læræing Falsing hos Isenkræmmer Dahl og Bagersvend Svend Aage Jensen hos
Bagermester Lucassen. 8 Personer blev eftersøgt, men var borte.
Specielt til 457: Deres Betragtninger er fuldstændig rigtige, men der er
næppe meget at stille op med den Sag i Øjeblikket. Heller ikke vi sympa
tiserer med Hr.Knutzen.
Tvunget af Rygterne tog Adolf Hitler Ordet Nytaarsnat. I en Pladeoptagel
se over alle de tyske Stationer gentog han Propagandafraserne fra de sid
ste Aars Taler. Efter fem Maaneders Pause, hvori der bl.a.. er sket det,
at allierede Tropper er rykket over den tyske Vestgrænse, og russiske
Tropper er marcheret op paa den østrigske Grænse, havde Hitler ikke an
det at sige det tyske Folk, end at Modstanderne havde forregnet sig, at
der vilde blive krævet endnu mere af det tyske Folk, og at Sejren var vis
før eller senere. Det interessanteste ved Talen var som saa ofte før
det, der ikke blev sagt. Baggrunden for Talen er sikkert, at Goebbels med
sit Propagandainstinkt har fornemmet, at Halvguden maa tages frem, pudses
af og sættes i Bevægelse for overfor det tyske Folk at bortforklare den
Kendsgerning, at den tyske Modoffensiv kun var et Reklamenummer, og at
det Resultat, der naaedes, var af fuldstændig forsvindende Betydning.
Derfor Goebbels urkomiske Artikel om Føreren i “Das Reich” (“Han er dem
for stor”).
Derfor Talen Nytaarsnat.
-

—

Hitler har for et Par Aar siden udtalt, at han vilde kæmpe til Kl. var
fem Minutter over 12. Det var Klokken, da Hitler i Forgaars begyndte sin
Nytaarstal e.
Specielt til 4: Tak for Deres Brev. Vi har ikke modtaget det Svar De øn
sker.
Specielt til 62: Som Svar paa Deres Forespørgsel kan vi oplyse, at Bog
stavet er K.
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Hans Jacob Rasmussen, Søn af Ejeren af Vissegaard ved Aalborg, blev løs
ladt fra Frøslev den 2O.December, men allerede tredie Juledag blev han
atter anholdt af Gestapo, thi den ene Haand ved jo ikke , hvad den anden
gør.
Gestapo har i Aalborg arresteret Henrik Kugelmann, Vejgaard, og Kommis
Daniel Nielsen, Sindal.
Dagmarhus har i overstadigt Nytaarshumør udsendt andet Nummer af sit “il
legale” Blad, der har hentet Navn fra den jødiske Forfatter Goldschmidts
satiriske Organ “Corsaren”. Man forsøger saa godt som muligt at efterlig—
ne de ægte illegale Blade, dog uden større Held, hvad enten man saa for
tæller Skandalehistorier om Kontorchef Eskelund, mistænkeliggør en Høje
steretssagfører og en Chefredaktør eller lader en “konservativ” skrive
en Artikel, hvori den nazistiske Hestehov stikker langt frem. De skønne
spildte Kræfter~ Dagmarhus synes ikke at have opdaget, at det ikke er nok
indenfor den illegale Presse at have Mulighed for at duplikere. Talent
skader heller ikke.
I Fredags indfandt Gestapo sig paa Folketingsmand, Højesteretssagfører
Henning Hasles Hjem, dog uden at træffe Højesteretssagføreren.
Under en Razzia i Bramminge arresteredes Vejassistent Jensen og dennes
Svigersøn, der Jernbanedetektiv, fordi Gestapo ikke kunde finde Jensens
Søn, der var den egentlige eftersøgte.
Der er kommet en Mængde tyske Tropper til Egnen Øst for Randers. I Auning
er saaledes begge Skoler, Missionshuset og Forsamlingshuset~; optaget af
Tyskerne, ligesom der er indkvarteret Folk paa de fleste G~arde.
Natten mellem den 26. og 27.Dec. blev en Spole af “Drømmesøen” fjernet
fra Fotorama i Viborg. Natten mellem den 28. og 29. er der forøvet Schal—
burgtage paa Arbejdernes Forsamlingsbygning “Glassalen” i Viborg. Der
skete kun ringe Skade. Samme Nat var der Sabotage paa Bendtsens Vasken
i Dumpen. 100 tyske Uniformer tilligemed en Del Benklæder, Haandklæder og
andet Linned tilhørende Værnemagten brændte.
To Gange er Bedemænd i Randers midt om Natten blevet vækket af Tyskerne
med Anmodning om at yde Bistand ved at lægge et Ligi Kiste. Det drejer
sig i begge Tilfælde om Soldater, den ene en Officer, som efter hvad der
er blevet oplyst, var blevet skudt ved et Ulykkestilfælde under en af de.
talrige Natmanøvrer, Tyskerne afholder paa Egnen.
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VALUTAFLUGTEN: Fremtrædende tyske Partifolk er meget opskræmt over vis
se Tegn, der tyder paa, at Russerne vil kræve Beslaglæggelse af de tyske
Partifolks Penge, som de har faaet ført over til Svejts. Dette skulde ske
som et Led i Forhandlingerne om Svejts Anerkendelse af Rusland. I for
skellige Banker har Partiet indsat 2 Milliarder Rmk, og der er i Natio
nalbanken forsamme Regning Guld til en Værdi af 400 Mill.Mark.
NY BEFJESTNINGSLINJE: Der er oprettet en ny Befæstningslinie langs den
tysk-italienske Grænse i Tyrol. Man frygter fra tysk Side, at Posletten
meget snart vil være taget af de Allierede.

0STFRONTEN: Der kæmpes nu 80 km Vest for Budapest i den sidste Forsvars
stilling før den østrigske Grænse. I det tyske Hovedkvarter regner man
med Hovedstadens nært forestaaende Fald. Hele den vestlige Del af Byen
er indtaget af Russerne med Undtagelse af Citadellet, i den østlige Del
snævres Rummet stadig sammen for den 1 1/2 Mill.Mennesker, der er inde
sluttet her. De har hverken Gas, Elektricitet eller Vand, og Forholdene
er forfærdende. Ligene ligger paa Gaderne og kan ikke begraves, og Syg
domme spredes over Byen. Kirkerne er fyldt af Kvinder og Børn, der beder
for en snarlig Fred.

Hørt paa en Sporvogn:

DE TYSKE TAB: Ved Aar skiftet er de tyske Tab blevet opgjort for 1944.
I Kampen er faldet 1 1/4 Million Soldater, medens 458.000 Mennesker har
mistet Livet paa Hjemmefronten enten ved Luftangreb eller ved Ulykker under Arbejdet.

En Provokatør: Man kan nu sige om Hitler, hvad
man vil~
En Passager:
Fra hvornaar?
-

-

VESTFRONTEN: I tyske Officerskredse udtaler man, at det Fremstød, der
gennemføres for øjeblikket Nordøst for SaargemUnd, ikke kan karakterise
res som nogen Offensiv, men det er kun en Afledningsmanøvre. Tyskerne
har haft nogen Fremgang. Selve den tyske Offensiv er imidlertid nu ved
at udvikle sig paa samme Maade som den for Tyskerne saa ulykkelige Offen
siv i Normandiet, hvor de forsøgte at skære de amerikanske Hære i to De
le. Luftoverlegenheden hos Amerikanerne er saa kæmpemæssig, at Tyskerne
intet kan stille op. Der blev i Gaar fra tysk Side forsøgt et Angreb mod
de allierede Flyvepladser bag Fronten for paa denne Maade at søge at bry
de Modstanden, men det var forgæves. Der blev sendt 300 tyske Maskiner
ud, de angreb Flyvepladserne med Bomber, Granater og Raketter. Resultatet
var dog i højeste Grad skuffende for Tyskerne, idet 128 Maskiner ikke
vendte tilbage. De amerikanske og engelske Maskiner har imidlertid angre
bet navnlig Jernbane- og Vejbroer bag Linjerje. Den ene Linje efter den
anden bliver ødelagt, og man er nu i det tyske Hovedkvarter ængstelig for
dviklingen, idet begge de to tyske Panserarmeer, den femte og den sjette,
hver kun har en Jernbane til Raadighed for Forsyningerne, og begge Steder
er Broerne ødelagt, og Jernbanetunneller ved den belgisk-tyske Grænse
blevet svært medtaget ad panserbrydende Bomber, der af Maskinerne er ka
stet ind i selve Tunnellerne. Samtidig har Tyskerne Materiellet til Re
paration af Broerne fremme i allerforreste Linje, idet det skulde bruges
til Broslagning over Meuse. Nu foregaar Reparationerne uhyre langsomt, og
hver Gang man bliver færdig med een Reparation, saa bliver Arbejdet øde
lagt igen af nye Flyvemaskiner. Den tyske Fører havde lovet, at der ved
Offensiven skulde være absolut Luftoverlegenhed i de første tre Maaneder,
og at der skulde være Reserver og Materiel i rigeli g Mængde. Intet af
dette er blevet opfyldt. Alt tyder saaledes paa, at den tyske Offensiv
vil blive den Katastrofe, man har ventet sig, idet Panserafdeling efter
Panserafdeling har maattet opgive Kampen i forreste Linje paa Grund af
Benzin— og Ammunitionsmangel. Mange Flak-Afdelinger maatte i Gaar Kl.ll
opgive enhver Skydning mod de allierede Maskiner paa Grund af Ammuni
tionsmangel.
Tyskerne forsøger endnu en Gang at erobre Bestogne, de
gaar haardt frem mod Korridoren, men alle Angreb er kastet tilbage.
Tværtimod har Amerikanerne Sydvest for Byen kunnet gaa 2 km frem. Ogsaa
Nord for Bastogne er der kraftige amerikanske Angreb, her rettet mod
Houffalize, efter Bastogne det vigtigste Vejknudepunkt i Belgien for den
tyske Offensiv. Mod Nord er den tyske Offensivbevægelse opgivet.

Sidste:
50-75 Sabotører skaffede sig ved 7.Tider~ i Morges Adgang til Radiofabrik
ken “Torotor” Kollegievej 6 i Ordrup. De anbragte en Bombe af svær Kali
ber midt i Virksomheden, hvorefter de forsvandt. Ved Eksplosionen blev
Fabrikken fuldstændig ødelagt.
Fabrikken var bevogtet af tyske Vagtposter, af hvilke nogle var anbragt
i et særligt Cementtaarn, som man bl.a. kender dem fra Shellhuset. Til
at kæmpe disse Poster ned med havde Sabotørerne, der var iført tyske Uni
former og CB-Uniformer, medbragt en Maskinkanon, som ogsaa gjorde den
tilsigtede Virkning. Medens Ildkampen endnu stod paa, ankom Gentofte
Brandvæsen. Den 34-aarige Brandchauffør E wald Hansen, der førte en af
Brandbilerne, blev dræbt af Tyskerne, der som sædvanlig skød fuldstændig
i Blinde. “Torotor” fremstillede bl.a. V 2-Dele.
-0-

Kl. 7.15 fandt endnu en Sabotagehandling Sted. Det var i Værktøjs- og Ma
skinfabrikken “Præcision”, Emdrupvej 28. Sabotørerne ankom til Fabrikken
i en Ambulance. De kommanderede Arbejderne ud paa Vejen, hvorefter de an
bragte to Bomber i Virksomheden og kørte bort. Den ene af Bc~berne eks
ploderede og ødelagde Montagehallen, medens den anden Bombe ~b1ev demonte
ret. Der har fire Gange tidligere været Sabotage i Fabrikken, der frem
stiller Drejebænke.
SLUT

—
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Fra Minister Kaufmann, det frie Danmarks Repræsentant i den frie Verden,
har INF modtaget følgende Hilsen ved Aarsskiftet:
-Denne Julehilsen skrives længe før Jul. Ingen kan vide, hvorledes For
holdene til den Tid vil ligge. Der var en Tid, da vi gjorde os Haab om,
at den kommende Jul skulde blive den glædeligste nogen Dansk kan erin
dre. Dette Haab vil vel næppe gaa i Opfyldelse. Snarere vil denne Jul i
mange danske Hjem bære Præget af Sorg og Utryghed.
Men Julen vil i Aar mere end nogensinde være Haabets Fest, og alle vi
Danske paa denne Side af Atlanterhavet vil i Tankerne være inderligere
forbundet med vore Landsmænd i Danmark og Sverige end ved nogen anden
Jul.
Her i Amerika modtager vi daglig adskillige Sider telegrafiske Meddelel
ser om Forholdene i Danmark. Danske og Dansk-Amerikanere er derfor godt
orienteret om, hvad der sker hjemme,. og de gør med Held deres Bedste
for at alle i De Forenede Stater skal kende det danske Folks Friheds
kamp. De føler Stolthed over Danmark. De værdsætter og beundrer Kvali
teten af de n danske Modstandsbevægelses Virksomhed som etEksempel paa
godt, solidt dansk Arbejde, og de begejstres over deres Landsmænds Mod
og Standhaftighed.
Foruden de 2000 danske Søfolk, der sejler for USA, er der nu henved
3000 unge Danske og omkring 30.000 unge Dansk—Amerikanere i Amerikas
militære Styrker. De kæmper ikke i danske Uniformer, men de kæmper for
Danmarks Frihed, paa hvilken af Verdens mange Fronter de saa end måtte
slaas. Ingen Juleønsker maa kunne være varmere end de, som disse unge
Danske Julenat vil sende til Danmark fra Tysklands Vestfront, Fra Norditaliens Slagmarker, fra Junglen paa Ny Guinea og Filippinerne eller fra
andre Steder i Verden.
Forholdene har længe afskaaret Danske ude og Danske hjemme fra persönlig
Forbindelse, men netop derved er de blevet knyttet inderligere sammen,
som hele det danske Folk i Ulykken er kommet til at staa hinanden nær
mere. Alle Danske har i de Aar, der er gået, lært noget om Ofre og om
gensidig Hjælp og Hensyntagen, har forsaavidt lært lidt af den Aand, om
hvilken netop Julen bringer Bud. Lad os handle i den samme Enighedens
Aand, naar vort Land atter er frit.

Nedenstaaende Meddelelse bedes optaget i alle frie Blade:
Flere store københavnske Industridrivende og Handlende har i de sidste
Uger faaet tilbudt betydelige Summer i engelsk Valuta hovedsagelig i
Fempundssedler. De folk, fra hvem Henvendelsen kommer, er tilsyneladende
meget hemmelighedsfulde, men i Samtalens Løb lægger de ikke Skjul paa,
at Pengene stammer fra Tyskerne, der er kommet i Bekneb. Man faar ogsaa
at vide, at Fempundsnoterne hidrører fra Konfiskation i tidligere besat
te Lande. INF maa paa det bestemteste advare mod Køb af disse Sedler,
der i Lighed med de danske lOO-Kronesedler fornylig er falske. De er
overordentlig godt eftergjorte, og det er vanskeligt for almindelige
Mennesker selv at skelne mellem de ægte og de uægte Sedler, selv naar
de lægges ved Siden af hinanden og undersøges nøje..
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Særmelding: Mester Peters fra P er kommet til København og søger omgaa
ende Forbindelse med Chefen. Kontakt gennem Nr.492.

dater, der er stationeret paa Kasernen, fandt Anledning til at gribe
ind.

Danske Frihedskæmpere fejrede i Gaar paa Aarets første Arbejdsdag deres
største Triumf. Værnemageren, den saakaldte Ingeniør N.Hansens Fabrik
for Reservedele til V 2 (Verzweiflungswaffe Nr.2), Radiofabrikken Toro
tor paa Kollegievej i Ordrup blev totalt ødelagt. Allerede i Gaar omtal
te INF kort Angrebet paa Radiofabrikken. Omkring 75 Sabotører ankom ved
7.Tiden i Gaar Morges til Fabrikken, der var sikret som en Fæstning.
Foruden Firmaets egne Sabotagevagter havde Tyskerne udkommanderet en Del
Soldater i Bevidstheden om, at dette for den tyske Krigsindustri saa
livsvigtige Appendiks maatte beskyttes paa alle Maader, og alt var Fred
og Idyl, indtil en 20 mm Fodfolkskanon pludselig gav sig til at bjæffe
udenfor Virksomheden med det Resultat, at den tyske Soldat, der havde
forskanset sig i en Betonbunkers ved Porten, blev sat ud af Spillet. I
næste øjeblik oversvømmedes Fabrikkens Terræn af maskinpistolbevæbnede
Mænd, og mens den ene Gruppe tog sig af Afspærringen af Kollegievej,
sørgede den anden for at holde Vagter og Arbejdere op. Atter andre træng
te in i Værkstedslokalerne, hvor de anbragte to Bomber. Faa Minutter
efter blev der givet Signal til Sprængning. Paa dette Tidspunkt var
samtlige Vagter og Arbejdere anbragt i Beskyttelsesrummene, og da de
voldsomme Eksplosioner gav Genlyd over Ordrup, var Sabotørerne paa Vej
bort i Biler, paa Cykler og til Fods. I Ly af Mørket lykkedes det dem
alle at slippe væk. Til Gengæld gjorde Gestapofolkene en “værdifuld”
Fangst, da de en halv Times Tid senere ankom til Stedet, garneret méd
Sommerfolk fra folitigaardEn. De arresterede nemlig alle de Mennesker,
der var kommet tilstéde hidkaldt af Eksplosionerne, og i de næste to Ti
mer jog de rundt paa Vejene, hvor de skød til alle Sider. På Adolphsvej
satte Sommerfolkene Rekord; de kastede en Haandgranat mod en Hund, sam
tidig med, at de affyrede deres Maskinpistoler. Bortset fra nogle knus
te Ruder skete der intet, og Hunden forsvandt i Charlottenlund Skov.
Om “Ingeniør” Hansen er der iøvrigt kun at sige, at han siden Besættel
sen har gjort alt for at tækkes Tyskerne. Blandt andet pakkede han Flæsk
i de Kasser, som han sendte V 2-Reservedele til Tyskland i. Fleremindre
Virksomheder arbejdede som “Underafdelinger” for ham, og karakteristisk
for dem alle var, at de med Foragt afviste Betegnelsen “Værnemager”. De
solgte kun deres Produkter i Danmark, paastod de, og saadan set har de
jo Ret. Til Gengæld maa flere Radio- og Instrumentfabrikker i de nærme
ste Dage foretage omfattende Indskrænkninger
takket være Frihedskæm
pernes Indsats overfor Landetsstørste Værnemager-Virksomhed.
Som om
talt blev den tyske Soldat, der havde forskanset sig i en Bunkers ved
Fabriksporten, dræbt. Yderligere maa man regne med, at en Sabotagevagt
ligger begravet under Fabrikkens Ruiner, og endelig blev Brandchauffør
Ewald Hansen dræbt. Han var paa Vej til Fabrikken med Brandvæsenets Of
ficersvogn, da en tysk Soldat aabnede Ild imod ham, fordi han troede,
at der kom yderligere Forstærkning til Sabotørerne. Ewald Hansen blev
ramt i det ene øje og blev dræbt paa Stedet. Vognen kørte op over For
tovet, men det lykkedes Hansens Medhjælper at gribe fat i Rattet og af
værge en alvorlig Ulykke.
Efter den ødelæggelse, der er sket, er der
ingen Grund til at tro, at Torotor kommer igang igen under Krigen.
Til
Bedømmelse af Indsatsen bør det tilføjes, at den tyskbesatte Jægersborg
Kaserne ligger knap 200 m fra Kamppladsen. Ingen af de tyske Politisol

Nytaarsnat gik danske Frihedskæmpere til Angreb paa Tyskernes Radio-Pej
lestation Nord for Holbæk. Stationen var under skarp militær Bevogtning,
men ikke desto mindre lykkedes det at ødelægge den totalt. Stationen lig
ger ved en Bivej, der gaar fra Vipperød til Arnakke. Den er beskyttet med
et højt Pigtraadshegn, og i de sidste Maaneder har Tyskerne faaet opført
en Betonmur, der har skullet beskytte selve Stationsbygningen mod over
raskende Luftangreb. Muren, der var meget svær, var opført foran den Del
af Stationen, der vender mod en Dalsænkning. Man vilde paa den Maade for
hindre allierede Flyvere i at stryge lavt hen over Dalen og kaste Bomber
mod selve Stationen. Selve Aktionen var ikke særlig vanskelig. Man maa
gaa ud fra, at Vagtmandskabet har været saa stærkt optaget af at diskute
re Førerens Løfter om Krig i al Evindelighed, at de ganske har overset
og overhørt Sabotørernes Ankomst. I Hvert Fald blev der kun løsnet et en
kelt Skud, hvorefter Vagtmandskabet blev anbragt i Sikkerhed i en nærlig
gende Kælder. Nytaarsgæster, der havde været paa Vej forbi Stationen,
blev ogsaa ført i Sikkerhed i Kælderen; og derefter udlagde Gruppen i Ro
og Mag Bomber paa Lageret, I Garagen, i Pejleanlægget og i Maskinhallen.
Kort efter fulgte Eksplosionerne, der ødelagde Stationen fuldstændig sam
tidig med, at den Mur, der var bygget som Værn mod de allierede Flyvere,
styrtede sammen. En halv Times Tid senere ankom Gestapofolk og tysk Mili
tær. De anholdt øjeblikkelig en Del ganske uskyldige Beboere i Vipperød
og tog dem med til Afhøring. Man kan vist godt gaa ud fra, at denne Afhø
ring ikke har givet noget Resultat.

-

-

-

-

-
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Nätten til Søndag blev Sporskifterne paa Padborg Station fuldstændig øde
lagt ved 9 Eksplosioner. Ved 23.Tiden blev der ringet til Stationen, og
en Stemme meddelte, at der var lagt Bomber over hele Terrænet. Al Range
ring blev straks suspenderet samtidig med, at de tyske Rigsbanefolk blev
underrettet. De alarmerede naturligvis straks Gestapo fra Aabenraa og en
Sprængningskommando, men Sprængningskommandoen havde næppe paabegyndt Ar
bejdet paa Terrænet, før der lød en voldsom Eksplosion. Folene trak sig
bort i Sikkerhed, men for alle Eventualiteters Skyld placer~de man en
tysk Skildvagt i Stationsbygningen med Ordre til at forbyde alle Funktio
nærer at forlade Kontorerne. Indtil Kl.00.O2 var der eksploderet ialt 9
Bomber, og alle Sporskifter var ødelagt. Saa først vovede Gestapofolkene
og Sprængningskommandoen sig frem igen. De arresterede straks Stationsbestyreren og 16 Mand og førte dem til Aabenraa. De blev dog frigivet igen Mandag Formiddag med Undtagelse af Hjælpearbejder Theodor Mohl. Des
uden arresterede Tyskerne Portør Otto EmU Hansenm~Stationsarbejder Her
luf Christensen og Hjælpearbejder Håns J.Hansen. ø~1elæggelserne paa Sta
tionen bevirkede, at alle Tog til og fra Flensborg maatte aflyses, og
Nord paa og Nord fra kunde Trafikken kun opretholdes med Persontog ad et
enkelt Spor.
Som omtalt forleden i INF har Statsbanerne en Køreplan liggende klar for
en fuldstændig krigsmæssig Indskrænkning af Trafikken i hele Landet. Det
kan ventes, at denne Køreplan træder i Kraft meget snart, saa Fabers Rej
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seliste fra 1.Januar 1945 faar sikkert ikke Gyldighed i ret lang Tid.
Grunden til de voldsomme Indskrænkninger i Trafikken, som vi neden for
skal nævne nogle Eksempler paa, er udelukkende Manglen paa Kul. I 1938
brugte Statsbanerne daglig 1000 Tons Kul. I Dag er Forbrudet steget til
1200-1400 Tons daglig, og naar Situationen samtidig er den, at derbogsta
velig talt ikke mere kommer Kul her til Landet, er det klart, at der maa
foretages en radikal Nedskæring i Forbrudet. I den sidste Tid er der til
Statsbanerne klatvis kommet en Smule Kul, men det er fra helt andre Ste
der end de sædvanlige. Det menes, at de er kommet her til fra Polen. Naar
hertil kommer, som nævnt før -i INF, at der er en reel Mangel paa 7.000
Godsvogne, fordi de indenlandske Transporter har taget et saa voldsomt
Opsving, er det klart at vanskelighederne taarner sig op. Tyskerne lægger
ikke alene Beslag paa en Mængde Godsvogne og Spor, men de er ogsaa be
gyndt at anvende de danske Lokomotiver.
Den mest radikale Nedskæring i
den nye Køreplan
der som nævnt sikkert ikke lader vente længe paa sig
er den, at der intet Sted i Landet vil køre Damptog om Søndagem for
Civiltrafik. De to eneste Steder, hvor Civiltrafikken opretholdes om Søn
dagen, bliver i Københavns Nærtrafik, hvor S—Togene kører, og (af Hensyn
til den totale Ødelæggelse af Aarhus Sporveje) Ruten. Aarhus H—Skolebak—
ken—Grenaavej og omvendt.
Det er jo en ringe Trøst, at der i en Fodnote
under Ruten København—Gedser-WarnemUnde staar: “Civiltrafikken i Tyskland
maa regnes at være næsten helt indstillet paa Onsdage og Søn- og Hellig
dage”.
For at give et Indtryk af den voldsomme Nedskæring, der ventes, kan vi
blive ved Ruten København—Gedser-WarnemUnde og omvendt. Her findes i Fa—
bers Rejseliste for l.Januar opført (naaralle personførende Tog i Listen
tages i Betragtning ogsaa de, der udgaar fra Mellemstationer) 31 Tog ialt
daglig. Efter den nye Køreplan vil Civiltrafikken paa denne Strækning
indskrænke sig til 10 Tog daglig. Som Eksempel kan nævnes blot et enkelt,
der særlig vil blive lagt mærke til: Om Formiddagen vil der paa GedserRuten kun køre et Hurtigtog, nemlig Kl.8.15. Dette Tog plejer at gaa li
ge igennem til Gedser, men faar efter den nye Plan Standsninger i Næst
ved, Vordingborg og Nykøbing F. Til Gengæld udgaar Hurtigtoget K1.ll.00
fra København helt. Saa faar man trøste sig med, at Persontoget, der i
Øjeblikket gaar Kl.7.27, men kun føres til Køge, vil faa Afgang K1.7.25
og blive ført igennem til Nyk.F. Saa kan man vente der i fem Timer og
komme videre til Gedser med en anden Slæber.
En anden af Statsbanernes Hovedruter, København-Korsør—Fredericia og om
vendt har i den nuværende Rejseliste 37 Tog daglig. Efter de planlagte
Nedskæringer vil der paa denne Rute kun blive ialt 17 Tog daglig ( heri
stadig medregnet alle Tog paa Strækningenm ogsaa de, der udgaar fra Mel—
lemstationer eller kun kører til Mellemstationer). I Øjeblikket afgaar
der om Formiddagen fem Tog med Passagervogne fra Københavns Hovedbane—
gaard til Korsør, hvorfra de efter kortere eller længere Ventetid føres
over Storebælt. I mange Tilfælde dubleres i Øjeblikket Morgenekspressen
til Jylland, hvad der sandsynligvis overhovedet ikke vil være Tale om
efter den nye Plan. Endvidere kan det oplyses, at der efter den nye Plan
kun vil blive to Forbindelser fra København om Formiddagen med Overfør
sel over Storebælt, nemlig Kl.6.30 og Kl.7.52. Det næste Togs Afgang fra
København til Korsør bliver ikke før Kl. 17.05, og med dette Tog er der
ingen Forbindelse over Storebælt. Endelig kan det nævnes, at hvis man
skal til en Mellemstation paa Fyn, er der 4 Timers Ventetid i Nyborg.

Dette bevirker bl.a., at mens man i Øjeblikket kan tage fra København
Kl.8.00 ob være f.Eks i Langeskov Kl.l3.30, skal man efter den nye Plan
afsted fra København Kl.7.52 og er ikke i Langeskov før 16.40.
Man skal
imidlertid altid se paa de lyse Sider af Tilværelsen: Der vil ikke gaa
saa meget Papir til, naar de nye Køreplaner snart skal trykkes.

-

-

-

—
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Alt tyder paa, at de fleste af de 20-30.000 Mand, Tyskerne har liggende i
Oksbøl-Lejren, er flyttet Syd paa. For kort Tid siden afgik et meget
stort Tog
der skulde tre store Lokomotiver til for at slæbe det
Syd
paa. Nærmere Enkeltheder kendes endnu ikke.
-

-

Ved 21.30 Tiden Mandag Aften foretog tyske Militærpatruljer Razzia paa
Kongens Nytorv, hvor de søgte efter Vaaben hos Sporvognspassagererne. I
Aftes ved 18.15 Tiden blev der foretaget en lignende Undersøgelse paa Ho—
vedbanegaarden i København.
Endnu to Sabotagehandlinger blev gennemført i Gaar. Som omtalt blev Ma
skinfabrikken “Præcision” paa Emdrupvej 28 lagt i Ruiner ved 7.Tiden om
Morgenen, og ved l7.Tiden blev der lagt Bomber paa Fabrikken “Cheminova”
i Gladsakse. Der anbragtes ialt tre Bomber, men kun den ene eksploderede.
Den ødelagde Kontorbygningen og en Vandbeholder ved Fabrikken. Derimod
blev to Bomber, der var anbragt i selve Fabrikslokalerne, uskadeliggjort
af en tysk Sprængningskommando, som var blevet tilkaldt. En mindre Brand
blev hurtigt slukket.
Vi minder om, at enhver Henvendelse til INF maa være underskrevet med
Nummer eller Mærke.
Det tyske Orlovstog paa Vestkysten ramtes Nytaarsdag af Eksplosioner paa
Strækningen mellem Sig og Varde. Et Antal Boggievogne blev afsporet.
Statsbanerne sendte Hjælpetog fra Esbjerg, og der ankom et l~ysk Hjælpetog fra Flensborg via Tønder. Skaderne synes at være alvorlfge, men nær
mere Enkeltheder foreligger endnu ikke.
BURDE HITLER VÆRE FØDT PAA LOLLAND ?
“Social Arbejder Oplysning” (af Stifterne ogsaa kaldet “Stauning-Fløjen”)
afholdt i Aftes i Odd Fellow Palæets store Sal en folkelig socialistisk
Solhvervsfest, hvortil der var udsendt en Række Indbydelser til Tysk—
landsarbejdere og deres Familier og andre interesserede. Vor Medarbejder
havde Lejlighed til at overvære Mødet, der holdtes for fuldt Hus i den
flagsmykkede Sal. Koncertpalæets Scene flankeredes pompøst af Organisa
tionens Symbol
en oprejst Hammer paa Baggrund af det kongelige Porcel
læns kendte tre Bølgelinjer. Blandt Gæsterne saas Forfatteren Harald
Bergstedt og Souschefen i det tyske Rejsebureau (RDV-Informationsbureau,
Østergade), (Reichsbahnzentrale der deutschen Reiseverkehr), den svensk—
fødte Hr.Folke l’Anglais () Nordgren. Iøvrigt prægedes Forsamlingen af
ældre og yngre Tysklandsarbejdere af begge Køn, elskværdige Herrer med
—

17

Side 6. INFORMATION Nr.373. 3.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.338.

Side 7. INFORMATION Nr.373. 3.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.338.

Kongemærke i Knaphullet viste Deltagerne tilrette.
Medens Gæsterne strømmer ind, musicerer Orkestret. Vi nikker genkendende
til den unge talentfulde Kapelmester Jørgen Nielsen, Harald Bergstedts
nære Ven og Medarbejder, som i den højtidelige Anledning optræder i en
blaa Lakaj-Unfform, der i alle Maader passer til Lejligheden.
Nu staar Johannes Larsen, Organisationens energiske Formand, paa Taler
stolen og byder Forsamlingen velkommen. I hjertelige Vendinger takker han
for den Interesse, Foreningens sociale Oplysningsarbejde har mødt. Saale
des havde der ved Høstfesten meldt sig 334 nye Medlemmer, og man havde
til denne Fest
oplyste Taleren
maattet halvere Antallet af Deltagere
for at faa Plads til alle (~)
Efter Formandens Indledning sang Forsam
lingen “Høje Nord, Friheds Hjem”, og derpaa forevistes en kort tysk Pro
pagandafilm (RDV) om Komponisten Beethoven.
Rank og myndig bestiger Aftenens Taler, den kendte “Socialist” Jens Strøm,
Talerstolen. Smilende modtager han Forsamlingens Hyldest og indleder med
korte, men koncise Bemærkninger om, hvad han egentlig forstaar ved Socia
lisme. Det har overhovedet, siger han, intet med Teorier at gøre, men
skal bygge paa Realiteter. Pengene bør repræsentere arbejdsskabte Værdi
er, og de kapitalistiske Magter skal fravristes alt, hvad de har røvet.
Der skal skabes et Samfund, som er en lykkelig Arbejdsplads for enhver,
der yder en skabende Indsats. Alt for længe har vi været indsyltet i Fri
hedsbegrebet. Vi har Frihed til, hvis vi vil, i Morgen at starte et Blad,
der kan udkonkurrere Berlingeren og Politiken, men vi har ikke rihed til
at købe et Pund Frikadellefars.
Jens Strøm kom derefter ind paa Staunings Tale i Studenterforeningen den
8.Marts 1941. Han hævdede, den var skelsættende i Socialismens Historie,
idet Stauning
sagde han
ved denne Lejlighed gik ind for den europæi
ske Nyordning og paa denne Maade gav Arbejderne Lov til at søge Arbejde
i Tyskland. Tysklandsarbejderne blev hurtigt klar over, at man i Tyskland
havde fundet den rigtige Socialisme, men Embedsmænd, Fagforeningsfolk og
alle de andre Nulliteter i Danmark saboterede Staunings Linje og lagde
den nye Bevægelse for Had i det danske Folk. Socialismens Opfinder, A
doif Hitler, begik den Taktløshed at blive født i Tyskland. Han burde
selfølgelig være født paa Lolland. (Ordret gengivet).
Paa dette Tidspunkt blev der Uro paa Balkonen. Et ældre Ægtepar
fra
Lolland?
rejste sig harmdirrende og forlod Salen, efter at Dørvogteren
forgæves havde søgt at genne dem tilbage.
Med gode ønsker om Fremgang for Bevægelsen og det arbejdende Folk i det
kommende Aar sluttede Jens Strøm sin Tale.
Vi er nu naaet til Aftenens Højdepunkt, Solhvervskantaten, forfattet af
Harald Bergstedt. Programmet havde ikke løjet. Det blev en uforglemmelig
Oplevelse; da Scenetæppet gled til Side, straalede en nordisk Vinternat
os im~de gennem en snedækt Grantykning, foran hvilken en hemmeligheds
fuld Høj rugede over underjordiske Magter. Med eet hævede Højen sig paa
gloende Pæle. Fra alle Hjørner myldrede smaa Nisser frem under Anførsel
af en stor, sværlemmet Nissemor, af Skikkelse nærmest som en vendisk Am
me. Hun var iført en ejendommelig Nissedragt, der kunde se ud til ved an
dre Lejligheder at skulle bruges i nordisk—germanske Skuespil. Brynhilde
maatte man tænke paa.

Der udspillede sig nu en symbolsk Kamp mellem Lysets og Mørkets Magter,
under hvilken det nye Aar aabenbarer sig i Skikkelseaf en høj ranglet
Lemmedasker i blaat Fløjl og grønne Hoser. En ækelt udseende person med
Horn i Panden og en Bombe i Tasken nærmer sig den uerfarne Yngling og
tilbyder ham sit Venskab. Han vil forære ham Taskens Indhold, der foruden
Bomben omfatter en halv Falske Akvavit (Akvaviten er vel en Finte til
Frits Clausen)
et Suk af Længsel gaar gennem Salen
vældige Seddelbun—
ter fra Nationalbanken samt et luftigt Slør, som den djævelske Person
forklarer er et Hjernespind, en Ideologi. Den unge Mand bliver lykkelig
ved Gaverne, men i det samme kommer op gennem Sallen tyve civilklædte
Personeraf begge Køn, hver bærende en Papirslygte. De gaae op paa Scenen,
hvor de bryder ind med Kor og Vekselsang. Nisserne tumler om mellem hin
anden og kommer for Skade at vælte et Par Grantræer, men det gør ikke no
get, da Træerne viser sig at staa paa Juletræsfødder og derfor hurtigt
bliver rejst igen. Midt i det hele humper det gamle Aar ind fra Baggrun
den, flytter en Træstub hen i Hjørnet og sætter sig paa den. Han giver
sig nu til at advare Nytaaret mod den listige Mands Gaver. Heri understøttes han højlydt af Koret og af Brynhilde, der nu og da forsvinder ud
i Kulissen gennem en Scenedør i det fjerne mellem to Grantræer.
Den gamle Mand imødegaar
paa Vers sor~ alle de andre- den onde Mands.
Propaganda med følgende Ord henvendt til Publikum:
Han knuste Hjerter, knuste Hjem
i hver en By, hvor han kom frem.
(Ordret gengivet).
Men den højere Trold tager Sagen noget lettere og svarer djærvt:
Fra Tivoli kender du Bomberne bedst.
(Ordret gen
Naar Bomberne knalder, da bliver der Fest.
givet).
Til Slut forjages Trolden ud i Mørket. Det nye Aar faar en Lysekrone paa
Hovedet, Kaabe over Skulderen og Scepter i Haanden, og
forsigtigt for
ikke at tabe Kronen
kry ber han ned ad Trappen til Salen og gaar i
Spidsen for de optrædende Fremtiden i Møde og ud i Garderoben.
N~i tændes Lyset i Salen. SOCIAL ARBEJDER OPLYSNINGs store Fest er ved sin
Afslutning. De sidste Dange synges, og nede i NS~a1en bemærker vi tre “dan
ske” SS-Soldater fra Division Wiking, der rejser sig og i ~jb Beundring
for deres højere Chefs sociale Indsats med oprakt Højrearm istemmer:
Vor Fest er endt og vor Sal skal lukkes.
Og hver skal ud i den sorte Nat.
Det sidste Lys, her har brændt, skal slukkes,
og snart hver Stol staa tom, forladt.

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vigtigt: Numrene findes i Dag invendig i Kuverterne. Der er ikke denne
Gang foretaget nogen Ændringer.
Specielt til 215: Deres Oplysning er videresendt til Undersøgelsesudval
get. Den anførte Meddelelse staar for det paagældende Blads Regning. Bla
det er iøvrigt godt nok.
Specielt til 456: Besøget hos Dem var rigtig nok. Det vil blive gentaget
ved Lejlighed i Overensstemmelse med Deres ønske.
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307,335 og 450 kan vente Besøg 4/1.
Specielt til 6 og 162: Der er nu indløbet en Hilsen fra Husum, og dermed
er det altsaä fastslaaet, at Manden indtil det Tidspunkt var i Live. Den
videre Undersøgelse er derfor standset.

EN HITLER-MODSTANDER: Under Kampene paa den ungarsk-østrigske Grænse har
Hitler mistet sin næstsidste Nevø, en Søn af hans Søster, FruRaubald.
Den sidste Nevø kæmper mod Hitler, det er en Søn. af Hitlers Broder, Re
stauratør Alois~ Hitler, William Patrick Hitlen, der som~Marineso1dat gør
Tjeneste i den amerikanske Stillehavsflaade.

VESTFRONTEN: Ustandselig hamrer det allierede Luftvaaben mod Banegaarde
og Forbindelseslinjerne til den tyske Offensiv, og i Dag ligger 7 af de
vigtigste Banegaarde i Ruiner. Det ene Luftangreb afløser det andet ved
Dag og ved Nat, og den allierede Taktik gaar, ligesom i Normandiet, ud
paa at afskære Kamprummet fra Bagterrænet. Dette er ved at lykkes. Et
stort Antal Broer og Tunneller er allerede ødelagt, og der vil gaa Dage,
før de sidst ødelagte Banegaarde kan komme saa nogenlunde i Orden, saa
man kan gennemføre en højst mangelfuld Trafik. Reserver, der skal frem
til Fronten, maa allerede nu tilbagelægge de sidste 50-60km til Fods, og
Materiellet maa transporteres med Lastbiler og Hestevogne. I Is og Sne
er denne Transport uhyre vanskelig, og de fleste Steder mangler de yder
ste Linjer baade Ammunition og Forplejning. Ved Bastogne har saaledes
Hitlers Livstandarte maattet nedgrave deres Panser, da de ikke kan faa
noget Benzin frem.Sydøst for Bastogne er Fronten uforandret i sit Forløb,
hvorimid Amerikanerne er gaaet frem ~Iest derfor. Mod Vest og Nord er Ty
skerne ved at gennemføre Omgrupperinger, idet de vil gøre et nyt Forsøg
paa at naa frem til Liege og Antwerpen. Ved Saar og i Pfaltz fortsætter
Tyskerne deres Angreb og er naaet et Par Kilometer frem i Nærheden af
Blies—Floden. Ved Saarlautern er store tyske Troppesamlinger blevet til—
intetgjort ved Luftangreb.
Det samlede Tab for de Flyvemaskiner, der Nytaarsdag angreb de allierede
Flyvepladser, var ikke 128, men 165 Maskiner.
0STFRONTEN: Tyskerne forsøger nu at forsyne de indesluttede Tropper i
Budapest ad Luftvejen, men der er meget store Tab af baade Flyvemaskiner
og nedkastet Materiel. I de fleste af de tyske Stillinger er der Mangel
paa baade Mad og Ammunition. Hus efter Hus maa forlades, og Tyskerne sæt
ter Husene i Brand, før de gaar videre ind mod Byens Kerne. Tusinder af
Saarede dør paa Grund af Mangel paa Læger og Sygeplejersker, og Ligene
ligger i Gaderne uden at kunne blive begravet.
NY FREDSFØLER? Kontraspionagen mødte i Gaar op paa Flyvepladsen Echter
dingen ved Stuttgart og forhindrede, at Udenrigsminister von Ribbentrops
Ruslands-Ekspert, Ministerialdirigent Dr.Bruno Kleist, afrejste til Bar
‘\ celona med Kurermaskine. Man ved endnu ikke, hvorvidt Dr.Kleist skulde
til Spanien efter Ordre fra von Ribbentrop, eller om han vilde bringe sig
selv i Sikkerhed. I Juni Maaned i Aar begav Dr.Kleist sig til Stockholm
for efter Ordre fra Ribbentrop at forhandle med den derværende russiske
Legation om en Separatfred. Han blev længe i Stockholm, men fik alligevel
at vide, at Madame Kollontay ikke saa sig i Stand til at forhandle om
Fred med det nuværende Regime. Baade i Juli og August Maaned forsøgte han
stadig i Stockholm at forhandle om en Fred, men stadig forgæves. Efter
sin Hjemkomst har Dr.Kleist stadig anmodet von Ribbentrop om Beskyttelse
mod den tyske Kontraspionage, da han frygtede for en Arrestation. Han
staar nu under Kontraspionagens stadige Kontrol.
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RADIO: Det maa da ærgre Tyskerne at skulle betale 24 Mark om Aaret nu i
Stedet for tidligere 10 Mark i Radiolicens. Forhøjelsen er sket fra den
l.Januar i Aar.

Som omtalt i Gaar blev 15 politiske Fanger befriet fra Statsfængslet i
Horsens, uden at der blev løsnet et Skud. Flere af Fangerne havde siddet
fængslet i Aarevis. Frihedskæmperne havde bemægtiget sig Luftværnets sto
re Vogn og kørte op foran Statsfængslet. Vagten troede, det var rigtigt,
da de uniformerede C.4~Folk sagde, de skulde til øvelse paa Fængslets
Grund, og slog Portén op. I samme øjeblik havde han en Revolver i Siden,
og Vognen kørte nu helt frem til Ringmuren. Frihedskæmperne rejste Sti
ger, entrede op paa Ringmuren, og med deres Maskinpistoler holdt de Fan
gevogterne op, samtidig med at de kastede Pistoler og Rebstiger ned til
Fangerne. Blandt Fangerne var Skipperen der i sin Tid sejlede Christmas
Møller til Sverige. Paa fire Minutter var Aktionen tilendebragt, og Fan
gerne, hvis Gaarturtid var valgt med megen Omhu, befriet. De 12 Friheds
kæmpere kørte bort med deres Bytte. Baade Feltgendarmeriet og Vagtværnet
ledte efter de befriede hele Aftenen og Eftermiddagén, men de var som
sunket i Jorden. Gestapo fra Aarhus blev tilkaldt, men alle Eftersøgnin
ger var forgæves.
Ved 2O.Tiden i Aftes blev der ringet paa Døren til en Lejlighed Maglekil
devej 7, l.Sal. Den beboes af Lagerchef Møller hos Always Radio, og da
han aabnede Døren, affyrede en ung Mand flere Revolverskud mod ham. Han
styrtede om i Entreen og ved Ankomsten til Frederiksberg Hospital var han
død.
Under en Razzia i Adelgade trængte Tyskerne og Sommerfolken~ ind i Ejen
dommen Adelgade 87, hvor de aabnede Ild mod en af Ejendommens Beboere,
det 2O-aarige Bud Erik Knud Jensen. Umiddelbart efter kom en dansktalen
de Gest~pomand til. Jensen, der var dræbt paa Stedet, blev undersøgt, og
hans “Landsmænd” forsvandt med hans Legitimationskort.
Tidlig Mandag Morgen fandt tilfældige forbipasserende Liget af en midald
rende Mand ved G1.Strand udfor Assistenshuset. Han var dræbt ved flere
Skud i Hovedet. Det er nu oplyst, at den dræbte var den 54-aarige Ar
bejdsmand William Andersen, Aaboulevarden 32. Han havde i længere Tid ar
bejdet i Tyskland, men var hjemme paa Juleorlov. Motivet og de nærmere
Omstændigheder kendes ikke.
Den 29-aarige Arbejdsmand Niels Egon Becker Christensen, Kiers Plads 7 i
Aarhus, der blev anset for at være Nazist, blev Nytaarsaften dræbt af Re
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volverskud fra to Cyklister, der kørte forbi ham.
Fabrikken Haparanda, der blev saboteret i sidste lige, fabrikerede udeluk
kende Skaale til Kuglelejer, beregnet paa tyske Kampvogne. Sabotørerne
gjorde, hvad de kunde for at advare de nærmestboende inden Sprængningen.
Til de 152 Danskere, der allerede er afgaaet ved Døden i tyske Fængsler
og Koncentrationslejre, er yderligere kommet tre. Det er Overbetjent Carl
Korsøe, København, Politibetjent Henry Carnow, Frederiksberg og Politi-betjent Svend Sørensen, Nørresundby.
Lørdag Eftermiddag blev Formanden for Dansk Kriminalpolitiforening, Kri
minalassistent Holton løsladt af Tyskerne. Kriminalassistent Holton har
været interneret paa Politigaarden siden 19.September, men i den sidste
Maaneds Tid har han dels været paa Hospitalet, dels Rekonvalescent efter
Hospitalsophold. Løsladelsesordren er underskrevet af Dr.Hoffmann.
Som omtalt blev nogle af de paaPolitigaarden internerede Politifolk løs
ladt umiddelbart efter at Tyskerne havde deporteret ca.40 Mand til Frøs
levlejren. Kun i et enkelt Tilfælde var Løsladelsen ikke ledsaget af no
gen Forklaring, Sygdom, Alder,Charge. Det drejer sig om Politibetjent
Kjeld Flint, Bernstorffsvej 55 A. Det viser sig nu, at Flint, der iøvrigt
var Løjtnant, siden 1940, har været Medlem af DNSAP, og kort før sin Løs
ladelse deltog han sammen med tysk Politi i en Udrykning til en Sabotageaffære paa Amager. Her blev han saaret af Sabotører og niaatte flygte ind
til en Familie, fra hvis Telefon,han alarmerede Shelihuset. Forklaringen
paa Løsladelsen og Interneringen er næppe nødvendig.

SLUT
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CHRISTMAS MØLLERS NYTAARSHILSEN TIL DANMARK.
I den danske Udsendelse fra London holdt Christmas Møller følgende Nyt
aarstale:
Det gaar sikkert alle Danske paa samme Maade denne Nytaarsaften, den
sidste før Befrielsen. Vore Tanker er mest hos vore Døde og deres Kære,
hos Kaj Munk og Paludan MUller, hos “Flammen” og “Citronen” og hos “Pe
ter”. Vore Tanker gaar til dem alle, kendte som ukendte, der gav de~es
Liv for Danmarks Sag. Til de Tusinder, som sidder i Fængsler og Koncen
trationslejre og fortsat lider for deres Tro og deres Overbevisning. Hvad
vilde Danmark have været i Dag, om der ikke havde været Mennesker som
disse Helte. Ja, hvor vilde Danmark have været, om ikke den aktive Mod
stand havde gjort Danmark til Kampplads saavel som noget Land i Europa.
Og i en Henseende yderligere har alle Danske hjemme som ude det sikkert
ens, Krigem og Krigens Gang er det vigtigste og alt overskyggende. Hvor
langt er vi ikke naaet i det Aar, som nu er sluttet. Nogle har maaske væ
ret for optimistiske, men sammenlign Verdenskortet nu og for et Aar si
den, og ingen kan andet end føle den stærke Tilfredsstillelse med Resul
tatet. Et enkelt Tilbageslag kan intetændre i dette Billede, men den
sidste tyske Offensiv kan kun understrege, hvor uendelig en Fare Tyskland
har været og er og ogsaa
om ikke alle fredselskende Nationer holder
sammen
vil vedblive at være, naar det er totalt slaaet. Hvad vi faar i
disse Dage og Uger, er Anskuelsesundervisning i ikke at handle som efter
den sidste Krig. Tyskland og Nazismen vil vedblive at være Fjender mange
Aar frem i Tiden. Ja, Verden er naaet langt frem i dette Aar, og det er
Danmark ogsaa, takket være den danske Hjemmefront og Danmarks Friheds
raad, ja saa at sige hele det danske Folks faste og bestemte Holdning.
Haarde er Vilkaarene blevet, og Tyskerne gav det danske Folk den største
Kompliment, de kunde, ved den infamt nederdrægtige Beslutning om at op
løse Politiet. Hvoe er det karakteristisk, at netop den nazistiske Poli—
tistat handler saaledes. Det vilde føre alt for vidt, om jeg her forsøgte
at give en Oversigt over, hvor langt de er naaet. Vidnesbyrdene er mange,
men lad mig nævne et Par enkelte. Den største udenrigspolitiske Begiven
hed for Danmark var vel nok Sovjets Modtagelse af Minister Døssing.- Vor
Stilling har været vanskeligst~ her. Andre Lande kendte os b~dre. b~ for
stod os. Norges Statsmænd og Repræsentanter hjalp os i vor~trangeste Tid,
men det rüssiske Folk, som selv har ofret og ofret saa kolossalt for os
alle, vidste saa lidt om vore Vilkaar. Danske hjemme kan ikke sige det
offentligt, men de ved, at vi har talt paa hele det danske Folks Vegne,
naar vi har arbejdet for, at der blev optaget Forbindelse mellem Danmark
dansk Modstandog Sovjet, og vi skylder Sovjet en stor Tak for den høj
sindede Stilling, de har taget. For os her i Storbritannien kan man sige,
at Aaret begyndte med Udenrigsminister Edens Anerkendelse i Januar og
sluttede med Vicepremierminister Attlees Forsikring i November om, at vi
som fri Nation vil blive en af de Allierede, og i USA har Cordell Hull og
andre udtrykt sig paa lignende Maade. Og det frie Frankrig og det frie
Belgien har vist os det samme. Ja, haardt og drøjt har Aaret været, men
Arbejdet det har ikke været forgæves, og intet af alt dette var sket uden
Hjemmefrontens storslaaede Kamp. Og vi ser saa frem, vi har passeret den
korteste Dag, snart er det Foraar, og vi tror paa, at Foraaret og Somme
ren vil kome til os. Den første Nytaarshilsen til Danmark kunde ikke væ
re stoltere og mere ærefuld: Winston Churchill
Klippen paa hvilken vi
-

-

-

-
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alle byggede vore Haab i 1940, fordi han var Storbritanniens Chef
send
te ogsaa Danmark sin Hilsen og sin Tro paa vor Kamp. Danmark vil leve op
til denne Tillid. Ingen er i Tvivl om, at Venskelighederne vil komme,
naarvi gaar fra Tvang til Frihed. Vi har set store Vanskeligheder i and
re Lande, men vi er ikke Pessimister, men Optimister. Kan man blive andet
and Optimister, naar man ser Udviklingen i Fr~nkrig. Udviklingen foregaar
med de stærkeste Skridt, og i Dag er Frankrig, et halvt Aar efter 6.Juni,
igen en Stormagt. Paa samme Maade tror jeg paa, at det kernesunde danske
Folk vil komme over sine Saar og ødelæggelser og hurtigt faa Liv og Helse. Og i hvert Fald ved jeg, at jeg sammenfatter alle ønsker for vort Fæ
dreland, naar jeg angiver vor Nytaarshilsen, at det samlede danske Folk
i Enighed og Samdrægtighed vil løse Opgaverne. Der vil ikke hos os være
noget ønske om at holde nogle af dem, som har gjort det bedste Arbejde i
Krigens Dage, borte fra at være med til at løse Fredens Gerning, og hvil
ke Maal har vi ikke, at genopbygge alt, der er lagt øde og gøre godt,
hvad Fjenden har forbrudt og derefter blive et endnu lykkeligere dansk
Folk med menneskeværdige Levevilkaar for alle. Dette er vort Maal.Sammen
hold, Ligelighed, Retfærdighed, udadtil en Politik sammen med alle de
forened~ Nationer mod Agression, inadtil en Samfundspolitik, som gør Dan
mark til Arbejdernes brede, almindelige Befoikningsland.
-

INF bragte for nogle Dage siden en Opgørelse over Antallet af Danske, der
har sat Livet til i tyske Koncentrationslejre og Fængsler. Antallet af
Døde er siden da Forøget til 163, og det kan desværre befrygtes, at det
te Tal i den kommende Tid vil gaa yderligere i Vejret, idet en Del af de
danske Politifolk, der skulde have været overført fra Buchenwalde til
Krigsfangelejren MUhldorf mellem Dresden og Torgau, har maattet efterla
des i Buchenwalde, fordi de var for sy~e til at taale Transporten. Det
drejer sig om et ikke ubetydeligt Antal, nemlig mellem 15-20 Procent. Ho
vedparten af de nye Dødsfald er sket i Hamburg-Neuengamme, og Tallene
for denne Lejr er nu 30 politiske Fanger, 13 Grænsegendarmer og 19 saa
kaldte “Vaneforbrydere og ascociale Elementer”. For de øvrige Lejre er
Tallene: Buchenwalde 45, Stutthof~5, Sachsenhausen 2, RavenbrUck 1, Aus
chwitz 1, Theresienstadt 45 og Dreibergen-BUzow.~2.
Den tyske Censur meddelte Tirsdag Aften, at alle danske Dagblade, der
abonnerer paa Skandinavisk Telegrambureau, skulde bringe et Telegram, Bu
reauet havde udsendt, om at 579 allierede Maskiner Nytaarsdag var blevet
ødelagt ved et Luftslag ovwr Holland og Belgien, Bureauet ledes nu af
Redaktør Gilberts Enke.
I Dagene op til Nytaar er der foretaget en Række Arrestationer paa Præst
øegnen. De arresterede er med Undtagelse af Skovfoges Hansen, Hollænder
skoven, der blev frigivet igen, ført til København. De paagældende er:
Overskovfoged Sloth, Melteskov, Landmand Harald Madsen, Braaskov, Land
mand Sigurd Madsén, Baarse, Godsejer Fuglmand, Bredeshave, Radioforhand
ler Alfr. Petersen, Tappernøje, Fodermester Frederiksen,~Bredeshave, Ba
gersvend Carl Albert Nielsen, Tappernøje, Kontorassistent G.Jørgensen,
Faksinge, Forvalter Staunstrup, Præstø, Forvalter Knud Jørgensen, Lilien
dahl, Gartner Alfr Nielsen, Tolstrup, Tømrer Leo Jensen og Maskinarbejder
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Ove Henriksen, Kalvehave samt Forvalter Mønsted,Jungshovedgaarden.
I
Haderslev er Forsikringsinspektør Asger Rasmùssen, Parkvej 11, blevet an
holdt. Han repræsenterer Forsikringsselskabet “Fremtiden” i Aalborg.
—

-

Juleaftensdag blev en Fiskekutter fra Aggersund ved en Fejltagelse be
skudt af en tysk Vagtpost. Den 5l-aarige Fisker Poul Ravn blev saaret og
er nu død.
Nytaarsdag blev den 24-aarige Gunnar Højniark Petersen, Hjørring, saaret
af et Skud, da han stod i Forhallen til Hjørring Baneg&ard. Skuddet blev
affyret af en yngre Mand. Da en tysk Soldat vilde gribe ind, blev der og—
saa skudt paa ham
Han blev ramt i Tindingen og var død paa Stedet. Høj—
mark Petersen var kendt som Stikker under Navnet “Millionærdrengen”. Han
bad om at blive indlagt paa det tyske Lazaret. Revolvermanden undslap.
.

Natten til anden Juledag blev, efter hvad der nu oplyses, en ung ukendt
Mand skudt af en tysk Vagtpost i en Have bag Fabrikken “Danar” paa Hobrovej i Randers. Man saa Liget blive baar~t bort, og en tysk Vagtpost op
lyste, at den dræbte var Dansker. Nærmere Oplysninger er ikke fremkommet.
Haveejerne i Kvarteret har maattet underskrive en Erklæring om, at det
er helt paa deres egen Risiko, hvis de færdes i deres Haver mellem Kl.17
og Kl.6.
I Forbindelse med Arrestationen af Overlæge Ove Nielsen er ogsaa Syge
plejerske Frøken Soya paa Nyeborg og Glerups Kliniks Bredgadeafdeling ar
resteret.
Fra Politigaarden er foruden Kriminalassistent Holten ogsaa blevet løs
ladt Kriminalassistent Anders Christensen, Kriminalassistent Erlandsen,
Overbetjentene BerghEChrist~nsen, BogaarcL~ Pardbrf, Ankerstjerne og Kri
mina1betjenten~Mi1and,-~ Louis Larsen, Gytj~, Juul-Petersen, Oluf Jensen,
Carlsen og Bang~ Tilbäge paa Politigaarden er dér nu af de intérnerede
ca. 55 iland.
Tirsdag Aften mødte to Medlemmer af Gestapo op paa Gentofte Vagtværns
Kontor og forlangte at gennemgaa Listen over de Vagtværnsmedlemmer, der
havde Vagt paa det paagældende Tidspunkt. De forklarede intet om Formaa
let med Besøget og gjorde ingen Optegnelser.
I Gaar Morges foretog det tyske Politi en Razzia i Blidah Park6 uden Re
sultat.
“Ekstrabladet”s Bookman bragte i Gaar en Anmeldelse af en Bog, skrevet
af Kay P.Nielsen, og flere københavnske Blade har i den sidste Tid om
talt et Firma-Festskrift forfattet af Johs.Lehniann. Kay P.Nielsen har
gennem flere Aar været Ufas Pressechef og tvunget danske Journalister
til Besøg i Tyskland, og Lehmann har paa et Forlag truet Peter de Hemmer
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Gudme, der for nogen Tid siden døde i Sheilhuset, med tysk Politi. Dette
til Underretning for andre Dagblades Anmeldere.

denne Lejlighed en bestemt Mand i Byen, som de tyske Soldater især skul
de tage sig af, da “Hr.” Eriksen ikke kunde lide ham.

Ved en Række Bombeeksplosioner i Lendum ved Hjørring Natten til i Gaar,
blev godt en halv Snes Mennesker saaret ved at der eksploderede Bomber
i Biler, der stod hos Brødrene, Vognmand Oskar Sørensen og Tømrermester
Thorvald Sørensen. Begge Brødrene blev saaret af Eksplosioner unde Sluk
ningsarbejdet, og en 8-9 Mennesker, der var stimlet sammen om Brandste
det, fik større eller mindre Læsioner. De alvorligst medtagne var Skræ
dermester Arthur Christensen, P.Sørensen og Hans Jensen, der maatte ind
lægges paa Centralsygehuset i Hjørring.

Arbejdsmand William Andersen, Aaboulevarden 32, der som omtalt blev fun
det dræbt udenfor Assistenshuset ved Gl.Strand, erkendt som Stikker af
den modbydeligste Art. Han indfandt sig paa en Restauration og gav sig
til at drøfte Politik med de tilstedeværende Gæster og endte med at an
give dem til Gestapo. Muligvis staar Henrettelsen af William Andersen i
Forbindelse med en Razzia, som Sommerfolkene i Gaar foretog i en Ejendom
paa Hjørnet af Korsgade og Blaagaardsgade, den dræbte Stikkers “Vagtdo
mæne”. Sommerfolkene ankom til Ejendommen ved 2O.Tiden med tre store Ud
rykningsvogne, stormede op ad Trapperne og sprængte Døren til en Lejlig
hed paa 3.Sal. Netop paa dette Tidspunkt blev et Vindue i Lejligheden
slaaet op, og en yngre Mand sprang ud. Han blev antagelig dræbt ved Fal
det mod Stenbroen. Paa sædvanlig “hensynsfuld” Vis blev han slynget op
i Bunden af den ene af Bilerne. I Lejlighedenarresterede Sommerfolkene
yderligere 3 eller 4 Mænd og en Kvinde. Nærmere Omstændigheder forelig
ger endnu ikke.

To revolverbevæbnede Mænd trængte Tirsdag Aften ved 19.Tiden ind til Mu
rermester Albert Busk, Grønland 15 i Grenaa. De var begge maskerede og
forlangte, at Murermesteren og hans Hustru skulde forlade Huset, da det
skulde sprænges i Luften. IEgteparret opgav al Modstand, efter at der var
affyret to Skræmmeskud, og de iøvrigt havde opdaget, at andre maskerede
Mænd holdt Vagt udenfor. En voldsom Eksplosion lagde kort efter Huset i
Ruiner. Revolvermændene kørte bort i Bil.
Man har i det sidste Par Dage paa Aalborgs Gader fundet Haandbomber. En
l2-aarig Dreng samlede en saadan op Søndag Morgen udenfor Ansgar Kirke.
Da forbipasserende raadede ham til hurtigst muligt at kaste den bort,
eksploderede den, dog udenat volde større Skade. Nytaarsmorgen maatte he
le Louisegade afspærres, idet man ogsaa der havde fundet en Haandbombe.
Den 3O—aarige Direktør Eigil Bahnson Jensen, der blev arresteret i Decem
ber forrige Aar, er død efter at have været Fange i Vestre Fængsel, Hor
serød, Frøslev og Neuengamme. Fra det sidste Sted ankom han dødssyg til
Frøslev umiddelbart før Jul, og er nu død paa Hospitalet i Aabenraa. Han
efterlader sig Hustru og to smaa Børn.
Den i Aarhus dræbte Arbejdsmand Egon Becker Christensen stammer fra Skan
derborg. Han var Psykopat og kendt som en uforbederlig Tyveknægt og Be
drager. Fornylig blev han løsladt efter en længere Fængselsstraf, og han
optraadte nu som Provokatør og Stikker paa en næsten uhørt fræk og raa
Maade. Folk, der kendte ham, kunde vel nok vare sig, men det er utvivl
somt, at han har bragt mange Mennesker i Ulykke.
Paa “Sølund” ved Skanderborg har en Mand ved Navn Arne Eriksen, faaet Be
skæftigelse, vistnok som Maskinpasser. Han er lige sluppet ud af Tugthu
set for grove Tyverier. Nu optræder han som Stikker for Gestapo. For nog
le Dage siden foranledigede han, at en Rentier i Skanderborg blev afhørt
paa et fuldkommen taabeligt Rygte om, at vedkommende skulde have modta
get Penge til Undergrundsbevægelsen. Paa “Landmandshotellet” har man en
Aften hørt ham ringe til “Sølund~ med Anmodning om at faa Hotellet luk
ket, fordi man ikke vilde servere øl og Brændevin for ham. Han angav ved
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Om Mordet paa Formanden for Hvidovre Menighedsraad, Lærer Birktoft, fore
ligger der nu saadanne Oplysninger, at de fuldt ud bekræfter~den Formod
ning, som umiddelbart efter Mordet blev fremsat i INF. Birktoft er blevet
dræbt af Shellhusets Morderafdeling. En lille Times Tid før Drabet opsøg
te tre Mænd Birktoft i Hjemmet paa Hvidovregade 5, De oplyste, at de kom
fra det tyskeSikkerhedspoliti og paastod, at de skulde afhøre Birktoft,
fordi han var Kommunist. Birktoft protesterede og henviste til, at han
var ivrig Socialdemokrat, og efter en “Afhøring”, der nærmest var en Dis
kussion mellem de tre Gestapomænd og Birktoft, foreslog Læreren, at de
alle fire kunde følges ad til Præstegaarden i Hvidovre, hvor Præsten kun
de bekræfte Birktofts politiske Indstilling. Det gik Gestapofolkene med
til, og da de naaede Præstegaarden, lod de Birktoft gaa foran. Imidler
tid forsøgte Læreren at smække Præstegaardens Dør efter sig og lukke de
to Mænd ude, men de skød efter ham og ramte ham i Hovedet. Han tumlede
ud paa Vejen, hvor han styrtede om. De tre Mænd forsvandt, jnen faa Minut
ter senere kørte en Vogn med tysk-uniformeret Politi~ frem foran Præste
gaarden. De skulde foretage en Undersøgelse. I BetI~agtning af, at der er
mindst en halv Snes Minutters hurtig Udrykningskørsel til den nærmest ty
ske Politistation
og endnu længere Køretid fra Sheilhuset
taler de
tyske Politimænds omgaaende Tilstedeværelse for sig selv.
-

-

222 og 530 faar Besøg den 5/1.
Natten mellem Torsdag og Fredag foretog Gestapo en Razzia i Ruds Vedby,
hvor de blandt andet arresterede Murer Carl Christensen og Redder Dahl
fra Falcks Redningskorps.
Stikkeren, Købmand Flemming Søren Bastrup Frank, Aarhus, der i November
blev skudt af Revolvermænd, er nu død som Følge af sine Saar.

27

r
Side 6. INFORMATION Nr. 374.

4.Jan. 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.339.

Pastor Flensmark fra Haderslev, der i længere Tid har været eftersøgt af
Tyskerne, blev arresteret i Julen. Pastor Flensmark havde været forsvun
det fra sit Hjem, hvor Gestapo Gang paa Gang havde henvendt sig. Juleaf—
tensdag vendte han hjem, og umiddelbart efter kørte Tyskerne op foran
Præstegaarden og arresterede ham. Der er ikke Tvivl om, at en lokal Stik
ker har angivet ham.
Kredsl~ge Lauritzen, Haderslev, og Dommerfuldmægtig Bondo Svane, Aaben
raa, er fra den tyskeArre~st i Aabenraa blevet overført til Frøslevlej
ren.
Speciallæge Roustfra Haderslev er blevet løsladt fra Frøslev.
-

Som omtalt rettede danske Frihedskæmpere forleden et vellykket Angreb
mod den tyske Pejlestation i Vipperød. Angrebet kom fuldstændig overras
kende for Stationens Mandskab
iaTt en halv Snes tyske Soldater
saa
de overhovedet ikke fik Tid til at gøre Modstand. Der blev kun løsnet et
eneste Skud under Aktionen, og det var rettet mod Stationens Vagthund,
der blev dræbt. Hunden var den eneste, der ikke reagerede, da Sabotører
ne raabte: “H~nde hoch”. Den gik derimod til Angreb. Før Eksplosionerne,
der fuldstændig ødelagde Stationen, havde Frihedskæmperne afvæbnet Ty
skerne og ladet dem marchere ind paa Gaardspladsen, mens Bomberne blev
lagt. Samtlige Vaaben, Tæpper og Uniformer paa Stationen samt to Radioapparater blev taget med.
-

-

Gestapo i Slagelse har foretaget en Række Undersøgelser særlig af de po
litiske Mord paa Egnen.
Tyskerne interesseret sig for Likvi
deringen af Stikkerægteparret i Foerlev ved Korsør i sin Tid. Som det vil
erindres, sendte Schalburgkorpseten IEresvagt til~Begravelsen. Der har i
denne Sag ogsaa været Razzia hos Overbetjent Møller, der indtil den19.
September var tjenstgørende ved Kriminalpolitiet i Slagelse. Tyskerne’
søgte bl.a. fotografisk Materiale. Der blev intet fundet, og iøvrigt har
Overbetjent Møller slet ikke beskæftiget sig med de forskellige Drab un
der sin Tjeneste.
Sommerfolk foretog forleden en flere Timer lang Razzia hos Crome og Gold
schmidt. Den gav tilsyneladende intet Resultat.
Et større Antal bevæbnede Mænd indfandt sigvi Tirsdags i Automobilgummi
lageret “Continental” paa Vandkunsten, hvor Personalet blev holdt op.
Derefter blev tre Lastbiler kørt ind i Gaarden, og i Løbet af et Kvar
ters Tid var der læsset 150 Lastbildæk paa Vognene, som forsvandt med den
kostbare Last.
Som omtalt i INF i Gaar i Forbindelse med den dristige Sabotage mod Ra
diofabrikken “Torotor” paa Kollegievej var man af den Opfattelse, at en
Sabotagevagt var blevet saaret og laa under Ruinerne. Det har nu vist
sig, at den saarede ikke var en af Fabrikkens almindelige Sabotagevagter
derimod en tysk Soldat, der sammen med sin dræbte Kollega fra Bunkers—
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anlægget, som Frihedskæmperne beskød med en 20 mm Fodfoikkanon, blev
bragt til Feltlazarettet paa Nyelandsvej. Forøvrigt ansaa man Torotor
for ganske uindtagelig. Den var omdannet til en fuldstændig Fæstning.
Rundt om sad store Lyskastere, høje Hegn skilte Fabrikken fra Omverdenen,
og paa disse Hegn og paa Murene var der opsat Mikrofoner, som opfangede
selv den mindste Lyd. Hertil kom yderligere Bunkersanlæg bemandet med ty
ske Soldater og Vagttaarne, der ogsaa var bemandet med Værnemagtsfolk.
For Tyskerne var det meget vigtigt at Værnemager Hansens Virksomhed var
intakt. Et Afbræk i Produktionen, der som bekendt omfattende Styregrejer
og Instrumenter til V 2, kunde faa de alvorligste Følger for den tyske
Krigsindustri. Danske Frihedskæmpere har med denne Aktion vundet en af
deres betydeligste Sejre.
Sagfører Bent Poulsen, Svendborg, der skulde have være løsladt fra Kon
centrationslejren Neuengamme ved Hamburg, blev alligevel ikke sat paa fri
Fod. Ved en Fejltagelse har Tyskerne løsladt en stud.jur.Poulsen. Da de
opdagede Fejitagelsen, var Fuglen fløjet, og nu vil de ikk~e løslade Sag
føreren, før de igen har faaet fat paa stud.jur.Poulsen.
Tyskerne har for nogle Dage siden beslaglagt Arbejderhøjskolen Kragelund
ved Hammel. Som bekendt beslaglagde Tyskerne kort efter Besættelsen Ar
bejderhøjskolen i Esbjerg, og Skolens Virksomhed blev i Stedet henlagt
til Gaarden “Kragelund”.
Det ser ud til, at Roskilde Arbejderhøjskole
indtil videre ~ka1 undgaa “Invasion”.
Særmelding: Mester Peters fra P. er kommet til København og søger omgaa
ende Forbindelse med Chefen.
Kontakt gennem Nr. 492.
-

VESTFRONTEN: Tyskerne har nu udviklet Angrebene i Saar og Pfaltz til en
Aflastningsoffensiv, hvormed de søger at hindre de allierede Angreb mod
den store tyske Kile i Ardennerne. Der er allerede blevet indsat 7 tyske
Divisioner i denne Offensiv, og en stor Del af Panserstyrke~ne er ført
hertil. Det er dog foreløbig ret smaa Resultater, Tyskerne ~ar opnaaet.
Samtidig haaber Tyskerne selv at kunne gennemføre en Omgruppering af
Styrkerne, saa de kan blive i Stand til at gennemføre Offensiven mod Ant—
werpen. I Ardennerslaget
dehaardeste Kampe stadig omkring Bastog—
ne, men her som de fleste andre Steder paa den nordlige Kampfront, har
man maattet tage Panserne ud af Kampen paa Grund af Benzinmangel. Amer
kanerne har haft en Del Fremgang baade øst og Vest om Bastogne. Der er
ved at udvikle sig en amerikansk Offensiv helt inde ved den tyske Kiles
Bund i Nærheden af Monschau, hvor Amerikanerne presser meget stærkt frem.
Ogsaa ved de nedre Vogeser forsøger Tyskerne en Offensiv.
Det mest karakteristiske for disse Dages Kampe er de overordentlig svære
Luftangreb, der rettes mod de tyske Forbindelseslinjer. I Løbet af det
sidste Døgn var der ikke mindre end 3.000 allierede Maskiner inde over
Forbindelseslinjerne, og 7 vigtige Jernbanelinjer blev paany angrebet i
det 4 af de mest betydningsfulde Jernbaneknudepunkter blev lagt iRuiner.
Det var Pirmasens, Neunkirchen, ZweibrUcken og Schleichen.

-
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ØSTFRONTEN: Den tyske Øverstkommanderende paa det sydlige Frontafsnit,
Generaloberst Friesner, har efter Førerens Ordre begyndt et sidste Forsøg
paa at befri de store tyske Troppestyrker i Budapest. Han har samlet alt
Materiel i et Angreb mellem Bakon Skoven og Donau, men gør meget smaa
Fremskridt. Afdelingerne staar endnu 55 km fra Hovedstaden, og der synes
ingen rimelig Chance for at naa til Undsætning, før den sidste Modstand
er brudt. I Buda er Modstanden koncentreret omkring Burg-Kvarteret, Cita
dellet og Parlamentet. En stor Afdeling Tyskere havde forskanset sig i
Kroningskirken, som Russerne nu har ødelagt ved et Luftangreb. I den
nordøstlige Del af Pest har Modstanden maattet ophøre. Fremgangen i Tje—
koslovakiet fortsættes.

Gunnar Højmark Petersen, kaldet “Millionærdrengen”, der forleden Dag blev
skudt ned paa Hjørring Banegaard, og som efter eget Ønske førtes til det
tyske Lazaret, er nu død. Han var en af de farligste Stikkere, der havde
specialiseret sig i at jage illegale Kurerere i Togene i Nordjylland og
flere Gange havde forsøgt at komme i Kontakt med illegale Sejlruter fra
Nordjylland til Sverige. Da han blev fældet ved et Revolverskud, stod
han ved Banegaardens Chokoladekiosk for derfra at holde Øje med de Rej
sende. Højmark Petersen, hvis Fader er den nazistiske Skomager Noah Pe
tersen, Hjørring, var i sin Tid C.B.- Betjent i Hirtshals. Han blev af
skediget og straffet for Cykletyveri, tog til Aarhus, hvor han atter blev
dømt for Tyveri, hvorpaa han atter dukkede op i Hjørring for at blive an
holdt for en Bedrageriaffære. Da han skulde udleveres til Aarhus, kunde
han dokumentere, at han tilhørte det tyske Sikkerhedspoliti. Hans Kolle
ga, den anden Storstikker Carl Nielsen, kaldet “Calle Pedel”, er flygtet
til Tyskland, da han ikke længere er sikker paa sit Liv. Det var ham, der
for nogle Maaneder siden blev ført bort fra Brønderslev Sygehus og sene
re blev fundet med en Kugle i Nakken. Efter et Par Maaneder paa Frede
rikshavns tyske Lazaret kunde han udskrives og genoptage sin Virksomhed.
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Sidste:
Tyskerne og deres danske Haandlangere har haft en travl Nat med at spræn
ge Villaer i Luften, og de er som sædvanlig optraadt med en Hensynsløs
hed, der selv under de givne Omstændigheder og selve Handlingens Brutali
tet i sig selv, mangler Sidestykke.
Deres første Aktion blev foretaget
Kl.2.30 paa Højsagervej 10 i Valby i en Villa, der ejes af Frisør K.Wei
sche, men beboes af hans Broder, Cigarhandler Einar Weische og Hustru.
Ægteparret naaede ikke i Sikkerhed, før Eksplosionen skete. De maatte
begge i kvæstet Tilstand føres til Kommunehospitalet.
-

Den anden Villa, der blev sprængt i Luften, ligger paa C.F.Richsvej 23
og tilhører Overingeniør Chr.Bak, der har siddet i Frøslevlejrer~ i tre
Maaneder sammen med sin Hustru. “Villaen beboedes af Fru Baks 7O-aarige
Moder, der passede Ægteparrets Børn. Der blev givet den gamle Dame tre
Minutter til at klæde sig selv og Børnene paa og søge Sikkerhed. Eksplo
sionen var saa voldsom, at begge Nabovillaer blev delvis ødelagt.
Kl.3.55 eksploderede tre Bomber, der var lagt i tilfældige Lastbiler, som
Stod paa Halmtorvet. To Kvinder, som opholdt sig i Nærheden, blev saaret
af Glassplinter og kørt til Hospitalet.
K1.7.00 i Morges eksploderede en Bombe, der var anbragt i G.Johansens
Maskinfabrik, Elmegade 5. Fabrikken blev ødelagt.
“Fædrelandet” har paa Ledersiden faaet en ny Rubrik:”Jeg kan ikke forstaa
Aa nej.
—

-

SLUT

Som omtalt i INF blev Sygeplejerske, Frøken Hyben Soy( arresteret af det
tyske Politi under en Razzia paa en Fødeklinik i Bredgade. Egentlig var
det hendes Kæreste, man var ude efter, men da ma ikke har kunnet finde
ham, tog man i Stedet den unge Mand. Siden blev hun anvendt paa en for
det tyske Politi særdeles karakt~i.~tisk Maade. Man tvang hende til at
føre Samtaler i Telefonen med Venner og Bekendte, samtidig med, at Ty
skerne i et ekstra Hørerør aflyttede Samtalerne. Det førte ikke til no
get, og saa fandt Tyskerne paa en ny “List”. De tvang Frøken Soya til at
gaa en Tur gennem Strøget med Ordre til at hilse paa Venner og Bekendte.
Foran og bag hende gik Gestapofolk med Fingeren paa Pistolens Aftrækker.
Heller ikke denne specielle tyske Fremgangsmaade gav dog noget Resultat.
I Forbindelse med denne Affære kan iøvrigt omtales en anden Form for tysk
Polititaktik. Som omtalt blev Bud Erik Knud Jensen, Adelgade 87 dræbt
Søndag Aften af nogle Gestapofolk og en dansk Haandlanger, der var paa
Razzia i Ejendommer, hvor Jensen boede. Uden forudgaaende Varsel skød de
ham ned i Porten, hvorefter en af Tyskerne tog hans Legitim~tionskort.
Tyskerne va~r imidlertid paa Vej op til Jensens Forældre, og~her kom Dan
skeren ogsaa op. Han forklarede dem, at deres Søn og en anden ung Mand
i Porten havde været oppe at slaas om en Pistol, og derfor havde “Politi
et” selv været nødt til at bruge Pistoler. Tyskerne nikkede bekræftende.
De forstod ikke et Ord af, hvad de danske Kolleger fortalte, hvad der
fremgaar af følgende Replik fra den ene Gestaponiand:
Vi maatte skyde,
fordi han ikke havde sit Legitimationskort paa sig og forsøgte at flygte.
Tyskeren, der fortalte dette, var den samme Gestapomand, som faa Mi
nutter forinden havde stjaalet Legitimationskortet op af Lommen paa den
myrdede.
-

-

For nogle Dage siden trængte 16 pistolbevæbnede Mænd ind paa et Bogtryk—
maskinlager i den indre By, hvor de holdt Personalet op og fjernede to
Sættemaskiner. Aktionen stod paa i næsten fire Timer.
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Efter at et Par tyske Desertører for et Par Dage siden er blevet fanget
~i Bramminge, er flere Brammingeborgere blevet arresteret, beskyldt for
\\Bødiker,
at have ydet Desertørerne Hjælp. De arresterede er: Slagtersvend Martinus
Skomager Ejnar Simonsen, Typograf Viggo Sørensen, Karetmager
ari Ortved, Arbejdsmand Hans Josefsen, og Arbejdsmand Tykgaard.
Tysk Politi satte i Onsdags Ild paa et Sommerhus ved Hobro Vesterfjord,
tilhørende Telefonmontør Krogh Andersen. Han beskyldes for at have skjult
Sprængstoffer i Huset.
Savværksejer O.Chr.Larsen, der som omtalt i Dagbladene, blev skudt ned
og dræbt i St.Strandstræde i Gaar Eftermiddags, var et fremtrædende Med
lem af DNSAP. Han har flere Gange udtalt, at han følte sig truet, og for
nogle Dage siden “flygtede” han fra sin Virksomhed, Savværket ved Ravns
holt. Officielt var han paa Forretningsrejse.
Onsdag Aften skete der paa Herning Station en Sprængning i en Tankvogn
med Petroleum til Værnemagten. Vognen blev ødelagt. Omkring Midnat skete
der flere andre Sprængninger paa Linjerne mellem Struer og Herning, mel
lem Hjerm og Hobro, mellem Skanderborg og Allen, mellem Horsens og Hatting og lidt udenfor Horsens Station. Paa Skanderborg Station maatte Tra
fikken en Overgang standses paa Grund af formodet Sabotage.
En Razzia Natten til i Gaar hos statsautoriseret Revisor Helge Andersen,
Gammelh~vealle 5, gennemført af Gestapo og Sommerfolk, endte resultatløst og uden at nogen blev taget med.
I Gaar Eftermiddags ved 14.30 Tiden opstod der en kort Ildkamp paa Bou—
levarden i Aalborg. To Mænd, der var blevet ramt af Skuddene, blev ført
til det tyske Lazaret. Den ene af dem var dræbt paa Stedet. Han er, ef
ter hvad man i Aftes kunde faa oplyst, Sysselleder Ejnar Lauersen, der
lederdet nationalsocialistiske Partikontor i Aalborg. Den anden er mulig
vis en tilfældig forbipasserende, der er kommet ind i Kamplinjen. Ud paa
Aftenen knaldede der igen en Række Skud paa omtrent samme Sted. I dette
Tilfælde blev Elektriker E.Meyer Christensen ramt og styrtede død om. Li
get blev bragt til Kommunehospitalet, og man maa gaa ud fra, at det dre
jer sig om et Repressaliemord.
Anden Juledag Kl.ca.17.3O fjernede fire Personer Spolerne med Filmen
“MUnchhausen” fra Grand Biografen i Holbæk. Aftenforestillingerne blev
aflyst.
Der er trods alt Grænser for, hvad selv en saakaldt Gestapomand kan til
lade sig. Som bekendt har det tyske Politi længe tilladt, at de “danske”
Gestapofolk foretog Bankrøverier, hold up og andre germanske
nin
ger i deres Fritid. Nu har man alligevel arresteret en “dansk” Gestapo-
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mand ved Navn Poul Hansen. Han var nemlig saa uheldig at holde to tyske
Gestapofolk op og forsøgte at frarøve dem deres Tegnebøger og andre Vær
disager. Det kunde man naturligvis ikke tolerere.
Cand.pharm. Anders Jacob Tørring Jacobsen paa Holbæk Elefantapotek, født
den 15.December 1914 er blevet arresteret af Gestapo paa sin Arbejds
plads. Derfra blev han ført til København i K 31478, efter først at være
blevet ført til sit Værelse. Man skulde have sagt til ham, at han skulde
laanes til et Forhør.
Et københavns Entreprenørfirma søger i disse Dage ledige Vogne paa Fal
ster til “velbetalt” Kørsel. Det rejer sig om Anlæg af 20.000 m2 Vej ved
Bøtø i Nærheden af Marienlyst østersøbad. Vejen, der skal kunne bære 30
Tons, skal føres over nogle Marken ned mod Stranden, som i nogen Tid har
været beslaglagt som Nødlandingsplads. Fra Markerne fører Vejen derefter
ind i den tætte Bøtø Skov, hvor der efter Sigende skal anlægges et “Fly
verskjul” med Plads til Jagermaskiner og lettere Bombemaskiner.

KONFISKATION OG BESKATNING AF KRIGSTIDENS FORTJENESTER.
Samtidig med at Størstedelen af Befolkningen under Vareknaphedens Tryk
kæmper for at opretholde Levefoden, har visse Kredse under Krigen skovlet store Fortjenester ind. Et af Efterkrigstidens vigtigste Problemer
bliver Behandlingen af disse Krigsfortjenester. Tre Hovedproblemer mel
der sig i denne Forbindelse. 1) Konstateringen af Fortjenesterne og Aar
sagerne til deres Fremkomst, 2) Konfiskation eller Beskatning af Fortje
nesterne, og 3) Foranstaltningernes Gennemførelse.
1) Det er en kendt Sag, at den nugældende Skatteligning er lidet effek
tiv. Man regner med, at højst 85 % af Indkomsterne og 65 % af Formuerne
opgives til Skattevæsenet. Nye og strengere Kontrolforanstaltninger samt
Straffebestemmelser maa derfor indføres. I Belgien er saaledes ved sær
lig Lov i Oktober 1944 alle gamle Sedler inddraget og delvis ~ombyttet med
nye, Bankkonti er midlertidigt spærrede og samtlige Værdipap~rer indkaldt
til Stempling. Kun en fuldstændig Opgørelse af Formuerne vi1~ kunne danne
Basis for en Undersøgelse af, hvorledes de er tilvejebragt. Dette vil ha
ve afgørende Betydning for, om en Konfiskation eller Beskatning skal fin
de Sted.
2) a. I alle Tilfælde, hvor det viser sig, at gældende Bestemmelser for
Samhandel med Tyskerne eller Prisforskrifter o.l. er overtraadt, har der
foreligget en saadan Udnyttelse af vor Tvangssituation, at hele den ind
vundne Fortjeneste maa konfiskeres og Bøde eller Frihedsstraf idømmes.
Dette maa gælde baade Værnemagere, Prislovsovertrædere og Sortbørshand
lende. b) Værnemagere, som har overhold de af Myndighederne fastsatte Le
verings- og Prisbestemmelser bør ikke straffes, men hele den opnaaede
Fortjeneste bør konfiskeres. I Tilfælde, hvor Fortjenesten helt eller
delvis er forbrugt, maa det offentlige ikke opgive Kravet, men indkræve
Beløbet efterhaanden i det Omfang, hvor det er muligt. c) Endelig maa en
hver, der efter disse Aars mange økonomiske Vanskeligheder for hele den
almindelige Befolkning har kunnet øge sin Formue betydeligt, være pligtig
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til at bidrage til at lette Byrderne for den øvrige Befolkning ved Erlæg
gelse af en væsentlig og med Formueforøgelsens Omfang stigende Del af
denne. Naar Forbrydernes og Værnemagernes Krigsfortjenester behandles
særskilt kan denne Beskatning dog begrænses til den Del af Krigsfortje
nesterne, der er afsat som Formuestigning, men al Formuestigning over en
vis MinimumsgrænSe maa medtages uafhængig af Stigningsaarsagen.
3) En særlig Konfiskationskomite maa nedsættes med uindskrænket Myndig
hed til inappellabelt at fastsætte, hvornaar Konfiskation af Krigstidens
Fortjenester er berettiget, og at idømme Bøder eller rejste Krav om Fri
hedsstraf i Overensstemmelse med gældende Lovgivning, som ikke har kunnet
skærpes i det sidste Aar, men eventuelt maa ændres med tilbagevirkende
Kraft for grovere Forseelser. Princippet om ikke at gennemføre Straffebestemmelser med tilbagevirkende Kraft bør kun opretholdes saa længe, det
beskytter den lovlydige Borger
men ikke til at dække over Krigstidens
Snyltere. Pris- og Skattemyndigheder samt alle andre offentlige Instan
ser, som har haft Lejlighed til at kontrollere om Levering til Værnemag
ten eller Overtrædelse af Prislovgivningen har fundet Sted maa have Pligt
til at foretage Indberetning herom til Konfiskationskomiteen. Endvidere
maa enhver Borger have Ret til at foretage Anmeldelse i Tilfælde, hvor
Mistanke foreligger om uberettiget Fortjeneste eller blot Fortjeneste fra
Værnemagtsleverancer. Komiteen bør have Adgang til paa Stedet af foreta
ge enhver Undersøgelse og Afhøring, som vil være eller skønnes at være
nødvendig for at Sagen kan blive fuldstændig belyst. Det er vigtigt, at
der allerede nu indsamles Materiale fra alle Sider til senere Anvendel
se i disse Sager. Merformuebeskatningen bør derimod foretages af de sæd
vanlige Skattemyndigheder udstyret med nye effektive Fuldmagter. Konfi
skation af en Del af en Persons Krigsfortjeneste bør imidlertid ikke ude
lukke Beskatning af eventuel overskydende Merformue. Konfiskation og Be
skatning af Fortjenester og Formuer opstaaet under Krigen er nødvendig
baade af nationale og sociale Grunde. Det bør være udelukket, at nogen
kan erhverve en varig Fordel ved at have handlet med Værnemagten eller
have oppebaaret uretmæssige Fortjenester under Krigen, men tillige nød
vendiggør den fulde Gennemførelse af Demokratiet efter Krigen
ogsaa i
økonomisk Henseende
at enhver social Ulighed, som er skabt under Kri
gen, fjernes. Enkeltheder kan nærmere diskuteres, men de forberedende
Foranstaltninger maa træffes allerede nu, da Konfiskationen og Beskat
ningen bør finde Sted snarest muligt efter Besættelsens Ophør.

langsomt tilbage til Maginotlinjens Befæstningsværker. Tyskerne har faaet
et Brohoved over Blies-Floden. Weissembourg er generobret, og Amerikaner
ne kastet ud af dette Ghørne af Tyskland.
Imidlertid synes Forsyningssituationen at være den vanskeligste at klare
for Tyskerne efter de kraftige Luftangreb, Jernbanerne er nu saa langt
tilbage fra Kampomraadet, at det er Dagsréjser, der maa gøres for at
skaffe Materiel og Reserved frem. I hele Distriktet Vest for Rhinen er
al Jernbane-, Telefon- og Telegraftjeneste blevet afbrudt.
0STFRONTEN: De tyske Angreb, der er gennemført for at undsætte Budapest,
er nu blevet standset, efter at have været ledsaget af noget Held i Be
gyndelsen. De staar 45 km fra Hovedstaden, og da Russerne har faaet For
stærkninger frem, er der ikke længere Mulighed for en Forening af de to
tyske Afdelinger. Et Par Udbrudsforsøg fra Budapest er blevet afvist. I
selve Budapest er Kampene ved at naa deres Afslutning, Stilling efter
Stilling maa opgive Kampen, og Citadellet er blevet fuldstændig afskaa
ret. Mod Nord er der Gadekampe i Losonoz,. og Tropperne i østsiovakiet er
dermed afskaaret.
ITALIENSFRONTEN: De A llierede gennemfører et nyt Storangreb Nordvest
for Ravenna, San Alberto er truet. Flere tyske Garnisoner er afskaaret.
FLUGT: Prins Aksels Yacht er som bekendt blevet stjaalet og ankommet
til Sverige. Det var 7 tyske Soldater, der havde stjaalet Yachten for at
unddrage sig deres Militærpligt. De er blevet interneret, og deres Navne
offentliggøres ikke.

-

-

-

VESTFRONTEN: De amerikanske Tropper forsøger for øjeblikket at gennemskære den tyske Indbrudskile i Belgien ved heftige Angreb nordfra i Nær
heden af Stavelot samt fra Syd mod Houffalize. Begge Angreb har været
ledsaget af Held, idet den tyske Korridor paa dette Sted nu er trængt
sammen til en Bredde af ca 30 km. Kampene i det nordlige Afsnit er yderst
vanskelig for Tyskerne, idet de derværende Panserenheder netop skulde ta
ges ud af Kampen for at vlive fyldt op, men Reserverne naaede ikke frem
og blev i Stedet indsat i Forsøget paa at generobre Bastogne, og Grena—
dererne maa bekæmpe de allierede Tanke med almindelige Haandvaaben, da
deres Ammunition er blevet ødelagt ved Luftangreb.
Kampene i Saar og Pfaltz taget et stadig større Omfang, Tyskerne har sat
12 Dicisioner ind i Offensiven, men Amerikanerne synes at være Herre o
ver Situationen. Der er intet hastigt Tilbagetog, men Tropperne gaar
34

KVINDEHÆREN: Det gaar lidt langsomt med Anmeldelsen af Frivillige til
den nye Kvindehær. Derfor har de tyske Kvindeorganisationer udsendt Med
delelse om, at de unge Piger, der melder sig, fremtidig vil faa fikse U
niformer og stadig skal have ordnet deres Haar af de vedste Frisører.
Mange mandlige Frisører er nu fra Hæren overført til Kvindehæren og skal
atter beskæftige sig med Permanent.
Tyskerne har fremsat Krav om at faa leveret 56 Jernbanevognladninger
dansk Frugt til Tyskland inden den 8.Januar. Hver Jernbanevogn kan tage
mellem 600-700 Kasser, saa man forstaar, at det rejer sig om et meget be
tydeligt Parti, saa stort, at der næppe bliver ret meget Fiugt tilbage
til det danske Marked. Leverancen skal først og fremmest omfatteÆbler.
Det viser sig, at en kvindelig Stikker har været paa Spil i Forbindelse
med Stormen paa en Ejendom paa Hjørnet af Blaagaardsgade. Som omtalt i
INF blev en Del unge Mennesker anholdt under Razziaen. Det viser sig nu,
at den paagældende Kvinde var tilsluttet Sommerfolkene, formentlig fordi
hun ikke turde forlade Stedet uden passende Beskyttelse.
Den l9.December fandt forbipasserende en Mand paa Hjørnet af Bryghusgade
og Frederiksholms Kanal. Han var dræbt ved Skud gennem Hovedet. Han er
nu genkendt som den 35-aarige Arkitekt Johan Orla Hansson, Norsvej 34.
Man maa formode, at der foreligger et Mord udført paa Kommando af den
højere Pancke.
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Som omtalt i Dagbladene er en mandlig Husassistent blevet anholdt efter
at have udplyndret sin Arbejdsgiver, Ekspeditionssekretær Barnekow i Hel
lerup. I Dagbladene har Tyskerne dog glemt at tilføje, at den samme Husassistent blev fundet i SS-Huset i Jernbanegade, hvor han havde meldt sig
til Tjeneste efter at de gævé SS-Mænd havde hørt, at deres nye Kollega
kun havde stjaalet et latterligt lille Beløb som 2.000 Kroner, gav de
straks Ordre til, at han skulde udleveres til Retsforfølgning.

Meddelelse i Gaar altsaa ikke korrekt paa dette Punkt. Skipperen kom ikke
med, fordi han laa syg.

Tysk Politi gennemførte i Gaar Eftermiddags en Række Razziaer bl.a. paa
Vesterbro og paa Amager. Alle forbipasserende blev undersøgt for Vaaben.
Onsdag Eftermiddag trængte tysk Politi ind i Lejligheden Frimestervej 15,
hvor man arresterede 4 unge Mænd og3 Kvinder. Blandt de anholdte er den
23—aarige Søren Sørensen, der er ansat i Magistratens 3.Afdeling og er
Søn af Borgmester H.P.Sørensen.
I flere Tilfælde er det konstateret, at Tyskerne anvender falske Købekort
paa Fodtøj og paa Flæsk. Der er Grund til at gøre de handlende opmærksom
paa dette, ikke fordi de af den Grund slipper for at aflevere Varerne til
Køberne, men fordi det kun kan være godt, at saa mange af Tyskernes aa
benbare Svindlerier bliver afsløret.
Natten til i Gaar indtraf der med en Times Mellemrup to voldsomme Eksplo
sioner i Kolding. Den ene ramte det kommunale Vagtværns Udrykningsvogn,
der splintredes. Den anden ramte Ejendommen Munkegade 2, hvor Herreekvi
peringsforretningen Carlton ødelagdes.
I Gaar Morges trængte revolverbevæbnede Mænd ind paa ørum Hansens Maskin
fabrik paa Vordingborgvej i Køge; efter at Arbejderne var sendt i Beskyt
telsesrum blev der anbragt to Bomber i Værkstedet. Ved Eksplosionerne
blev Fabrikken fuldstændig ødelagt. Der er sket nogen Skade paa de omlig
gende Villaer. Fabrikantens Husassistent blev lettere saaret.
Ved Juletid arresteredes i Ribe stud-polyt. Helge Iversen, Søn af Boghandler Iversen, Bramminge. Tysk Politi vilde ogsaa arrestere en Søn af
Vejassistent R.Jensen, men da han ikke blev fundet, blev Faderen arreste
ret i Stedet For, og han er ikke kommet paa fri Fod endnu. Et Par Dage
før, var den unge Mands Svoger, der er Jernbanedetektiv, som nævnt ble
vet arresteret.
Ved Frigivelsen af de 15 Fanger, der afsonede deres Straffe i Horsens
Statsfængsel, anvendtes en CB-Sanitetsvogn, der var afhentet paa Falcks
Station. Vognen blev Tirsdag Morgen fundet i en Tørvelade ved Tyrsted,
en halv Snes km Syd for Horsens. Der befandt sig ialt 16 politiske Fan
ger i Statsfængslet, og den eneste, der ikke blev befriet, var den Skip
per, der førte Christmas Møller til Sverige. Desværre var INFORMATIONS
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I Løbet af den sidste Maaned har Gestapo arresteret fem af de ansatte i
Arnold Buscks Boghandel paa Købmagergade. Fire af dem sidder endnu arre
steret: Peter Igel, Hove, Permiin og Arctander. Frost-Hansen har ogsaa
været arresteret, men blev frigivet 8 Dage før Jul. Firmaets Juniorchef,
Forlagsboghandler Helge Busck, har flere Gange i adskillige Timer været
i skarpt Forhør i Dagmarhus.
Som INF meddelte, blev der for nogen Tid siden udsendt en Skrivelse af
et mærkeligt Indhold til en Række højere Embedsmænd i den røde Bygning.
Bl.a. blev der forespurgt, om Modtagerne vilde afgive skriftligt Løfte
om at fortsætte deres Arbejde under ne nazistisk Regering med Arbejds
mand F.Chr.Stelsig som Fører. Underskriften paa Skrivelsen var meget u
løselig. Vi tydede den som Børge Madsen, det skal være Børge Martins.
Hans Firma ligger i Svendsgade 2, og Foretagendets officielle Navn er:
Martins Konstruktioner. Til nogle af Brevene var der brugt Konvolutter,
der bar bar Stemplet: Svendsgades Politistation~
Stelsig er et hidtil ukendt Navn. Det eneste man kender til ham, er at
han for nogen Tid siden holdt ~t Møde paa Palads Hotellet, hvortil der
var indbudt en Række Nazister,/Sommerfolk og Schalburgfolk. Her meddelte
Stelsig, at han var overbevistl om, at han egnede sig til at blive den nye
Fører. Som særlige Kvalifikationer fremhævede han, at han hverken røg el
ler drak, ligesom han heller ikke havde Omgang med Kvinder. Stelsig har
tidligere været Ejer eller Medejer af en Tørvemose. Da han første Gang
skulde modtage Arbejderne, stillede han sig op paa en Høj i Nærheden af
Mosen og indledede en Tale til dem med Ordene:
Jeg er Jesus! Ste~sig
har været Medlem af Guld, Sølv- og Elektropletarbejdernes Fagforening og
har her ladet sig opstille som Formandsemne i Københavnsafdelingen. Han
fik tre Stemmer, af hvilke den ene var hans egen. I Modsætning til Frits
Clausen har Stelsig altsaa visse positive Egenskaber, men næppe nok til
at bringe ham op paa”Førersædet”. Forsamlingen paa Palads Hptellet var
ikke helt utilbøjelig til at stemme paa hans Kandidatur, na~vnlig da Stelsig meddelte, at Tyskerne var indforstaaet med hans Førerskab.
Tysker
ne skulde jo ogsaa have visse Betingelser for at kunne værdsætte en Psy
kopat.
-

-

Før Jul skete der følgende paa Hotel Nyborg i Nyborg: To tyske Officerer
kom ind paa Hotellet og gik direkte op paa et Værelse, som en Dame havde
indlogeret sig paa. Tyskerne vaskede sig og gik derefter ned i Restaura
tionen. Damen, der kom lidt senere, gjorde selvfølgelig Vrøvl, og Hotel
let gjorde saa Tyskerne i Restaurationen opmærksom paa, at det ikke var
Skik her i Landet at trænge ind paa andre Hotelgæsters Værelse. De to
Herrer rejste sig og brølede “Heraus~ til Portieren og Tjeneren, hvoref
ter disse to fortrak. Der gik en Times Tid, og Tyskerne fik stadig ingen
Mad. Da de beklagede sig, fik de det Svar, at Tjeneren var blevet for
skrækket og ikke turde vende tilbage. Saa forsvandt Officererne, men de
lovede at lade høre fra sig. En Time efter kom der Ordre til, at Hotellet
skulde lukke med det samme, og holde lukket i fire Dage. Hotellet fore
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spurgte den lokale Kommando, om denne Kendelse ikke kunde forelægges en
højere Instans, men Svaret var, at det kunde desværre ikke lade sig gøre,
da den ene af de Officerer, der havde vasket sig paa en fremmed Dames Væ
relse, var den næstkonimanderende for de tyske Tropper i Danmark.

Rygter om “kolde Fødder”. Vi skal oplyse, at den egentlige Bestemmelse
om Overdragelsen af Foretagendet til Aarhus Universitet blev truffet for
mere end 2 1/2 Aar siden, og de første Forhandlinger med Universitetet
blev indledet paa dette Tidspunkt.

En tysk Flyvemaskine forulykkede i Gaar i Storebælt. Fire Mand af Besæt
ningen blev fundet i Vandet og var endnu i Live. En femte blev senere
fundet paa en Badestrand paa Sjællandssiden. Han var havnet i et Træ ved
“Villandsens Minde” og var bevidstløs.
Fru Kaptajn Jørgensen, Revvej, Korsør, er ankommet til Sverige. Hendes
Mand, Kaptajn Jørgen Jørgensen, var Fører af Statsbanernes Isbryder “Hol
ger Danske”, der sejlede til Sverige, og Fru Jørgensen har siden da været
udsat for Trusler.
250 faa særligt Besøg i Morgen.
257 og 526 faar særligt Brev.
Specielt til 155: Tak for Brevet. De vil meget snart faa Henvendelse.
Speceilt til 474: Tak for Deres Forslag. Vi er meget interesseret i at
faa en saadan Ordning og vil snarest undersøge Muligheden.
Korsør By er nu helt omgivet med Pigtraadsafspærringer, saa det er muligt
for Tyskerne paa et øjeblik at isolere Byen fuldstændig. Nord for Byen
skrider Befæstningsarbejderne ved Kysten langsomt frem. Der er nu Beton
bunkers langs en Del af Kysten mellem Revet og Lejrodden.

Sidste:
Der er i Nat forøvet en saa alvorlig Schalburgtage mod Tuborgs Fabrikker,
at det næppe er sandsynligt, Virksomheden kommer i Gang under Krigen. 30—
40 svært bevæbnedé Personer kom ved 3.30 Tiden kørende ind paa Tuborgs
Grund og holdt Portneren og Arbejderne op. Ved Hjælp af Maskinpistoler
tvang de derpaa Arbejderne til at bære flere Bomber ind i Kedelhuset,
hvorefter de beordrede dem bort og selv hastigt tog Flugten. Faa Minut
ter efter eksploderede Bomberne, og baade Kedel- og Maskinhuset blev lagt
i Ruiner. En opstaaet Brand lykkedes det Gentofte Brandvæsen at slukke
ret hurtigt. Der kom ingen Mennesker til Skade, men de 3000 Mennesker,
der er knyttet til Virksomheden, kan nu se en Fremtid i Arbejdsløshed i
Møde.
Automobilfirmaet A/S Motor-Jensen, Hillerødgade 30, blev i Morges faa
Minutter i 7 fuldstændig ødelagt ved Sabotage. 25 Mænd trængte ind i Fa
brikken og lagde 2 Bomber mellem Maskinerne, efter at Arbejderne først
havde faaet Tid til at fjerne sig. Virksomheden, der arbejdede for Ty
skerne, blev lagt i Grus.
Under Udladning af Kasser med Sprængstof fra Frimurerlogen i Aarhus i
Gaar tabte to tyske Soldater en Kasse med Granater. Der skete en Eksplo
sion, og de blev begge dræbt.
Den 27-aarige Repræsentant Søren Leth, Aarhus, blev i Aftes, da han gik
og spillede Billard paa en Salon i Søndergade, skudt ned. Han blev ramt
af to Skud i Maven og afgik kort efter ved Døden. Han var Stikker.

Til den frie Presse:
I Anledning af Sabotageforsøgene mod A/S Cheminova, Sydmarken 10, Søborg,
er INF blevet gjort opmærksom paa, at dette Foretagende er blevet Offer
for løse Rygter og ansvarsløs Sladder. Paa denne Baggrund har INF ladet
Sagen undersøge, og vore Undersøgelser har givet følgende Resultat:
Fabrikkens væsentligste Produktion er Medicinalvarer samt Tjæreprodukter.
Der fremstilles navnlig Udgangsmaterialer til de livsvigtige Sulfanomi—
der, der som bekendt bruges til bekæmpelse af Febersygdomnie. Endvidere
fremstiller Fabrikken Gesarol, der bruges til Bekæmpelse af Plantesygdom
me, samt Smøreolie og Brændselsolie. Alle Frembringelserne anvendes ude
lukkende af danske Virksomheder.

SLUT

Vi kan tilføje, at Bestyrelsens Sammensætning er en Garanti for, at Virk
somheden ikke har iværksat og ikke kan iværksætte hemmelig Produktion af
nogen Art.
Det blev for nogle Maaneder siden meddelt i Dagbladene, at Selskabets
Aktiekapital var overdraget Aarhus Universitet som Gave, saaledes at Uni
versitetet fremtidig staar som den faktiske Indehaver. Dette gav i For
bindelse med den Rygtekampagne, der var sat i Gang, Anledning til nye
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I Gaar ved S.Tiden om Morgenen hørtes der i Røsnæs ved Kalundborg en
kraftig Eksplosion,, der kom ude fra Vandet. Da det blev lyst, saa man
fra Land Vraget af et stort Skib 4 Sømil Nord for Guldsand., Vandet var
oversvømmet med Vragrester, og smaa tyske Motorbaade var tilsyneladende
i Færd med at samle Folk op fra Vandet. Røsnæs-Fiskere, der var paavej
ind, fandt Liget af en tysk Officer, og der saas mange, som laa i Red
ningskranse ude i Vandet. Det varede ikke længe, før der laa mange Skibe
paa Stedet. Til Kalundborg blev der bl.a. indbragt 4 Saarede, som førtes
til Skodsborg. Hen under Aften kom en Del mindre Skibe ind til Kalund
borg, men sandsynligvis ikke med overlevende ombord, og de mange Ambulan
cer, der var kommet til Byen, blev sendt hjem, ligesom et Særtog, der var
bestilt fra Kalundborg, blev aflyst. I Kalundborg hævdes det bestemt, at
Ekspiosionsulykken har ramt den tyske Hjælpekrydser “Der Kaiser” med 1600
Mand ombord, men det har ikke været muligt at faa dette bekræftet eller
afkræftet. I hvert Fald drejer det sig om et meget stort Skib. Fiskerne
har flere Gange su
Lig dukke op omkring deres Baade. De havde til
budt at deltage i Eftersøgningen, men det r blevet afslaaet. En Søof—
ficer, der var revet i Land ved Røsnæs, havde Skudsaar i Hovedet, men mu—
ligvis stammer det fra Eksplosionen. Af fem Mand, der blev bragt ind i
Gaar Formiddags, er den ene død. Han havde faaet begge Ben knust.
Kata
strofen har gjort tydeligt Indtryk paa de tyske Soldater i Kalundborg,
deres Optræden er undergaaet en sælsom Forvandling.
-

Det var ventet, at de tyske Myndigheder i Danmark
Pancke, Hanneken og
Best
skulde tage Hævn for Fabrikken “Torotor”s ødelæggelse, og at det
vilde ske efter Krigsforbrydernes Love. Morderafdelingen fra Shellhuset
og deres danske Haandlangere har nu ødelagt Bryggeriet Tuborg. Som omtalt
i INF i Gaar blev Maskinhallen og Vand- og Elektricitetsværket lagt i Ru
iner tidlig Fredag Morgen, og den videre Produktion maa foreløbig stand
ses. Denne Schalburgdaad er en for det stortyske Rige særdeles værdig
Kampførelse. Ingen, selv ikke Tyskerne, vil nægte, at “Torotor” var en
krigsvigtig Industrivirksomhed, men at hævne sig ved at ødelægge et Bryg
geri er næsten for latterligt. Paa den anden Side maa man ikke underkende
Alvoren i Triumviratet Pancke—Hanneken og Bests Hævn, og det svarer for
saavidt til deres Mentalitet at finde paa en Hævn af denne ~4rt. Samtidig
er det jo Udtryk for, at Frihedskæniperne ved ødelæggelsen äf “Torotor”
har ramt et meget ømt Punkt hos Tyskerne, Det bør forøvrigt i denne For
bindelse bemærkes, at Hansen paa “Torotor” allerede er i fuld Gang med
Planerne til en ny Fabrik. Pengene henter han i Nationalbanken
Maski
nerne har Tyskerne lovet at forsyne ham med. Men for at vende tilbage til
ødelæggelsen af Tuborg, staar den fuldt ud Maal med en Række andre lig
nende ødelæggelser, gennemført af Shellhusets Morderafdeling. Der var in
tet, absolut intet at risikere for de ca.5O “modige” Sommer- og Schal
burgfolk, der med Maskinpistoler havde faaet til Opgave at dække “Bombe
udlæggerne”, og den eneste Afvigelse fra den gængse Fremgangsmaade var,
at man tvang Arbejderne til selv at placere Bomberne. Desuden havde Van—
dalerne i deres Naivitet forsynet Bomberne med engelske Kvalitetsbeteg
nelser og Firmamærker. Det saa man paa de Bomber, der ikke var ekspiode
ret, og man har vel Lov at gaa ud fra, at Tyskerne i Shellhuset dermed
har haft til Hensigt at fralægge sig Ansvaret for de Bomber, der eventu
elt ikke sprængtes. Hvordan Danmarks Befolkning tyder dette, er vi ikke
i Tvivl om, men General Pancke maa endelig huske, naar han aflægger Rap
-

-

-
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port i Berlin, at skrive, at det er Englænderne eller engelsk betalte
Sabotører, der har været paa Spil paa Tuborg. Det er rigtigt, at 99 Pro
cent af den danske Befolkning er afgjort imod Sabotage
af denne Art.

stue paa BUlowsvej 50. Et Par unge Mennesker dukkede pludselig op i Vinstuen og rettede deres Pistoler mod et Par, som sad ved et Bord. Manden
blev ramt af flere Skud i Hovedet og vardræbt paa Stedet, mens hans Led
sagerske blev dødeligt saaret. Den dræbtes Legitimationskort lød paa Nav
net Bjørn Petersen. Manden viste sig imidlertid at være Politibetjent
Carl Malmros, der i sin Tid var ivrig Nazist, og som efter den l9.September har staaet Tyskerne bi med Raad og Daad. Kvinden, der var i Følge
med ham, er foreløbig ukendt. Hun er indlagt paa Frederiksberg Hospital,
med det er tvivlsomt, om hun kan leve.

-

Torsdag Aften mellem Kl.18.30 og 19.00 skete der ikke mindre end 10
Sprængninger paa Fredericia Stationsareal. 5 Skinnekrydsninger og en Del
Spor maatte udveksles. Sprængningerne afstedkom meget store Forstyrrelser
i Trafikken.
Omtrent samtidig skete der to Sprængninger paa Linjen Fre
dericia-Taulov lige ved Taulov Station.
Iøvrigt skete der Natten til i
Gaar en lang Række Sprængninger paa de jyske Baner. Natten var lige ved
at betyde Rekord for Jernbanesabotage. Der skete Sprængninger paa Linjer
ne Pjedsted-Fredericia, Hobro-Hatting. Struer-Hjerm, Haubjerg-Vinderup,
mens der paa Trustrup Station eksploderede en Bombe i en Godsvogn, der
var læsset med Tipvognslokomotiv- og Generatordele.
-

-

Natten til i Gaar morede de korrekte Repræsentanter for den tyske Krigs—
marine sig flere Steder i København. Ved Midnatstid indbragtes saaledes
til Kommunehospitalet to Mænd, som var blevet overfaldet af tyske Marinesoldater i Grønningen. Den ene var alvorligt kvæstet i Hovedet. Senere
indbragtes en Mand ved Navn Porsing, Skjoldsgade 11. Han var blevet spar
ket i Hovedet af tyske Marinesoldater. Iøvrigt slappes Disciplinen hos de
tyske Soldater mere og mere. Naar de af tyske Soldater og Wehrmachtsan
gehörigen frekventerede Beværtninger lukker K1.23, genlyder Gaderne af
Skud, og det hænder nu og da, at de overstadigt berusede Soldater opfø
rer hele Skud-Dueller tværs over befærdede Gader. Feltgendarmeriet synes
ligesom Københavns Indbyggere at holde sig inden Døre.
Som omtalt i INF i Gaar trængte 25 Sabotører tidligt i Gaar Morges ind i
Automobilfirmaet A/S Motor-Jensens Virksomhed i Hillerødgade i København
og anbragte flere Bomber, der anrettede en Del Skade paa Maskinerne. I
midlertid var Sabotørerne aabennart ikke tilfredse med Resultatet, for
ved 22.Tiden kom de igen og anbragte helt nye Bomber, idet Lederen over
for Sabotagevagterne udtalte, at det var Skidt i første Omgang, derfor
maatte de gøre det en Gang til. Der blev derefter anbragt 15 Bomber rundt
om paa forskellige Maskiner, men de viste sig ogsaa denne Gang at være
af temmelig upaalidelig Kvalitet. Kun to af Bomberne eksploderede, og
Tyskerne, assisteret af Sommerfolk, maatte derfor foretage en Afspærring
af Kvarteret, bl.a. blev Sporvognene standset. Efter et Par Timers For
løb blev Trafikken atter frigivet, efter at tyske Minørhold havde fjernet
de Bomber, der ikke var antændt.

I Onsdags kom det til et dramatisk Optrin i et Pensionat i Frederiksberg
Alle 8. 20 pistolbevæbnede Mænd indfandt sig midt under Middagen i Pen
sionatets Spisestue og spurgte efter en ung Mand ved Navn Jørgen-Jensen,
en Søn af den nazistiske Balletdanserinde Elna Jørgen-Jensen. Det viste
sig, at den unge Mand var tilstede, men da hans Navn blev nævnt, sprang
han op fra sin Plads, dukkede sig bag nogle andre Pensionærer og trak en
Pistol frem. Han gav sig til at fyre mod Revolvermændene, og disse kunde
ikke besvare Ilden paa Grund af de andre Pensionærer. I Forvirringen lyk
kedes det Jørgen-Jensen at forsvinde. Revolvermændene trak sig derefter
tilbage, og Dagen efter forsøgte Jørgen-Jensen uden Held at overbevise
sine Medpensionærer om sin absolutte Uskyld. Han delte absolut ikke sin
Moders nazistiske Indstilling. Imidlertid var der efter Begivenheden kold
Luft omkring ham, og han har nu fundet det raadeligst at forlade Pensio
natet for at søge andet Opholdssted.
Gestapofolk skød i Gaar et 24-aarigt Bud ved Navn Carl Christensen i et
Tøjrenseri i Pogegade i Odense. Gestapofolkene var ganske vist ikke ude
efter Christensen, men efter hans Kollega, men det forhindrede dem altsaa
ikke i at dræbe ham.
Torsdag Morgen ved 7.Tiden var en 26-aarig Arbejder paa Trælasthandelen
iHorsens, Børge Jensen, kørende paa Vej til sit Arbejde, da han ved Jern
baneviadukten i Vestermarken blev raabt an. Enten har han ikke hørt Raa
bet, eller har troet, at det ikke gjaldt ham. Han standsede~i hvert Fald
ikk, hvorefter han blev beskudt og var dræbt paa Stedet.
‘
Særmelding: Den Person, der for nogle Tid siden havde et Møde udfor de
første Huse i Østerbrogade og som forstyrredes saa stærkt af Sporvogns
larm, at Mødet maatte forlægges til en Sidegade, bedes omgaaende ad en
af de sædvanlige Kanaler søge Forbindelse med Information.
Gestapo har anholdt en Frihedskæmper, der gik under Navnet “Den røde Zar~
Han blev taget under et Julebesøg hos sin Familie.

To Drab og to Drabsforsøg fandt i Gaar Sted i København. I det første
Tilfælde blev, som omtalt i Dagbladene, Grønthandler Ziegler, Rubin
steinsvej 32, skudt ned, da han kom gaaende ad Mozartsvej. Han var død,
da han i en Ambulance blev bragt til Kommunehospitalet. Hertil bragte
Ambulancen noget senere Sekretær K.H.Hansen, Rørholmsvej 7 B, der var
blevet saaret i Hoften af et Skud paa Hjørnet af Enghavevej og Mathæus
gade. I begge Tilfælde er Motivet ukendt. Derimod synes der ikke at her
ske Tvivl om Grunden til Nedskydningen af en Mand, der var Gæst i en Vin-

Onsdag den 3. K1.22.45 blev C.B.U.-Kolonnerne fra Tønder og Tinglev kaldt
ud til Bjerndrup, hvor en stor tysk Flyvemaskine var styrtet ned of var
fuldstændig splintret ca.2 1/2 km Øst for Jernbanen Tinglev-Sønderborg.
Hele Besætningen, fem Mand, var dræbt.
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Landsretssagfører Mosbech og Ekspeditionssekretær Rønne ved Kommunekon
toret i Randers er kommet paa fri Fod efter at have siddet arresteret
en Maaned.

17, Aalborg, Svend Aage Hansen, Wilkensvej 29, Kbhn., Torben Halkier, E.
Gamborgsvej 26, Kbhn., Ernst Ellesøe Hansen, Folkvarsvej 26, København,
Henry Osv.Jensen, Rørdals Cementfabrik, Rich.Poul Jensen Høj, Schraders—
vej 22, Hvidovre, Erik Gylding-Holmboe, Nørregade 1, Horsens, Kai Ibsen,
Kolding, Orla Bjerg Iversen, Faaborgvej 6 i Odense, Johs.Th.Jacobsen,
Hjallesevej 130 B, Odense, Regnar Jensen, Sønderbrogade 83, Horsens, Poul
Johnny Jensen, Ved Sønderport 13, Kbhn., Ernst Jacob Jensen, Hillerødgade
4, Kbhn., Ove Chr.Jensen, Nellikevej 10, Odense, Svend Aage Jensen, Bor
gergade 18, Horsens, Aage Jensen, Kongensgade 25, Horsens, Einar Jensen,
Bagersgade 74, Svendborg, John Ebert Jensen, Frederikstadgade 1, Kbhn.,
Peter Rostrup Jensen, Hvidovregade 7, Kbhn., Willads Jespersen, Mølle
bjergvej 10, Korsør, Einar Johansen, Grothusgade 4, Odense, Tonny Johan
sen, Frithjof Nansensvej 31, Aarhus, Bernth Johannesson, Hegnshusene 7,
Kbhn., Walter N.Chr.Johansen, Østerdalsgade 1 B, Kbhn., John Otto Jørgen
sen, Hjøragervej 22, Kbhn., Detlef Keller-Hansen, Emil Møllersgade 18,
Horsens, Martin Laurits Kjøngerskov, Svendsgade 127, Vejle, Jørgen F.
Kähler, Maglekildeborggade 14, Kbhn., Ole Lange-Nielsen, Borupsalle 249,
Kbhn.~, Ove Laursen, Bispeparken 16, Kbhn., Ernest Leach, Vestergade 6,
Skandeborg, Erik von der Leith, Parmagade 50, Kbhn., Rolf Løvschal, Sund—
vej 25, Horsens, Erik Krogsgaard-Madsen; Idrætsvej 22, Skanderborg, Chr.
Riis-Madsen, Vinkelvej 4, Odense, Oluf Malmgreen Rasmussen, Fiskebaad K
225, Kbhn., Olof Marcher, Fredensvej 1 A, Charlottenlund, Chr.Henrik
Mikkelsen, Vibevej, Skanderborg, Anton Mikkelsen, Tordenskjoldsgade 8,
Jorsens, Poul Mortensen, Mælketorvet 6, Horsens, Ulrich Kjærulf Møller,
født 1921 i Rønde, Svend Aage Nielsen, Søndergade 11, Nørresundby, Svend
A.A.Jensen, Kastrupvej 247, Kbhn, Erik Lars Nielsen, Ørsundsvej 16, Kbhn,
Carl Bøgh Jensen, .S:3nderborggade 10, Horsens, Axel Georg Jensen, Fjords
gade 47, Horsens, Thorkild Jensen, Elisabethvej 1, Aalborg, Viggo Emil
Jensen, Fredensgade 10, Horsens, Chr.Nielsen-Elkjær, Grønnegade 13, Hor
sens, Andreas Nielsen, Bøghsgade 43, Horsens, Cornelius Plsen, Amager
Landevej 280, Kbhn, Børge Math Olsen, Hvolbæk, Niels Peder Olsen, Bene
diktsgade 44, Odense, Carl Pedersen, Mariagervej 75 B, Randers, Hans M.
Petersen, Kærholmen 1, Vanløse, Johs.M.Poulsen, Solsortevej 8,Aarhus,
Fritz Gunnar Petersen, Lundbyesgade 23, Vejgaard, Uffe Leon Rambæk, Bane—
brinken 73, Kbhn, Leif Rasmussen, Dianevej 13, Kbhn, Carlo Jørgen Rasmus
sen, Kløverprisvej 53, Kbhn., Alfred Rasmus Rasmussen, Jernl~anevej 6,
Hvalsø, Robert Schavenius Rasmussen, Roskildevej 236 B, Orla~ Helmuth Ras
mussen, Frederiksgade 62, Horsen~j Svend Aage Rener, Sønderbro 9, Aal
borg, Oluf Rikhof, Reventlowsgade 16, Kbhn., Børge E.N.Rørvang, Viborg
vej 9, Horsens, Søren Chr.Møller Rosensten Thomsen, Frejasvej 24, Hor
sens, Jens Chr.RottkUll, Frederiksgade 4, Horsens, Jørgen Kragelund Rye,
Horsens Folkeblad, Andreas Frantz Salby, Falkoneralle 30, Kbhn., Poul
O.E.Spang Hansen, Borgmester Jensens Alle 16, Kbhn, Sigurd Stabell, Ve
sterbrogade 2, Aalborg. Robert Sørensen, Saxogade 43, Kbhn, Kaj Levi Sø
rensen, Vejensvej 73, Kbhn., Kai Sørensen-Leth, Adelgade 50, Skanderborg,
H.August 5 hieck, Damparken 1, Kbhn, Georg Schlätzer, Skovridergaard,
Valborup, Poul K.E.Schalnder, Asavænget i Lyngby, Willy Schwartz, Lange—
linje 39, Vejle, Chr.Stærmose, Vestergade 34, Svendborg, Laurits Stefan
sen, Lollandsgade 34, Odense, Johs. H.Theisen, Thorupgaardsalle 9, Kbhn.,
Ivar Thomsen, Nyelandsalle 40, Horsens, Frode Thorshøj, Rusvej 10, Kbhn.,
Vald.Michael Treschow, Toftholm, Børge F.Wiingaard, Lindealle 17, Odense,
Knud Laur.Willumsen, Taastrup, Helge Zacho-Frederiksen, Taarbæk og Wilh.
Andersen, Holstebrovej 48, Viborg.

Foruden Assistent i Magistratens femte Afdeling Søren Sørensen arrestere—
des ved den tidligere omtalte Razzia fra den samme Afdeling paa Raadhuset
følgende: Assistent Inger Bang, Kontormedhjælper Gustav Schaarup, Assi
stent Carl Th.Jensen, Kontorist Agnete Berth. Muligvis er ogsaa Assistent
Carl Th.Jensens Hustru anholdt.
Gestapo har i Aalborg anholdt Kaj Viller Villersen, Østre Alle 27 og
Buchholz Petersen, Brønderslev. Den sidste er anholdt for Fornærmelse
mod den tyske Værnemagt.
En aarhusiansk L.B.-Undergruppefører i Uniform blev Nytaarsaften ved 19.
Tiden overfaldet af en beruset dansk Gestapomand i Spanien tæt ved Aarhus
Svømmehal. L.B.eren var sammen med en Dame i Færd med at rette en Fejl
ved sin Cyklelygte, da Gestapomanden kom til. Han satte en Revolver i
Brystet paa L.B.eren og bad ham og Damen forsvinde i en Fart. L.B.eren
vilde tage sin Cykle med, men dette forhindrede Gestapomanden. Han brø
lede, at de skulde løbe. L.B.eren forsvandt saa op gennem Sønd re Alle,
skarpt forfulgt af Gestapomanden, der svingede Revolveren truende i Luf
ten. L.B.eren rystede Forfølgeren af sig og fik tilkaldt hjælp, men inden
man fik afhørt Gestapomanden, der var dansk Statsborger, og hvis Navn er
F.Pauli Jørgensen, kom det tyske Feltgendarmeri og hentede deres værdi
fulde Hjælper.
Som omtalt blev en Del danske Statsborgere før Jul overført
lejren til Tyskland. Det drejede sig ialt om 122 Mennesker,
ke fra tysk Side givet nogen nærmere Begrundelse for, efter
ningslinjer Deportationerne har fundet Sted. De deporterede

fra Frøslev
og der er ik
hvilke Ret
er følgende:

Frede Heinrich V.Andersen, Annexstræde 6, Kbhn., Arne Gunner Andersson,
Svanevej 46, Odense, Erik Arctander, Rosenlundsgade 2, Aalborg, Otto Kar
sten Beck, Næsset 21, Horsens, Alex Binnebølle, Ceviliavej 11, Kbhn.,
Gert Blædel, Skjoldnæsholm ved Gystrup, Einar,Jordt Brodersen, f.190l i
Horsens, Peter Bøgh, Toidbodgade 31, Aalborg,~;Kaj Bønding, Bergthorasga
de 28, Kbhn., Hans Leo Brændstruo, Clausensgade 17, Aarhus, Eiler Buch,
Buddingevej 236, Kbhn., Jens Fr.Busk-Rasmussen, Langelinje 180, Odense,
Georg O.S.Christiansen, Nordbortgade 11, Kbhn., Poul Christiansen, Øster
gade 1, Hvalsø, Hans P.S.Dixen, Lille Bøgeskov pr.Ringsted, Svend Aage
Geertsen, Toidbodgade 27, Aalborg, Poul Draaby-Jensen, Holger Danskesvej
37 A, Kbhn., Knud Edelmann, Fælledvej 32, Horsens, Erik Hans Eilers,
Hvidkildevej 40, Kbhn., Per Eriksen, Strandpromenaden, Horsens, Johan Fr.
Erthnsen, Helgolandsgade 12, Kbhn., Hans Chr.Faith-Jørgensen, Orla Leh
mannsgade 1, Vejle, Ejnar-Frandsen-Lund, Elsdyrgade 34, Kbhn., Haldor
Charl. Hald Kristensen, Hjelmvej 39, Vejle, Henning E.Hansen, Kristiansgade 77, Odense, Finn Axel Hansen, Victor Bendixgade 6, Kbhn., Orla Han
sen—Lindegaard, Gernersgade 41, Kbhn., Jens P.Hansen, Allegade 30, Hor
sens, Arne Hansen-Libe, Amaliegade 31, kbhn., Ejner Hansen, Vesterbrogade
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Fra tysk Side er der overfor de danske Myndigheder stillet Krav om Leve
ring af 25.000 Kubikmeter Træ til den tyske Værnemagt i første Kvartal
1945, heraf ca.15.000 Tons i indeværende Maaned. Træet er krævet udleve
ret af de frie danske Lagerbeholdninger, idet man fra tysk Side gør gæl
dende, at de danske Lagre ved tysk Medvirken er blevet forøget med et
Kvantum Erstatningstræ fra Sverige af samme Størrelse, ganske vist med
den Klausul, at det kun maa benyttes til danske Formaal. De 25.000 Kubik
meter udgør ca 30 Procent af de frie Lagre, og det er under Forhandlin
gerne gjort gældende fra tysk Side, at hvis Træet ikke levers, vil man
blive nødsaget til at tage selv eller at angribe det klausulerede sven
ske Træ, hvad der kan bevirke en Standsning af Samhandelen mellem Danmark
og Sverige. Paa denne Baggrund har de interesserede Organisationer inden
for Trælastbranchen for at undgaa en Tvangsudskrivning fra dansk Side
henstillet til deres Medlemmer at levere de krævede Mængder Træ. Fra tysk
Side er man iøvrigt under de sidste Forhandlinger gaaet ind paa at nøjes
med en Levering paa 5000 Kubikmeter inden den l4.ds. Der skal derefter
forhandles igen om Leveringen af de resterende 20.000 Kubikmeter. Det ty
ske Træforbrug til Værnemagten har gennemsnitlig ligget paa Ca. 10.000
Kubikmeter om Maaneden.

Asket, han røg ikke, han drak ikke og han gav sig ikke af med Kvinder
altsaa maatte han være den fødte Fører, saa meget mere som han havde viet
sit Liv til Sagen. Han havde nu sat sig som Opgave at finde Medarbejdere,
der var ubestikkelige, og han nævnte i denne Forbindelse den danske Ar
bejderstand, der med Livet som Indsats (~) burde gaa ind for T.O.T. Ar
bejderstanden vil nemlig meget hurtigt blive klar over, at gaar de ikke
ind for den Sag, vil der blive kommunistisk Opstand, erklærede Stelsig.
Og derefter tilføjede han, uden at det virkede særlig overbevisende:
Arbejderstanden vil sikkert vælge at arbejde under Hagekorset, naar det
kan blive dansk Arbejde. Jeg kan i den Forbindelse love, at Hagekorset
snart vil komme til at vaje over Christiansborg Slot Side om Side med
Dannebrog
Stelsig svang sig endnu højere op under sin videre Tale. Han gjorde op
mærksom paa, at de, der viede deres Liv for Arbejdet i Organisationen,
maatte selv tage sig af Dage, hvis de svigtede, Skete det ikke, vilde de
blive fjernet. Taleren gjorde paa dèt Tidspunkt en talende Bevægelse op
mod Halsen. Under den videre Udredning gennemgik Stelsig Organisationens
10 Programpunkter, blandt hvile man ogsaa fandt Kongemagtens Fjernelse.
Stelsig vilde dog gaa med til at lade den nuværende Konge regere til sin
Død, men dermed skulde det ogsaa være slut. Den bedste Mand paa den bed
ste Post var hans Konklusion.
Stelsig var ogsaa meget vred paa Fagbevægelsen og Politiet. Det var to
Gifttænder i det danske Samfund, erklærede han, men heldigvis havde man
faaet rykket den ene ud den 19.September, og den vilde aldrig vokse ud.
Han udtalte i denne Forbindelse, at han var særdeles veltilfreds med, at
“Politiet laa og døde af sig selv, saa sparede man altid Krudtet”
en
Udtalelse, der vakte almindelig Bifald i den udsøgte Forsamling. Han bød
dog ~de Politimænd hjertelig velkommen, der vilde melde sig til Arbejdet
under Hagekorset.
Under den videre Tale erklærede Stelsig, at Partiet havde alle de Folk,
de skulde bruge, og det var muligt at rykke ind med en Dags Varsel. Han
vilde dog anse det for sikrest forinden at konferere med de tyske Myndig
heder i Dagmarhus.
Fagforeningerne levnede han ikke mange Ord. De skulde opløses, og Midler
ne skulde komme Medlemmerne tilgode~ Desuden skulde SociaT~ontorerne
lukkes øjeblikkelig, og alle skulde have Arbejde, saa Arbejdsløsheden
kunde afskaffes.
Uden at gaa nærmere ind paa Maal og Middel sprang Stelsig derefter lige
over i et Angreb paa “Dansk Folkeferie”, hvis Ledere havde ladet bygge
nogle “elegante Hytter” i Norge. Da Generalstrejken kom, var det Menin
gen, at Lederne skulde være flygtet til disse Hytter, men i Frihavnen kom
nogle “grønne Folk” desværre i Vejen.
Stelsig udtalte til Slut, at han og Folkevognens Opfinder vilde fremsæt
te deres Ideer ved et stort offentligt Møde, og han nærede ikke Tvivl om,
at Folk i Tusindtal vilde følge Organisationen. Derefter var Mødet slut,
og saare opbygget gik man fra den smukt oplyste Sal ud paa den mørklagte
Raadhuspalds, hvor en Serie Skud over fra Dagmarhus netop lod sig høre
som et smukt Akkompagnement til Stelsigs gyldne Løfter for Fremtiden.
-

-

Vi har tidligere i INF beskæftiget os med en mystisk Organisation, der
har Betegnelsen T.O.T. Teknisk Oplysnings Tjeneste. Fornylig udsendte Or
ganisationen en Opfordring til de ministerielle Embedsmænd om at “stille
sig til Raadighed” ved en Nyopbygning af Landet. Og desuden har Organisa
tionen forberedt et stort offentligt Møde i Slutningen af denne Maaned.
T.O.T. er en Underafdeling af D.N.S.A.P.
Et af Bestyrelsesmedlemmerne i T.O.T. vil være Publikum særdeles vel
kendt, idet han takket være Redaktør Eric Boesgaard i “Berlingske Tiden
de” er blevet introduceret for den undrende Offentlighed som Konstruktør
af en sensationel Opfindelse
en Folkevogn. Han kalder sig Ingeniør, og
hans Navn er Børge Martins. INF er nu i Stand til at afsløre, at den sam
me Martins har adskillige epokegørende Opfindelser paa sit Program. Bl.a.
vil han afskaffe Kongemagten i Danmark, hvad der klart og tydeligt er
blevet tilkendegivet i det strengt fortrolige Møde paa Palads-Hotellet,
som vi kortomtalte i Gaar.
Der var til dette Møde udsendt 90 nummerede Indbydelser, og alle 90 Plad
ser var besat med 10 Damer og 79 Herrer af det bedste nationalsociali
stiske Selskab. Den 80. Herre var INF.s Medarbejder, og han fulgte Mødet
med den Skepsis, som det sømmer sig for en fornuftig Mand, der for første
Gang bliver præsenteret for Opfinderen af
en Folkevogn.
Hr.Martins var den første, der tog Ordet. Han fortalte de undrende 79, at
han af Hensyn til Partiets Trivsel havde besluttet sig til at skænke sin
Opfindelse til D.N.S.A.P. Det vil saaledes være muligt straks efter Kri
gen at føre dette betydelige Arbejde ud i Livet. Derefter gav han Ordet
til Organisationens Fører, den tidligere omtalte F.Chr.Stelsig, der mere
brillierede ved chokerende Oplysninger end ved egentlig Veltalenhed.
Stelsig, der indledningsvis oplyste, at han havde gennemgaaet alle “Ar
bejdets Grader” og var endt som Arbejdsmand, fortalte, at han havde væ
ret Partimedlem siden 1928. Han var blevet klar over, at de egentlige
Stiftere af D.N.S.A.P. ikke duede, de maatte “varpes ud”. Selv var han

-

-

-
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VESTFRONTEN: I det nordlige Alsace er de tyske Angreb nu blevet udvik
let til en Storoffensiv, og det meddeles fra tysk Side, at de tyske Hære,
der tæller 12 Divisioner, skal have opnaaet et Gennembrud paa en ret bred
Front mellem Saar og Rhin. I Følge disse Kilder skal Tyskerne være naaet
dybt ind i de amerikanske Linjer og have naaet Dingen paa Jernbanen Ha—
genau-SaargemUnd. Disse Oplysninger bestrides dog kraftigt fra allieret
Side, idet man her siger, at der ikke er naaet noget Gennembrud. Situa
tionen er dog alvorlig her, og det er lykkedes Tyskerne at slaa et Bro—
hoved over Rhinen Syd for Strasbourg. Man mener, at Tyskerne nu vil for
søge at gennemføre en kæmpemæssig Knibtangsbevægelse mellem denne Offen—
sivkile og Kilen i Ardennerne. Ved Bitsch er den tyske Offensiv kørt
fast. I Ardennerne trænger Amerikanerne meget haardt paa for at faa over—
skaaret Kilen, og der er betydelige Terrængevinster i den nordlige Del
af Angrebsfronten, særlig ved Grandmenil. Ved St. Veith har Amerikanerne
ogsaa kunnet vinde betydeligt frem, medens Fremgangen er mindre ved Ba
stogne, hvor Tyskerne nu har gennemført 17 Modangreb. Der er overalt en
betydelig allieret Overmagt i Mandskab og Materiel, og Forsyningsvanske—
lighederne er meget store for Tyskerne.

Bibliotekar Knud Hansen, Frisegade 11, Nykøbing F.
Inspektør Hugo
Bonnesen, Nykøbing F.
Slagtermester Rasmussen, Østergade, Nyk.F.
As
surandør C.C.M.Høj, Nyk.F.
Kommuneassistent K.B.M.Høj, Nyk.F.
Aage
Salomon Petersen, Lystrupvej 21, Brønshøj.
Assurandør Jørgensen, Køben
havn, er, eller har været ansat hos Baltica.

ØSTFRONTEN: Tyskerne presser her som i Vest meget haardt paa, og den ty
ske Modoffensiv for at genskabe Korridoren til Budapest i et Forsøg paa
at undsætte de 60.000 indesluttede Tyskere har vundet noget Terræn. Der
er dog i Dag endnu 45 km mellem Angrebskilen og den ungarske Hovedstad.
I selve Budapest trænges Tyskerne mere og mere sammen, der er overført
Tropper fra Pest til Buda i et Forsøg paa at genvinde noget af det tabte
Terræn. Her kæmpes der for første Gang i denne Krig ogsaa under Jorden,
nemlig i det underjordiske Banenets Tunneller. Navnlig har Kampene været
haarde under Mussolini-Pladsen, hvor det lykkedes Russerne at trænge op
til Jordens Overflade og falde Tyskerne i Ryggen. Der kæmpes om hver Me
ter Skinnevej under Jorden.
NYT FRAFALD: Nu er den 10. tyske diplomatiske Embedsmand i Svejts gaaet
fra Nazismen. Det er denne Gang den tyske Konsul i Bern, Weber, der næg
ter at vende hjem fra Svejts, hvor han fremtidig vil opholde sig som po
litisk Flygtning.
NY INDSAMLING: Fra i Dag gennemføres der i Tyskland en meget stor Ind
samling af Klæder. De tyske Soldater har faaet en kraftig Opfordring fra
Partiet om at skrive hjem, at deres civile Tøj skal afleveres, da de al
ligevel ikke kan passe det, naar de engang vender hjem.

-

-

-

-

-

-

-

En uhyggelig Skikkelse i dansk Administration er Havneingeniør FischerSimonsen i Esbjerg. Da Tyskerne kom til Esbjerg den 9.April 1940, gjorde
han sig bemærket ved at modtage dem i Jaket og med Blomsterkost. Han har
i de forløbne Aar været Redskab for Tyskerne i Esbjerg, har plejet Sam
kvem med dem under enhver Form og er naturligvis foragtet af den gode
danske By Esbjerg. Der var særlig Opmærksomhed om hans Navn for et Aarstid siden, da han paa Gaden blev slaaet ned af en Arbejdsmand fra Es
bjerg, som var gaaet i tysk Tjeneste hos Organisation Todt. De havde
først siddet og drukket sammen. Todt-Manden forklarede overfor det danske
Politi, at Fischer Simonsen havde gjort ham etuhøvisk Tilbud. Tyskerne
forbød naturligvis Bladene at omtale Sagen.
Fischer-Simonsen er fremde—
les Tyskerne en god Mand i Esbjerg. Han er en af dem, der antagelig fogle Minutter i 12 trækken grøn Uniform dg forsvinder ud af Landet.
-

Da en Linje 10 i Aftes K1.21.47 passerede Carlsbergbroen i Vigerslev Al
le, blev der skudt paa den. Et Projektil traf Typograf Jørgensen, Kjelds
gaardsvej 21, 3.Sal. i Benet. Han blev ført til Kommunehospitalet.
Fabrikant K.A.Jølvind, Købmagergade 26, blev i Gaar Formiddags anholdt
af tre civilklædte Gestapofolk, der tog ham med til Sheilhuset.
En Mand, der i Gaar passerede forbi Shellhuset, gik i Tanker og slog si
ne Handsker mod det Rækværk, der er rejst paa Gaden. Han blev anraabt af
en Skildvagt, der i en grov Tone opfordrede ham til at skrubbe af Helvede
til. Manden, der ikke var sig noget ondt bevidst, bad Skildvagten om saa
vidt muligt om at tiltale sig i en høflig Tone, en Opfordring, der resul
terede i, at der blev affyret tre Skud mod ham, hvorefter han blev slæbt
ind i Shelihuset.

FREDENS ADRESSE?

Undersøgelsesudvalget udbeder sig Olysninger om nedenstaaende Personer.
Det indskærpes, at Forespørgslen under ingen Omstændigheder maa give An
ledning til Forholdsregler overfor disse Personer. Aarsagen til, at man
vil have noget nærmere at vide om de paagældende, kan lige saa godt være,
at man vil et ondsindet Rygte til Livs. Man ønsker alle mulige Oplysnin
ger
ogsaa uanset om deskulde være almindelig kendte:
Automekaniker Filip Pedersen, Jernevej 24, Esbjerg.
Skrædermester Wel
lington Petersen, Chr.IXs Gade 10.
Lærer Jens Erik Thorup, Kongensgade
63, Odense.
Knud A.M.C. Bentzen, Larslejstræde 13.3.Sal.
Assistent
Einar Henry Hoielt, Vibevej 2.
Bladhandler Kurt, Paa Hjørnet af Grønne
gade og Ny Østergade.
Hoppe, Toidbodvej.
Erik Lind, Ole Suhrsgade 25.

“Eet Punkt til forblev uafgjort paa Konferencen i Dumbarton Oaks: Sædet
for “De forenede Nationer”. Hvorfor ikke KØBENHAVN? Ingen anden af de
forenede Nationers Hovedstæder ligger saa centralt baade i Forholdt til
London, Moskva og Paris. Kombinerede Fællesaktioner mod Tyskland kunde
udføres hurtigere baade til Lands, til Søs og i Luften fra danske Baser
end fra noget andet Sted i Europa. Fremmede Gæster har Gang paa Gang ud
talt sig i de mest rosende Vendinger om vore Evner til at organisere in
ternationale Kongresser. At huse en Verdensorganisation vilde være en
tung Byrde for mange af de stærkt hærgede Lande. For os vilde det være
en Chance til at lade vor relativt gunstige Stilling komme andre til Go
de.
Lad Fredens Adresse blive: “De forenede Nationer”, København, Danmark.”
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:

Af en Artikel i de frie danske Søfolks Blad “D.S.D.S.Kurer” gengivet i
det danske Tidsskrift i Sverige “Fremtiden”.
5 L U T

5 t

0

r e •i T Danmark.
r o p p e o m f 1 y t n

i

n g e r

Der sker i Øjeblikket store Troppeflytninger i Danmark. Det ene fuldt
lastede Troppetransporttog efter det andet kører Syd paa med Tropper til
Vestfronten
i Stedet kommer andre Tog med Medlemmer af den tyske Folkestorm, ældre Aargange af Værnemagten og SS-Frivillige, deriblandt mange
Vichy-Franskmænd, som man ikke tør benytte ved Fronten, men nok til Be
sættelsesformaal. Det er muligt, at den store Stab af tyske Embedsmænd,
Gestapofunktionærer og Officerer i Danmark i nær Fremtid vil blive ud
skiftet. Himmler har rejst Krav om, at hele Mandskabet
fra den øverste
til den nederste
skal udskiftes, for at man ikke paa Grund af deres
Tilknytning til Omgivelserne og lange Passivitet skal opleve et Sammen
brud som det, der skete efter Invasionen i Frankrig. Dr.Best har under
Forhandlinger i Berlin søgt at afværge dette, og har i f~Ste Omgang op
naaet en Udsættelse. Spørgsmaalet er dog endnu ikke endelig afgjort. Fra
tysk Side synes man i den nærmeste Fremtid at ville holde anden Rangs
Tropper i Danmark, suppleret med to karrjpdygtige og trænede Panserdivisio—
fler, der hurtigt skal kunne flyttes omkring og som navnlig har til For
maal at garantere mod en eventuel svensk Krigsdeltagelse. Paa samme Bag
grund maa man sikkert se de Forsvarsforanstaltninger, der i øjeblikket
træffes i Helsingør og andre Steder langs Øresunds, Amagers og Sydsjæl
lands Kyster.
-

-

-

Luftkampe over Eksprestoget var
Aarsag til de mange dræbte.
De amerikanske Flyveres Beskydning af Togene rundt om i Landet i Løbet
af Søndagen vil være den danske Offentlighed bekendt i Dag. Naturligvis
har det tyske Propagandamaskineri med sædvanlig Grundighed været i Gang
og har udsendt en drastisk Beretning om det skete
en Beretning, der er
blevet tvangsindlagt i de danske Dagblade. Men som sædvanlig naar Hr.
Goebbels og hans Haandlangere er i Funktion, glemmer de alle de væsent
lige Ting. De Meddelelser, som Ritzaus Bureau har faaet Lov~at udsende,
omtaler slet ikke den interessante Nyhed, at Eksprestoget, ~er blev be
skudt ved Aarup, i lige saa høj Grad blev ramt af tyske son~ af amerikan
ske Projektiler. De 14-16 amerikanske Jagere, som Meddelelsen omtaler,
var nemlig i voldsom Ildkamp med tyske Jagere over det Sted, hvor Toget
blev “beskudt”. De var paa Vej hjem fra Bombetogt over Tyskland, da de
blev angrebet, og der udviklede sig en større Luftkamp. Saavidt vides
blev flere tyske Jagermaskiner skudt ned. Om de øvrige Beskydninger af
Tog er der kun at sige, at Flyverne før Angrebene dykkede ned foran eller
bag ved Toget og afgav Varselsskud. Først efter at Togene var standset,
gik de til direkte Angreb, og kun i et Tilfælde blev der ikke afgivet
Varselsskud. Angrebene paa Togene paa Østfyn og i Sønderjylland og Ulyk
ken ved Aarup er naturligvis yderst beklagelige, men man maa sikkert reg
ne med, at den Slags Hændelser bliver hyppigere, efterhaanden som selve
de aktive Kamphandlinger rykker nærmere Danmarks Grænser. Det er sagt
tidligere i INF, og vi skal gentage det her
med den Vægt som de alvor
lige Begivenheder i Gaar giver: I Dag bør man kun rejse, hvor det er
strengt nødvendigt. I Moderne Krig er Jernbanerne af stor strategisk Be
tydning
baade for Angriberne og Forsvaret.
—

-

-
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Minesprænqningen
af
den
tyske
Hjæl
pekryds~er
i
Kai undborg
Fjord.
Som omtalt i INF blev en tysk Hjælpekrydser Fredag Morgen ved 5.Tiden
minesprængt omkring 4 Sømil Nord for Røsnæs Fyr ved Kalundborg. Der fore
ligger nu nærmere Enkeltheder om dette Skibsforlis, hvorved omkring 350
tyske Marinesoidater mistede Livet. Saavidt det kan fastslaas, var det
udelukkende ganske unge Mennesker paa 17.18 og 19 Aar, og naar Antallet
af omkomne
der blev kun reddet et Par og tyve Mand af Besætningen
blev saa stort, skyldes det først og fremmest den Panik, der opstod om
Bord umiddelbart efter Eksplosionen.
Panikken udartede sig til Mytteri, hvorefter Skibets Befalingsmænd gjor
de Brug af Skydevaaben. Muligvis er Ilden blevet besvaret fra Besætnin
gens Side. I hvert Fald har man set adskillige Lig af saavel Befalings
mænd som Menige med Skudsaar. Hjælpekrydseren var, som de fleste af den
tyske saakaldte Krigsmarines Skibe, et tidligere Handelsskib, som var
blevet svært armeret. Den havde været paa Vej mod Nord gennem Storebælt
og netop i det Farvand, som den skulde passere, var der kort forinden
blevet udlagt Miner af allierede Flyvere. Da Eksplosionen indtraf, laa
hele Mandskabet med Undtagelse af Vagten i deres Køjer og sov, og det er
da ogsaa ganske karakteristisk, at langt de fleste af de godt 20 reddede,
tilhører det vagthavende Mandskab.
Skibet krængede straks over, og da
det hverken var forsynet med Redningsbaade eller Redningsflaader, maatte
Mandskabet fordeles i nogle Gummibaade, der var udlagt forskellige Ste
der om Bord. Det blev hurtigt klart, at der ikke var nær Plads nok i dis
se Baade til det samlede Mandskab, og under Kampen for at sikre sig en
Plads var det, at der opstod Panik. Forøvrigt var flere af de reddede me
gethaardt saaret. En af dem havde saaledes faaet begge Arme revet-af, og
en anden manglede et Ben. Paa Grund af de mange Dødsofre blev der slet
ikke Brug for de mange Ambulancer og det Hjælpetog, som.af de tyske Myn
digheder var rekvireret til Kalundborg. Derimod blev der i Lørdags ôg i
Gaar bragt en Mængde Kister til Havnen, som er afspærret af tyske Solda
ter. I disse Kister blev Ligene fra Ulykken anbragt to og to, efterhaan—
den som Redningsskibene kom ind med dem. Derefter blev de paa Lastbiler
ført til København. En saadan uhyggelig Transport kunde de søndagsspadse—
rende i Gaar Eftermiddags ved l6.Tiden følte paa Vesterbrogade, hvor en
af den tyske Værnemagts sværeste Lastbiler
en Dieselvogn
kom kørende.
Den var kun forsynet med Sejldugstag men ikke med Sidestykker. Vognen var
pakket med Kister eller rettere med raa Trækasser paa Størrelse med Kl
ster.
I de første Timer efter Ulykken og efter at Tyskerne i Kalundborg havde
rekvireret Ambulancer og Ambulancetog til Byen, svirrede alle mulige Ryg
ter. Det forlod saaledes, at et Ammunitionsskib var eksploderet I Havnen
og havde jævnet den halve By med Jorden; et andet Rygte vilde vide, at
der var sket en Kolission mellem et Troppetransportskib og et Ammuni
tionsskib. Begge Dele var lige forkerte, og bortset fra Afspærringen af
Hsvnen og det store Opbud af Ambulancer og Sanitetstropper er selve Byen
ikke berørt af Ulykken. Fra Røsnæs kunde man se Masterne af den sunkne
Hjælpekrydser et godt Stykke ude i Kattegat. Skibet gik ned paa mindre
end en halv Time.
-

-

-

—

-
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Den

tyske
Post
afhentet
Fri hed s kæmper e

af

Paa Centralposthuset i Købmagergade blev Posten til Shellhuset og Dag
marhus Fredag Morgen afhentet af Frihedskæmpere. Da Posten var bragt ned
i Vognen, og Chaufføren vilde stige ind, sad der allerede en Mand i rød
Frakke. Chaufføren bad ham sætte sig om i selve Vognen, og det gjorde
han, men da Vognen kørte ud ad Porten, stod der to revolverbevæbnede Mænd
op paa hver sit Trinbrædt. Nu var det Chaufføren, der blev sat om bag i
Vognen, og hele Selskabet kørte ud til Sallingvej, hvor de tre fremmede
forsvandt med Tyskernes Post. Det ventes, at Tyskerne snart selv vil af
hente deres Post paa Købmagergades Postkontor.
Det
var
en
Værneniager, der
rede
Hobros
Borgmester.

udford

En af Hobros Værnemagere, Murermester Jens Sørensen, kom for nogle Dage
siden paa den for alle Værnemagere selvfølgelige brovtende Maade op paa
Skattekontoret for at klage over et eller andet. Da Personalet ikke selv
kunde tage Stilling til det, maatte man kalde paa Borgmester Henry Jen
sen, men næppe havde han paabegyndt Forhandlinger med den vrede Værnema
ger, før han udbrød:
Saa tag dog for Fanden og hold din Kæft.
Det kom
til et skarpt Sammenstød mellem de to Mænd og vilde sikkert være gaaet
over til Haandgribeligheder, hvis Personalet paa Skattekontoret ikke hav
de grebet ind. Karakteristisk for Situationen var det, at Værnemageren
hele Tiden skreg:
Lad mig faa Telefonen, jeg vil tilkalde Gestapo. Sam
me Sørensen har i Tidens Løb udført en hel Del Værnemagtsarbejder, og han
har lejlighedsvis luftet nazistiske Meninger.
—

-

-

Hold

up

i

Retssalen.

Vagtværnet i Gentofte anholdt Lørdag Morgen to unge Mænd, som sigtedes
for en Række Indbrud, og i Løbet af Eftermiddagen skulde de fremstilles
i Retten i Nordre Birk. Retshandlingen blev imidlertid afbrudt af fire
pistolbevæbnede Mænd, som befriede de to sigtede og flygtede med dem. De
to Mænd var umiddelbart efter Anholdelsen blevet anbragt i ~\rresten paa
Blegdamsvej, og her fra blev de om Eftermiddagen ført op til Retslokalet
ad en særlig Trappe inde i Bygningen. Dommersædet beklædtes af Dommer
Thal—Jentzen, og som Anklager fungerede Fuldmægtig Sinding fra Statsad—
vokaturen. Pludselig gik Dørene til Retssalen op, og fire unge Mænd tru
ede med Pistoler Dommeren, Anklageren og Fængselsbetjentene og kaldte paa
de to anklagede. Derefter forsvandt de alle seks i Løb ned af Trappen, og
inden man kunde faa tilkaldt Hjæmp, var de forsvundet. Der er nu iværksat
en nærmere Undersøgelse.
I i d k a m p

mel i em
Sa bo tø r e r
o g
tyske
Soldater.
Under Jernbanesabotagen i Jylland, som nu atter er taget kraftigt til,
kom det Torsdag Nat til en voldsom Ildkamp mellem Sabotører og tyske Sol
dater ved Jernbanelinjen mellem Hatting og Horsens. Under Udlægningen af
Bomber blev Sabotørerne overrasket af en tysk Jernbanepatrulje, der var

53

1~~
Side 4. INFORMATION Nr.377. 8.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.342.

Side 5. INFORMATION Nr.377. 8.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.342.

paa Vej til Afløsning, ialt ca.80 Mand. Der blev straks aabnet Ild fra
begge Sider. Sabotørerne trak sig langsomt tilbage til en Skov, der lig
ger et Stykke fra det Sted paa Banelinjen, hvor de havde været i Færd med
at udlægge Bomber. Herfra fortsattes Kampen, der stod paa i flere Timer.
Tilsyneladende har Frihedskæmperne ikke haft Tab. Iøvrigt foreligger der
ingen Enkeltheder fra Kampen.

Maas. som Englænderne endnu ikke har kunnet fratage dem. De tyske Tab ved
Offensiven har man nu faaet uofficiel Meddelelse om. I Løbet af tre Ugers
Kampe er der 48.000 Mand Døde og Savnede og 28.000 Haardtsaarede, hvilket
vil sige, at Tyskerne har mistet 76.000 Mand.

Schal burgtage

i

Kolding.

Forleden blev F.D.B.s Lager og Butik samt Kontorbygning og Fabriksbyg
ninger i Kolding sprængt i Luften. Det er sandsynligvis en Hævnakt, ef
ter at det tyske Konserveslager og Pølsefabriken i Kolding kort forinden
blev ødelagt. Ved Branden i Konserveslageret, ankom tysk Politi umiddel
bart efter Sprængningen, men det tyske Politi viste sig overhovedet ikke
efter Sprængningen i Fællesforeningens Bygninger. Derimod blev der i
Gaarden truffet en Mand, som paa Forespørgsel oplyste, at han skulde hol
de Øje med, at alt gik rigtigt til. Han viste sig at være Chef for de lo
kale Schalburgfolk. Ved Branden blev en stor Del af Manufakturlageret ødel agt.
INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
VESTFRONTEN: Det er lykkedes Montgomerys Tropper at overskride den ene
af Tyskernes to store Forsyningsveje fra St. Veith til Laroche i Nærhe
den af Skæringspunktet med Vejen Bastogne-Liege. Vejen er overskaaret i—
alt fire Steder. Aarsagen til dette Gennembrud er, at Tyskerne har taget
alt, hvad der fandtes af Panser paa denne Front, bort og sat dem ind i
den sydlige Del af Fronten for at beskytte det lige saa vigtige Vejknu
depunkt Hauffalize, der trues fra Bastogne. Først da Tyskerne førte nog
le af deres Pansere tilbage til Fronten, er det lykkedes saa nogenlunde
at skabe en samlet Front paa dette Stykke igen, men der er meget stor Fa
re ved den videre Udvikling. Lige saa alvorlig er Situationen paa den
sydlige Del af Indbrudskilen, hvor tyske Pansertropper er sat ind paa
Forsøg paa at generobre Bastogne. Her er hele den sjette tyske Panserar—
me lammet, der er ikke i flere Dage kommet Benzin frem til Fronten, og
Panserne graves ned. For hver 100 Meter Jord findes der 300 døde Tyskere,
og Stemningen hos Mandskabet er meget daarlig. Det kniber stærkt med Mo
ralen. Lige saa vanskeligt er det af faa Forsyninger af Mad frem. Flere
Folkegrenaderdivisioner har spist deres sidste Brødrationer for tre Døgn
siden, og flere og flere Soldater giver op i den ulige Kamp. Endog Tiger
pansernes SS-Besætninger indstiller Kampen. Til Trods for denne Udvikling
har de tyske Ledere givet Kommandanten for Tropperne i det yderste Frem—
spring Ordre til ikke at gaa tilbage, hvordan end Udviklingen er nærmere
den tyske Grænse.
Endnu er Situationen i. Saar og Pfaltz ikke helt i Orden for Amerikanerne,
men det gaar stærkt fremad. Det er lykkedes helt at stoppe den tyske
Fremgang i Nærheden af Bitsch og Saargemiind, kun langs selve Rhinen har
de haft nogen Fremgang i et Forsøg paa at naa til Undsætning for den ty
ske Afdeling, der er sat over Floden Nord for Strasbourg, her har de ren
set noget af Terrænet ved Weissenmbourg, og Brohovedet er blevet udvidet,
saa det nu er paq 6 km. Der er endvidere dannet et tysk Brohoved over
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ØSTFRONTEN: Den tyske Modoffensiv ved Budapest har været ledsaget af no
get Held for den Del af Offensiven, der gik frem Syd for Donau. Her staar
Tyskerne kun 25 km fra Budapest, men Fremspringet er under Kontrol. For
svarsrummet i Hovedstaden presses stadig sammen, og der er oprettet sær
lige SS-Ødelæggelseskommandoer, der foretager Ødelæggelser af Byen. Disse
Kommandoer stikker ikke alene Husene i Brand, men ødelægger hvert eneste
Møbel med økser for at være sikker paa, at intet i Byen Budapest skal
falde Russerne ubeskadiget i Hænde.
Ogsaa Wien skal forsvares til sidste Hus, derskal ikke være et Hus eller
en Gade intakt, naar Tyskerne maa forlade Wien, udtaler fremtrædende ty
ske Partifolk. Man vil intet som helst Hensyn tage til den Intervention,
der gennemførtes fra den katolske Kirkes Side for at faa erklæret Wien
som aaben By. Der skal tværtimod indrettes Støttepunkter i alle Kældre.
STORM PAA BANKERNE: Det nazistiske Parti har givet Wiener-Bankerne Ordre
til at sende alle Værdipapirer og Penge tilbage til Tyskland. Dette har
bevirket et Run paa Bankerne. Folk staar i Kø langt ud paa Gaden for at
skaffe sig Penge.
KOMMANDANTEN PAA BORNHOLM: Den tidligere Kommandant paa Bornholm, Kap
tajn von Rosenberg er eftersøgt af Gestapo, da han sigtes for at have
deltaget i Kuppet mod Hitler den 20. Juli. Han er flygtet til Sverige.
VAABEN RØVES: Store Sendinger af Vaaben er i den sidste Tid forsvundet
paa Vejen fra Fabrikerne til SS-Afdelingerne. Man mener, at det er uden
landske Arbejdere, der har røvet dem under Transporten paa Jernbanerne.
FLAK: Nu faar Fremstillingen af Flakskyts og Ammunition Forrangen paa
den tyske Produktionsliste paa Grund af de store ødelæggelser af de ty
ske Fabriker, der ikke længere kan forsvares af det tyske Luftvaaben.
Tidligere var Lokomotiver og Godsvogne, derefter svært Skyt~s og senere
V 1 og V 2-Vaaben øverst paa Listen, sidst afløst af Panser’vaaben. Men
nu har alt dette ingen Betydning mere for den tyske Krigsførelse.
NY KONTROL: De nazistiske Kvindeorganisationer skal nu foretage Kontrol
i de tyske Husholdninger og kan bestemme, hvorvidt Folk har Lov til at
benytte deres Kulrationer til Opvarmning af det ene eller andet Værelse.
UVENLIG HANDLING: I det tyske Propagandaministerium er man i allerhøje
ste Grad opbragt over, at Spanien har besluttet fra i Dag at forbyde al
Fremvisning af Ufas Ugerevyer. Det er en Gestus overfor Amerikanerne.
UTØJ OG SYGDOMME: Der er nu saa mange Lus og Lopper i de tyske Jernbane
waggoner, at man har nedsat en særlig Kommission, der skal bringe For
slag til en Disinfektion af Waggonerne. Utøjet spreder nemlig Sygdomme
med sig over hele Riget.

55

Side 6. INFORMATION Nr.377. 8.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.342.

Side 7. INFORMATION Nr.377. 8.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.342.

TØJINDSAMLINGEN: Medens Besætningen i den indesluttede Fæstning Dunker—
que har besluttet sig til
vistnok under meget stærkt Pres
at give he
le deres Garderobe til den nye Tøjindsamling, har Soldaterne ved JUlich
sendt Propagandaministeriet et maget bedre Forslag. De har nemlig fore
slaaet at sende alle Partifanerne fra Partidagene i NUrnberg til Indsam
lingen, for de bliver “aldrig brugt mere”.

der ingen Grund til at antage, at von Rundstedt næste Gang skulde have
bedre Held med sig. Mest sandsynligt er det, at Tilstanden paa Vestfron
ten atter stabiliseres paa et eller andet Punkt. Der kan kun gisnes paa,
hvorledes der atter skal komme Gang i Begivenhederne. Rhinen og Vestvol—
den er en stærk Stilling at gaa frontalt imod, og Mandskab mangler den
tyske Hærledelse næppe. Selv om den har lidt stærke Tab, maa det erind
res, at Tyskerne nu har en kortere Front, og det maa heller ikke glemmes,
at der hvert Aar siden Krigens Betyndelse er groet nye Aargange paa 300400.000 Rekrutter op indenfor Stortyskland.
Efter at Forsøget ved Arnhem mislykkedes, er der kun to Muligheder for
at komme udenom Vestvoldens Fløje: I Syd gennem Schweitz, eller i Nord
Helgolandsbugten og Danmark, og af disse Muligheder er den sidste den
sandsynligste. De fornødne Flaade- og Luftstyrker er utvivlsomt for Haan
den.
Foranstaaende Betragtninger tager kun Sigte paa Vestfronten og rent mi
litært, og saa maa man dertil dog føje, at selvom Tyskland raader over
fornødent Mandskab, saa er det, eller vil i hvert Fald blive det, under
legent i materiel Henseende. De forbundne Nationers materielle Overvægt
er knusende. Deres materielle Resourcer~, som kan drages fra snart sagt
den hele Verden, er uendelig. Tysklands vigtigste Industri— og Minedi
strikter i Vest er gennembombet, og deres Kapacitet nedsat. Forsyninger
ne udefra er saa godt som stoppet, og skulde det lykkes Russerne at naa
frem til øvre Schlesiens Minedistrikter, rømmes et af de sidste Raastof—
centre.
At stille noget Horoskop for Forløbet af den sidste Runde, som vi nu u—
tvivlsomt staar overfor, er umuligt. Uforudsete Begivenheder baade af
militær og politiskArt kan spille ind, men et er givet: at vinde en Krig
vil sige at tvinge Modstanderen til Fred. Dette lykkedes ikke for Hitler,
da hans Hære beherskede Atlanterhavskysten fra Nordkap til Spanien, havde
naaet Volga og kun var faa Mil fra Alexandria.
Hvad der ikke lykkedes de store Genier Alexander,Cæsar og Napoleon, at
opnaa Verdens-Herredømmet
til at løse denne Opgave strækker Hitlers
“militære Geni” ikke.
Den sidste Runde kan blive længere eller kortere, men Udfaldet er givet.

-

-

INFORMATIONS KRONIK:
Stabiliseres
Vestfronten
Danmark
Kri gsskuepl ads

bliver

Tyskernes Tilbagetog paa Vestfronten og de forbundne engelsk-amerikanske
Armeers Fremstormen mod Tysklands Grænse naaede et dramatisk Højdepunkt
ved Arnhem. Var det her lykkedes Vestmagyhærene at tilkæmpe sig Adgangen
over Nordre Rhin, syntes Vejen over Nordtysklands Sletter mod Hamburg og
Berlin at ligge aaben og Vestvolden var omgaaet. Kuppet ved Arnhem mis
lykkedes, og Genvejen til Sejren glippede.
Eisenhower maatte nu gaa frontalt mod Vestvolden og kæmpe sig igennem Fod
for Fod. Derved er det kommet til den sejge Kamp paa den lange Front, der
strækker sig fra Schweitz til op i Holland, og som i øjeblikket karakte
riseres ved den store tyske Modoffensiv i Ardennerne.
Hvilke er nu de Momenter, der har gjort denne Udvikling mulig?
I Ly af Rhinen og den stærke Vestvold har von Rundstedt kunnet sammendrage en betydelig Hærstyrke. Aarstiden og Vejret har lettet ham en no
genlunde skjult Opmarch og Fremrykning gennem Ardennerne, der ikke for
ingen Ting ogsaa kaldes Ardenner-Skoven. Englænderne og Amerikanerne har
ikke fuldt ud kunnet udnytte deres Luftvaaben, hverken i Opklaringstjene
sten eller taktisk i selve Kampomraadet. Den tyske Offensiv er kommet som
noget af en Overraskelse.
Eisenhower har ikke været i Stand til at besætte alle Afsnit af den 700
km lange Front lige stærkt, og samtidig holde en stor operativ Reserve
til at kaste mod de fremtrængende Tyskere. Det tyske Fremstød, der rette
des lige mod Liege, Antwerpen og Bruxelles havde, om det var lykkedes,
frembudt en dødelig Fare for hele den allierede Nordfløj. For at imøde
gaa denne truende Fare har Eisenhower maattet drage Styrker væk fra Fron
terne baade Nord og Syd for Kampomraadet i Ardennerne, hvorved det bl.a.
er blevet muligt at skaffe sig nye Brohoveder ved Rhinen i Omegnen af
Strasbourg.
Imidlertid lykkedes det Eisenhower at bryde Brodden af det tyske Frem
stød, der var naaet frem til 6 km fra Maas ved Dinant og at kaste den
fremtrængende Angrebskile tilbage. Og ikke alene dette, men ved Angreb
baade fra Nord og Syd forsøger Englænderne og Amerikanerne at afsnøre Ty
skerne i Belgien. Det er Situationen i øjeblikket. Von Rundstedts Plan om
videre Fremtrængen i Belgien er ikke lykkedes i første Omgang, men Faren
for de Allierede er ikke overstaaet, om end i øjeblikket afværget.
Paa engelsk-amerikansk Side er man ikke klar over, hvorvidt det er lykke
des von Rundstedt at pumpe saa mange Tropper ind i Belgien, at han kan
gentage Forsøget, men nu, da Overraskelsesmomentet ikke virker mere, er
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I FM LINJER:
Det tyske Vagtmandskab ved Havnen i Randers har i den senere Tid optraadt
som Revolverrøvere overfor Folk, som kom forbi. De truede med at skyde,
hvis de ikke fik Cigaretter. Der er nu sket Henvendelse til den tyske
Kommandant i Byen, og han har lovet at tage sig af Sagen. Rygtet vil vi
de, at Værnemagtens øverste Repræsentant til Anmelderen sagde:
Nu tager
jeg mig af det denne Gang, men lad det ikke ske oftere. Heraus~
-

Atter i Gaar opstod der en voldsom Ild indenfor det af Tyskerne afspær
rede Terræn bag Kasernen paa Artillerivej. Som tidligere var det en af
de mange store Træbygninger paa Terrænet, der gik op i Luer. Bygningen
har tidligere tilhørt Akademisk Skyttekorps, men blev nu brugt af Tysker
ne til Lagerskur. Den nedbrændte til Grunden.
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Sent Lørdag Aften morede Sommer- og Schalburgfolk sig med at skyde til
Maals efter hinanden i øresundsgade. En Mand ved Navn Nørgaard, der var
paa Vej til sit Hjem i Brammingegade, blev ramt af en Kugle i det ene
Laar og maatte bringes til Rigshospitalet.

vogn og en mindre Patruljevogn blev beslaglagt med den Motivering, at de
skulde være brugt til Transport af Vaaben nedkastet fra engelske Maski
ner. Paa Kommandocentralen blev der afholdt et skarpt Forhør over flere
L.B.ere.

Den fremtrædende danske Rytter, Ritmester Aage Hansen-Møller, Næstved,
er faldet som Krigsdeltager paa allieret Side i Grækenland. Han gjorde
Tjeneste som Observatør i Royal Air Force. For Ca. halvandet Aar siden
flygtede han til England og kom til at gøre Tjeneste hos de engelske
Tropper i Grækenland. Efter Indtoget i Athen blev han udmærket med Mili
tary Cross. Ritmester Hansen-Møller var ugift og sidst i 3O.erne.

Læge Paul MUller, Sdr.Fasanvej 82, Valby, privat Aurikelvej 14, blev hen
tet af Gestapo Torsdag den 4.ds. K1.4 om Morgenen. Aarsagen ubekendt.

Natten til Fredag blev der begaaet Indbrud paa Arbejdsmandsforbundets
Kontor i Skolegade i Silkeborg, og Kartoteket over alle Medlemmerne er
forsvundet. Desuden blev Medlemmernes Fagforeningsbøger, der netop var
indkaldt til Gennemsyn, bortfjernet.
Der er i de sidste Dage kommet en Del nye tyske Tropper til Randers. De
res første Gang var til Bryggeriet “Thor”, hvor de krævede øl. De fik dog
intet, da de ikke havde nogen officiel Udleveringsordre.
Lige før Jul blev en Gymnasiast Siemes Nielsen, anholdt paa Randers
Statsskole. Han er nu blevet overført til Frøslevlejren.
Familien i Randers har faaet Underretning om, at Per Nielsen, Søn af
Handelsskoleforstander Nielsen, og en jævnaldrende Kammerat til ham, der
begge i December i Fjor blev idømt livsvarigt Tugthus for Deltagelse i
Sabotage og som blev overført til et tysk Tugthus, nu er blevet overført
til Koncentrationslejren Sachsenhausen.

Særmelding:
456 faar Besøg 9/1.
Specielt til 367: Vi har modtaget Deres Brev og skal behandle Sagen hur
tigst muligt.
Specielt til 452: I Anledning af Deres Brev skal vi blot gøre opmærksom
paa, at det er Peter de Hemmer Gudme, der er tænkt paa.

De
tyske
Censurmrtoder.
Som bekendt gennemfører Tyskerne en nøje Differentiering af den interna
tionale Nyhedstjeneste, ja selv indenfor Grænsen af et lille Land som
Danmark varieres Nyhederne fra Landsdel til Landsdel. Princippet er at
jo længere en Læser befinder sig fra Aastedet, jo mindre paakrævet bli
ver en sandfærdig Fremstilling, og jo lettere kan Fremstillingen gives
en propagandamæssig Drejning i tysk Favør. Et Eksempel paa, hvordan Til
standene i Danmark kan skildres for Publikum, der ligger tilpas langt
borte, har vi i en Artikel, udsendt gennem IPA (internationale Pressea
gentur) Zagreb og Wien, den ll.Dec. Artiklen hedder: “Danmark i Krig”:
Da det danske Statspoliti havde opløst sig selv, efter at de mest kom
promitterede Politifolk var blevet sat fast, er der nu ved Kommunernes
Hjælp oprettet et tysk Politi. I Artiklens Slutning fortælles det, at Be
givenhederne i Finland og Nordhorge og “den Maade” hvorpaa England uop—
hørligt har været paa Tilbagetog” har gjort Danskerne eftertænksomme, saa
at de nu “i højere Grand end tidligere skatter den tyske Værnemagts Be
skyttelse”.
Dette er Tvangsstof om Danmark beregnet for den kroatiske Pi~esse. Læser
ne vil let genkende KE-Telegrammernes Stil.
Naar denne fine Metode alligevel ikke har fejret saa store Triumfer som
ventet, skyldes det ikke dens manglende Effektivitet, men derimod de man
ge Anstrengelser, der er udfoldet for at faa de isolerede Nyhedsomraader
til at “flyde sammen”. Indenfor de enkelte Lande løses denne Opgaves man
ge Detailler af den illegale Presse, men hvor det gælder Nyheder fra Land
til Land i det okkuperede Europa er det BBC’s European Service, vi maa
tilskrive Æren for de tyske Censurmetoders svage Resultater. Det kendte
Pausesignal fra London er blevet den frie Nyhedsformidlings Feltraab i
Europas mørkeste Aar.
-

Rebildhus er atter blevet lukket af Tyskerne. Samtlige Lokaler i Bygnin
gen er blevet beslaglagt.
Natten til Lørdag lukkede en Snes Medlemmer af det tyske Hjælpepoliti
(Hipo) sig ind i Garagerne ved Allenberg paa Frederiksberg ved Hjælp af
falske Nøgler. Vagtværnets Folk der kom til, fik Besked om hurtigst mu
ligt at fjerne sig. Noget senere kørte de tyske Biltyve ind mod Byen med
Vognene. Man har altsaa indenfor det tyske Politi udvidet Tyverierne af
Bildæk til ogsaa at omfatte Vogne.
Der har verseret Rygter om, at Taxa hver Aften henter Damer i tysk Tjene
ste fra Telefonhuset i Nørregade. Det er imidlertid ikke rigtigt. Det
drejer sig om danske Telefonistinder, som Selskabet sørger for bliver
kørt hjem af Hensyn til de urolige Forhold paa Gaderne.
Det tyske Politi har i sidste Uge slaaet ned paa Grenaa, hvor man foran
staltede Razziaer bl.a. ved Havnen. Der blev foretaget en Del Anholdel
ser. Blandt de arresterede er Blikkenslagerlærling Bjørn Børgesen, Isen
kramkommis Hjarsbæk, L.B.er Svend Aage Sørensen, Glarmester Aage Hee,
Murerlærling Vang Andersen samt endnu en Del unge Mennesker. Politiet ef
tersøgte forgæves Direktør Henrik Rosenvinge, Prokurist Carlo Munk, Bog
holder Abildtrup, Trafikassistent W.Rosenwinge, Lærer Kaj Thorup og Le
deren af Kommandocentralen, Gruppefører Hansen. L.B.-Tjenestens Sanitets
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Læsø har faaet
strategisk Betydning.
For nogle Dage siden blev det meddelt i Dagbladene, at der paa Læsø var
indført Spiritusforbud for alle tilrejsende. Bag denne tilsyneladende u
skyldige Meddelelse skjuler sig følgende Kendsgerninger:
Der er i disse Dage ankommet ca. 1000 danske Arbejdere til øen for at gaa
i Gang med at anlægge en stor tysk Flyveplads, hvorfra de tyske Troppe
transporter fra Norge kan beskyttés. Flyvepladsen skal anlægges paa Høj
sanden, øens sandede Nordøsthjørne. Og det haster~ I Sæby venter store
Forsyninger. af Cement, Barakker, Byggematerialer o. s. v., der hurtigst
muligt skal overføres til Læsø.
Troppetransporterne fra Norge er blevet øget i den allersidste Tid. Næ
sten hver Nat kan man paa den jyske østkyst og paa Læsø høre Kanontorden
fra Havet, hvor engelske U-Baade
navnlig i den nordlige Del af Katte
gat
har indrettet deres Operationsomraade. De tyske Transportskibe, der
bl.a. anløber Frederikshavn, er meget ofte medtaget af Torpedoer og Skud.
En Mængde saarede bringes efter hver Transport til det tyske Lazaret paa
Frydenstrand Sanatorium. I Lørdags indkom til Frederikshavn en tysk Tankdamper, der var synkefærdig efter en Fuldtræffer af en Torpedo. Olie
strømmede ud og dræbte Havnens Forrad af Torsk, der var anbragt i Hyttefade i Havnebassinerne.
—

-

Je rnbanes abota gen
fortsætter.
Jernbanesabotagen paa de jyske Jernbanelinier fortsættes. Lørdag Aften
var der en Sprængning ved Hedensted Station, og Søndag eksploderede Bom
ber under et Særtog med Arbejdere paa Vej fra Oksbøl til Esbjerg. Et Par
Vognene blev afsporet, men ingen Mennesker kom til Skade. Flere Skinner
maatte udveksles. Søndag Aften skete der paa Fredericia Station en
Sprængning i en Stabel Skinner. Paa flere jyske Strækninger.~har Toggan
gen været indstillet i kortere eller længere Perioder paa Gfund af formo—
det Sabotage.
11 dkamp
kæmpe re

mellem Fri heds—
og Somme rfo 1k.

Lørdag Morgen fandt der en voldsom Ildkamp Sted mellem to Biler med Som—
merfolk og nogle unge Mænd i~ en Lastvogn. Den dramatiske Begivenhed fandt
Sted paa Raadvadvej lige ved Udkørslen til Frederiksborgvej.
Lastbilen kom kørende ad Raadvadvej paa Vej mod Frederiksborgvej, da den
blev indhentet af en Patrouillevogn med Sommerfolk. Da Patrouillevognen
var ud for Lastbilen, brugte den første Udrykningshornet, og i næste øje
blik drejede Udrykningsvognen brat ind foran Lastbilen med det Resultat,
at den havnede mod en Lygtepæl. I Næste Nu sprang en Mand ned fra Last
bilen og kastede en Haandgranat mod Sommerfolkenes Vogn, og straks efter
blev der skudt med Maskinpistoler fra begge Sider. Sommerfolkene var de—

61

~

Side 2. INFORMATION Nr. 378.

Den 9. Januar 1945. NORD. NYHEDSTJ. Nr.343.

res Modstandere underlegne, og de var allerede ved at trække sig tilbage,
da en ny Bil med Sommerfolk dukkede op. Under disse Forhold maatte Fri
hedskæmperne trække sig tilbage, og det lykkedes dem under stadig Brug
af Maskinpistolerne at slippe uskadte væk. Om der er saarede paa Sommer
folkenes Side ved man ikke, men det ser dog ikke ud til, at nogen af Par
terne havde dræbte. Lastbilen blev senere bragt til Politigaarden.
Kendt Tysker gaaet
til Dal sgaards Brigade.
Den hidtidige tyske Chef for Ufa i København Otto Herbert Horn er nu gaa
et til Dalsgaards Brigade. Han er flygtet til Sverige, hvor han har meldt
sig som politisk Flygtning. Allerede under en af sine tidligere “Forret
ningsrejser” til Stockholm, har han forsøgt at købe en større Landejen
dom. Hans Familie er flygtet sydpaa til Schweitz.
Vær paa Vagt
overfor tyske Pro vo k a tø re r~
INF har tidligere omtalt de specielle tyske Politimetoder, der bringes i
Anvendelse, naar det gælder Arrestationer eller Afsløringer af Friheds
kænipere. Gestapo viger som bekendt heller ikke tilbage for at provokere
det, de kalder Forbrydelser, men heldigvis er disse Provokationer, som
oftest, saa plumpt tilrettelagt, at de let kan gennemskues. Nedenstaaende
Affære taler for sig selv:
Forleden Aften skulde en svensk Skonnert afgaa fra Frihavnen direkte til
svensk Havn. Umiddelbart før Afgangen kom en Mand om Bord og fortalte i
drastiske Vendinger, at han var eftersøgt af Tyskerne, fordi han havde
deltaget i Frihedskampen. Nu var de lige i Hælene paa ham, han havde in
gen Mulighed for at skjule sig, og derfor bønfaldt han Skipperen at tage
ham med til Sverige. Den svenske Skipper var imidlertid bedre Menneskekender end “Frihedskæmperen” havde tænkt sig. Han beklagede den fremmedes
Stilling, men han maatte sfslaa hans Bøn. Derefter forlod Manden Skibet.
Der var imidlertid ikke gaaet mange Minutter, før en anden Mand nærmest
en Dreng kom om Bord. Han viste sig ogsaa ifølge sit eget Udsagn at være
jaget af det tyske Politi, men Resultatet blev naturligvis blot, at den
svenske Skippers Mistanke yderligere blev vakt, og denne nye “Frihedskæm
per” maatte ligeledes gaa i Land med uforrettet Sag. Det viste sig, at
Skipperen ikke havde taget Fejl af de to Mænd. De stod nemlig i Mørket
paa Kajen et Stykke fra Skonnerten i ivrig Samtale. Kort efter kom de ty
ske Toldere om Bord for at foretage den sædvanlige Inspektion før Afsej~
lingen, og Skipperen og Besætningen blev unægtelig noget overrasket, da
de i Spidsen for Tolderne saa den Mand, der først var blevet afvist.
“Frihedskæmperen” viste sig at være Toldpatrouillens Leder. Han gav sig
dog paa ingen Maade til Kende. Den sædvanlige Undersøgelse blevforeta
get, men da Tolderen forlod Skibet, syntes Lederen aabenbart, at der
maatte gøres noget. Han fik “pludselig” øje paa den l7-aarige, som sidst
havde været om Bord for at faa Skibslejlighed til Sverige, og gav Ordre
til at
lade ham arrestere~ Tyskerne førte Arrestanten bort i Triumf,
medens Skipperen sejlede sin Skonnert til Sverige, en Erfaring om Tysker
nes Arbejdsmetoder rigere.
—
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Gestapo s

Ar res ta ti one r.

sidste

Under en Razzia i Horsens i Fredags har Gestapo arresteret op mod en
Snes Persioner, af hvilke enkelte atter er blevet løsladt. Det er hidtil
lykkedes at faa Navnene paa følgende Arrestanter:
Driftsleder Arthur Petersen, Zoneredningskorpset. Han laa syg, men maatte
alligevel følge med.
Politibetjent Hans Henrik Wægter Peteïsen, der er Søn af Driftsleder Pe
tersen.
Entreprenør Hans Nielsen, Nordlystve.j.
Sparekasseassistent Evald Henry Petersen, Adelgade 13
Kusk Verner Rasmussen, Aaboulevarden 94.
Bagersvend Jørgen Petersen, Jessensgade 4. Han er en Søn af Anton Peter
sen, der nu har to Sønner siddende i tysk Fængsel. Den anden sidder i
Frøslev.
Ekspedient Henriksen, Vimmelskaftet.
Fængselsbetjent Oksbøl, Grønnegade.
Fru Anker Kjær, Aaboulevarden.
Grønthandler Signe Christensen, Fugholm 23.
Fængseisbetjent Bruno Larsen, Adelgade.
Barbermester Thomsen og Hustru, Aaboulevarden.
De tre Kvinder og Barbermester Thomsen er senere blevet frigivet. Fru
Thomsen var ved Arrestationen sengeliggende paa Grund af Sygdom. Hun laa
med over 40 Graders Feber.
En Snes Sommerfolk indfandt sig Natten til Onsdag paa Repræsentant Peter
JUrgensens Bopæl paa Slotsherrensvej 27 i København. Sommerfolkene var
svært bevæbnede, og efter en Ransagning af Repræsentant Jürgensens Lej
lighed blev han taget med som Arrestant.
Som omtalt foretog Gestapo Natten til Onsdag i sidste Uge en omfattende
Razzia i Grenaa. En Del unge Mennesker kom i Forhør paa Hotel “Anker—
stjernen”. Hovedparten af dem blev løsladt, men en 4-5 Stykker blev ta
get med. Politimester A. P. Andersen og hele L.B.Kolonnen var i Forhør i
3 Timer i Kommandocentralen, der under Forhøret var aflaaset og bevogtet.
Dagen efter forsvandt Ca. 30 unge Mænd. Et Par Steder har der været Hus—
undersøge lser.
Operasanger ved Det kgl.Teater Henry Skjær er i Gaar Morges blevet ar
resteret af Tyskerne. Som Følge deraf kan Operaen “Saturnalia” ikke op
føres.
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Ogsaa Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen blev i Gaar Morges afhentet af
det tyske Politi. Slotsarkitekten, der lige er kommet hjem fra et Hospi
talsophold, er 77 Aar gammel.

Det meddeles fra Odense, at Tyskerne har opfundet en Metode til Aflyt
ning af Telefonsamtaler paa halvautomatiske Telefoner, og at de er be
gyndt en Aflytning i Odense. Der er derfor Grund til at advare mod Aaben
mundethed, ogsaa ved indenbys Samtaler.

Værnemagtens Krav om Levneds
middel forsyninger for Januar Kvartal

Vi meddelte forleden Dag, at der syntes at være faldet Ro om Arbejder—
højskolen i Roskilde. Imidlertid har baade Chefen for den tyske Krigsna
rine og Chefen for SS i Danmark i de sidst~ Dage aflagt Besøg paa Skolen.
Muligvis betyder SS-Besøget, at Krigsmarinen skal holdes ude, lige som
det skete i Efteraaret, da Sommerkorpset havde udset sig Skolen til Kvar
te r.

Tyskerne har til Forsyning af Værnemagtsafdelingerne i Danmark i Januar
Kvartal stillet Krav om følgende Levnedsmiddelleverancer:
Kød 1950 Tons, Smør 650 Tons, Ost 325 Tons, Æg 7 1/2 Mill.Stk., Rugmel
9900 Tons, Hvedemel 400 Tons, Bryggerimalt 450 Tons, Mølleriprodukter
363 Tons, Bælgfrugter 198 Tons, Kaffeerstatning 143,75 Tons, Fedt (Ste—
gefedt) 43,75 Tons, Theerstatning 18.75 Tons, Smøremulsion 1,5 Tons, Fo—
derærter 6,75 Tons, Foderbyg 4,5 Tons, Foderhvede 3,75 Tons, Dejgvarer
214.5 Tons.
Regner man med de danske Rationer, kan man med disse Leverancer bespise
250-300.000 Mand.
Efter

sædvanlig

tysk

Metode.

Efter hvad der oplyses skal et Bud, J.P.Christensen fra Tøjrenseriet
“Perawin” i Odense, der blev haardt saaret af Tyskerne, efter at de hav
de anholdt ham i Fredags, være død paa det tyske Lazaret i Fredericia.
Den Mand, der undslap fra Forretningen, var ikke et Bud, men Forretnin
gens Disponent Adsersen. Fredag Aften blev Brandvæsenet kaldt til hans
Hjem paa Rødegaardsvej, hvor der var opstaaet Ild i hans Soveværelse, som
blev fuldstændig ødelagt. Det er ikke vanskeligt at gætte, hvem der har
antændt Branden. Man har i dette Tilfælde anvendt de kendte tyske Prin
cipper overfor en Mand, man ikke kunde faa fat paa.
Det oplyses iøvrigt, at da Tyskerne kom ind i Forretningen, traf de Ad
sersen og spurgte ham efter ham og Bud Christensen. Adsersen svarede, at
ingen af de to, de søgte, var tilstede
hvorefter han selv forsvandt.
Desværre løb Christensen lige i Armene paa Tyskerne. Da han saa dem, be
svimede han. Tyskerne lagde Haandjern paa den besvimede Mand, og da Chri
stensen vaagnede op og saa, hvad der var sket, skal han i Desperation ha
ve slaaet den ene Tysker under Hagen med de lænkede Hænder. Dette skulde
være Grunden til, at Tyskerne skød ham ned i Gangen til Gaden.
-

Fredag Aften ved l9.Tiden er Motorregisteret, Kartoteket over Motorkøre
tøjer og Motorførere i Roskilde Pooitikreds blevet fjernet fra Motorkon
toret i Palæet i Roskilde. Samme Dag. havde den tyske Værneniagt af Motor
kontoret forlangt en Liste over alle Motorkøretøjer i Roskilde Politi
kreds.
Under Bevogtning af en Jernbanebro ved Krogsgaard i Nærheden af Esbjbjerg
stod den ene af tre tyske Soldater og pillede ved sin Haandgranat, som
faretruende stak op af Bæltet. Pludselig eksploderede den. Soldaten blev
dræbt, og hans to Kammerater blev haardt saaret.
I Haderslev foretog Tyskerne kort før Jul en Razzia. I disse Dage er en
Del af de anholdte blevet løsladt. Det drejer sig bl.a. om Lektor Diemer,
Stationsleder Skourup, Falcks Redningskorps, Bogholder Frederiksen, In
geniør Ohlsen, og Gaardejer Midtgaard. Den isdste var hjemmehørende i
Øster Mølle. Alle de øvrige var fra Haderslev.
Den offentlige Anklager i Randers, LRS. Harry Mosbæk, der blev anholdt
af Gestapo den 11. December er blevet løsladt. Landsretssagføreren meld
te sig selv til Gestapo, efter at han havde faaet Underretning om, at man
havde været paa hans Kontor for at spørge efter ham. Samtidi~ er hans
Fuldmægtig, Ekspeditionssekretær, cand, jur. Rønne, der blev taget samme
Dag, løsladt. Ingen af dem har faaet af vide, hvad de var anklaget for.

I faa Linjer:
Pastor Windel, Starup ved Haderslev, modtog Mandag Morgen et Brévkort,
hvorpaa det meddeltes ham, at hans Søn, Toldmedhjælper Poul Windel, Graa
sten, var død i Neuengamme ved Hamborg. Paa Brevkortet stod bl.a.:”Døds
attest kan faas for mindst 50 Pfennig”.

Ogsaa den anden Mand, der saaredes ved Attentatet mod Syssellederen i
Aalborg, Malermester 5. G. Andersen, er død.

I December Maaned brugte den tyske Værnemagt: 1 Mill.718.000 kg groft
Rugmel, 198.300 kg Rugsigtemel/Sigtebrødsmel, 250.500 kg Hvedemel, 44.000
kg Hvedegryn, 67.000 kg Byggryn og 28.000 kg Havregryn.

Efter hvad man har kunnet faa fastslaaet, er Mordet paa den 27-aarige
Grønthandler Børge Ziegler fra Mozartsvej 29, København, et Shellhusmord,
men Motivet er stadig ukendt. Ziegler var en god dansk Mand, men han var
tilsyneladende ikke politisk interesseret.
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Fredag Aften blevFrk. Elga Nielsen, Melchiors Plads 4, København, frarø
vet sin Taske paa Vej fra Triangel-Teatret. Røveren var tysk Marinesol
dat, der forsvandt.
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Tragedi en

i

Nordnorge

norske Kirkes Kamp mod de
n a z i s ti s k e My n d i g hede r.
For nogen Tid siden blev der i 700 norske Kirker givet en Redegørelse for
Kirkens Stilling i Kampen mod de nazistiske Myndigheder. Det hedder i Re
degørelsen bl.a.:
Naar de norske Myndigheder i Dag samles til Bøn, er der mange Tanker,
som opfylder vort Sind. Vi tænker paa vort Fædreland og hele Verden, som
er fyldt med Lidelser og Savn, og Tanken gaar videre til de enkelte, der
lider paa Slagmarken, i Fangenskab, i Sorg og bittert Savn. Og det er ik
ke mindst vor egen Kirkes Nød, vi vil tage med i vor Bønner i Dag. Deref
ter nævnes, at 30 Præster sidder i Fængsel, at Biskop Berggrav og Profes
sor Hallesby stadig er berøvet deres Frihed, og at fire Bisper og 40 Præ
ster sidder forvist paa Lillehammer. Redegørelsen fra Prædikestolen fort
sætter:
Jeg nævner ikke dette for at klage paa ~ispers og Kollegers
Vegne, men for at gøre opmærksom paa den skæbnesV~ngre Konsekvens, disse
Overgrebhar faaet for vort Folk og vor Kirke. Vi har i Hundreder af Aar
kunnet forkynde Guds Ord frit, men i Dag findes der Menigheder, hvor Bør
nene ikke bliver døbt, de Unge ikke konfirmeret, og Nadveren ikke uddelt.
Der findes ikke Sjælesørgere til de Syge og Døende. Over 100 Præster er
ude af Funktion i Menigheder Landet over, og det mærkes. Det mærkes ogsaa
der, hvor Menigheden har faaet paatvunget en Præst, den ikke ønsker. Folk
kommer ikke i Kirkerne, og ved Begravelse giver de uønskede Præster di
rekte Anledning til de mest pinlige Scener. De nye Menighedsraad er paa
tvunget Menighederne og sidder med Magthavernes Fuidmagt til at lede Kir
kernesog Menighedernes forskellige Organer. Vor norske Kirke regeres i
Dag med Politimagt, og dermed er alt sagt. Vi har ingen Magtmidler, som
kan anvendes overfor Politiet, men vi kan vende os til Gud i inderlig Bøn
for de lidende Menigheder.

Den frie norske Avis “Bulletinen” skriver i en ledende Artikel om For
holdene i Nordnorge bl.a.:
Først nu begynder vi at kunne danne os et Billede af Tragedien i Nord—
norge i hele dens Omfang.. brændende Gaarde, sprængte Fabrikker, hensyns—
løs Terror, fortvivlede Mennesker, døende og syge uden Mad og uden Klæ
der. Skildringerne er næsten monotome i d~res Opremsning af Rædsler og
Grusomheder under denne enestaaende brutale Deportation af et halvt Hun
drede Tusind Mennesker... Flygtningestrømmen til Tromsø og Narvik fik ef
terhaanden et saadant Omfang, at det truede med at udvikle sig til en ka
tastrofe. Tyskernes militære Transporter maatte gaa forud for alt, og
Forsynings- og Transportsituationen var fortvivlet. I deres Nød henvendte
Quislingerne sig til Svenskerne. De fik til Svar at Sverige var villig
til at tage imod hele den nordnorske Befolkning, indtil Forholdene tillod
dem at vende tilbage. Men dette Tilbud blev afslaaet af Nazisterne, som
dermed paany bekræftede, at humanitære Hensyn altid maa vige for deres
politiske Planer. Mange Hundrede Nordmænd er selv flygtet over til Sve
rige, og Svenskerne har oprettet specielle Hjælpestationer for norske
Flygtninge. Der udsendes ogsaa Rekognosceringsflyvemaskiner for at finde
de Flygtninge, der har forvildet sig i de øde Egne mod Nord, og der ka
stes Mad og Forsyninger ned til dem.
Bladet oplyser til Slut, at Tyskernes Deportation af Befolkningen fore
løbig gennemføres for Finmarken og de fire nordligste Herreder i Troms.
I Vest-Finmarken trues Tyskerne overhovedet ikke af Russerne paa en saa
dan Maade, at det ikke er muligt at gennemføre Evakuering mere humant.
Der indløber iøvrigt stadig Enkeltheder om Tvangeevakueringen. En Mand
fra Hammerfest-Distriktet fortæller saaledes:
Tyskerne ventede ikke engang, til Familierne var flyttet ud af Husene.
De brød ind og kastede dem ud, og de ranede og stjal. Saaledes jog de en
Familie med en aandssvag Dreng ud af Huset, og der var ingen af dem, der
fik Lov at tage noget med. Kaffekanden stod paa Ovnen og kogte. Ikke en
gang den fik Familien Lov til at tage med.
To Kilometer fra Haniiierfest
boede en gammel Mand paa 78 Aar. Han kunde ikke forstaa hvorfor han ikke
kunde være i Fred i sit eget Hus. Den gamle blev taget i N~.kken og kastet
udenfor, Sprængkommandoen sprøjtede Benzin paa Køkkengulvet og antændte
det, og Huset brændte ned, mens den gamle Mand maatte staa og se paa det.
Saa blev han ført bort som “Krigsforbryder”. Hele den tyske Evakuerings—
aktion betegnes som kaotisk. Der udstedes Ordrer og Kontraordrer. De lo
kale Lensmænd i Evakueringsdistrikterne er sat helt ud af Spillet. I By
erne er det norsk “Statspoliti”, som hærger, paa Landet er det Tyskerne.
En Mand fortæller, at han i Kvalsund saa “Statspoliti”-Folk sidde inde i
Kirkens Sakristi og spise Flæsk og drikke Altervin til.
Lappernes Rensdyshjorde har været et stort Problem for Tyskerne. Det
gjaldt om at faa dem tilintetgjort, saa Russerne eller Nornmændene ikke
kunde faa nogen Glæde af dem. Tyskerne sendte Ekspeditioner ud til Lap
pernes Bopladser, men Lapperne havde faaet et Varsko og Rensdyrene var
sendt paa Vidderne. Da Tyskerne følte sig snydt, .sendte de Jagerflyvema
skiner ind over Distrikterne for at finde Dyrene, og hvor de fandt dem,
skød de saa mange som muligt ned med Maskingeværer.
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Natten til Søndag hentede revolverbevæbnede Mænd hod Standard Electric
paa Hjørnet af Sigurdsgade og Raadmandsgade 7 Skrivemaskiner, nogle Du
plikatorer og Duplikatorpapir. Det hele blev kørt bort i en Taxavogn, der
“laantes” af en Chauffør, som senere har faaet den igen.
Den Kvinde, Engla Petersen, der dræbtes sammen med den dansk-tyske Poli
tibetjent Carl Malmros, var gift med Politibetjent Bjørn Petersen, der
sidder i Frøslev. Petersens Papirer blev fundet paa Malmros.
Natten til Lørdag beskød maskinpistolbevæbnede Mænd i Bil Facaden til
Fredericia Avis. Der var ingen af Medarbejderne i Bygningen. Pistolmæn—
dene kørte i en Opelvogn. Senere blev det meddelt Vagtværnet, at der var
lagt Bomber under Avisens Bygning. Der skete dog intet.
INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Den
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Den 9. Jnauar 1945. NROD. NYHEDSTJ. Nr.343.

Eksekutionen af Stikkerne
ikke udsættes.

kan

Den frie norske Avis “Krig og Fred” skriver bla.:
Norge har siden den 9.April 1940 været og er fremdeles i Krig med
Tyskland. I denne Kamp har vi desværre oplevet, at en Del norske Stats
borgere har stillet sig til Raadighed for Fjenden paa Forskellig Maade.
Efter de gældende militære og civile Straffelove er disse Personer hjemfalden til strenge Straffe. Paa Grund af Okkupationen kan denne Straffe
forfølgning ikke gennemføres under lovlige Former. Det norske Folks op
fattelse er, at de skyldige skal have deres Straf efter gældende Love
og efter lovlig Rettergang. Straffeforfølgningen maa derfor udsættes,
til Landet igen er frit. Angiverne indtager en Særstilling blandt de xxxx
xx nazistiske Forbrydere. Krigen mellem Norge og Tyskland foregaar den
Dag i Dag her i Landet, selvom det ikke sker under direkte militære For
mer. Ved Stikkere forstaar vi Personer, som paa Tyskernes eller Nazister
nes Vegne foretager Spionage, og som afleverer Meddelelser om den norske
Frihedskamps Tropper. Det er en indlysende Konsekvens af Krigens haarde
Love, at Eksekutionen af disse Spioner ikka kan udsættes, til Krigen er
slut. Hver Angiver, som bliver taget, sparer mange Nordmænds Liv.
-

Mellem

Dag

og

Nat.

En tysk Gauleiter besøger München Universitetet. Han holder en Tale og
vender sig særlig til de kvindelige Studerende:
Det er vigtigere, siger han, at føde Fædrelandet et Barn, at sørge
for Befolkningsforøgelsen end at ofre sig for Videnskaben.
Og der sørges virkelig for, at ingen Kvinde afviser en Bejler. Dette gen
nemføres som saa meget andet godt med ægte tysk Konsekvens og Grundighed.
Universitetet holdt den sædvanlige Midsommerfest med Parader, Blod
besværgelser og unike gamle Ringdanse
Pigerne barfodede, Kroppene ind
hyllede i gennemsigtige Gevandter
og mange andre æggende rituelle Paa
fund
Disse erotiske Lege har kun et Formaal: de unge Mennesker skal
føres sammen.
Dette er Racebevidsthedens Triumf~ Og Kontrollanterne
fra Partiet, som sidder der med Blokke i Hænderne, ser til, at ingen unddrager sig sin Pligt.
(Af en Roman om Tyskland af Alfred Neumann).
-

-

-

-

-

-

-

SLUT.

68

5. 1. INFORMATION N4.379.

1O.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.344.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
øverst paa Shellhusets Sprængningsliste:
Det kgl.Teater og Nationalmuseet.
Fra en Kilde, hvis Paalidelighed ikke kan drages i Tvivl, har INF modta
get Meddelelse om, at Sprængningen af Tuborgs Fabrikker var en Misfor
staaelse. Dette maa dog ikke opfattes, som om Tuborg ikke skulde have væ
ret ødelagt
tværtimod, men Shellhusets Sprængningseksperter har langt
større Planer. Det viser sig nemlig, at to store danske Kulturinstitutio
ner stod før Tuborg paa Shellhusets Terrorliste: Det kgl.Teater og Natio
nalmuseet. Det kan tilføjes, at begge Institutioner var “dømt” til øde
læggelse i Januar Maaned, mens Tuborgs Fabrikker først skulde have været
schalburgteret i Februar. Naar Tuborg alligevel blev sprængt først, skyl
des det simpelthen en Ombytning af Ordrernei Sheilhuset. Han var ude af
sig selv af Raseri over “Torotor”s totale ødelæggelse og gav sig ikke Tid
til at afkonferere Listen over de Institutioner, der skulde falde for Ty
skernes ødelæggelsesorgier. Den Vandal, der gav Signalet til ødelæggel
sen, er aabenbart som en naturlig Ting først kommet i Tanker om Tuborg,
og derfor blev Det kgl.Teater og Natior)almuseet bevaret i første Omgang.
Begge Steder er man imidlertid klar over den overhængende Fare, som tru
er, men man har givetvis kun meget smaa eller slet ingen Chancer for at
afværge den nationale Katastrofe, som Tyskerne har paatænkt med Ødelæg
gelsen af de to Institutioner. Det kan kun haabes, at der i sidste øje
blik vil blive grebet ind af Folk, der indser det vanvittige i den Plan,
som enkelte Vandaler her har udtænkt.
-

Ovenstaaende bedes saa hurtigt som overhovedet muligt optaget i alle frie
Blade i et Udstyr, der svarer til Begivenheden. Det er af meget stor Be
tydning, at Omtalen bliver kendt i saa vide Kredse som mulig.
Vordende Brud
bider fra sig
Paa Lindegaardsvej i Charlottenlund fandt der Mandag Aften en dramatisk
Begivenhed Sted. En Mand ringede paa Døren til Fru A.Duvantiers Lejlighed
INDHOLDS FORTEGNELSE:
Danskere i England
hilser Hjemmefronten.. Side 3-4
I’
4
Pas paa Stikkerne
“
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7—8
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Virkningsfuldt Luftan—
8—9
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“
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i Nr.49 A, og da Fruen spurgte, hvem det var, blev der svaret: “Det er
et Bud fra Udenrigsministeriet!” Fru Duvantier, der i sin Tid selv var
ansat som Telefondarne i Udenrigsministeriet, hvor hun traf sin tilkommen
de Mand, Udenrigsminister Scavenius, med hvem hun om kort Tid skal gif
tes, lukkede derefter op, men i samme øjeblik hun saa Manden udenfor Dø
ren, affyrede hun et Pistolskud imod ham. Det viste sig, at hun i Lommen
paa sin Kimono havde haft Pistolen skjult, og Manden, der formodentlig
har været ganske desorienteret med Hensyn til Pistolskudet, tog øjeblik
kelig Flugten. Fru Duvantier løb derefter ned paa Gaden og fik tilkaldt
Vagtværnet. Samtidig kom det tyske Sikkerhedspoliti til Stede, og de fratog Fru Duvantier Pistolen. Det viste sig nemlig, at hun ikke havde Til—
ladelse til at bære den, og en Ansøgning var netop blevet afslaaet af Ty
skerne. Hvem Manden, der opsøgte Fruen, var, ved man ikke, men i hvert
Fald var det ikke et af Udenrigsministeriets Bude. Dem kender Fru Duvan—
tier allesammen, og det var derfor, hun straks skød.
Dansk Patriot skudt
hans Forretning sprængt i Luften.
Som omtalt i Dagbladene blev bestyrer Knudsen, Denka—Radio, Toftegaards—
alle 8, dræbt af Revolvermænd i sin Forretning Mandag Eftermiddag. I Gaar
Morges blev Forretningen sprængt i Luften, og da det skete paa den sæd
vanlige hensynsfulde Maade, som passer for Tyskerne og deres Haandlangere
ingen af Ejendommens Beboere blev advaret paa Forhaand
kan man sik
kert gaa ud fra, at Mordet paa Bestyrer Knudsen er dik teret af Sheilhu—
set. Hvorfor Forretningen bagefter skulde ødelægges, ved kun Pancke.
-

-

-

Ny Sending Enmandstorpedoer
til Vendsyssel.
I Løbet af de sidste Maaneder er der til Dronninglund i Vendsyssel ankom
met et stort Antal Enmands-Torpedoer, som Tyskerne har skjult i Storsko
ven. Netop i disse Dage er der ankommet to Jernbanetog med Ca. 30 Torpe
doer, og et stort Antal Biler, der skal benyttes til Transport af Torpe
doerne fra Sted til Sted. De første Enmands-Torpedoer, der saas her i
Landet, korn til Skagen først paa Efteraaret. Da der via INF fremkom en
Meddelelse herom i London Radio, blev Torpedoerne
ca.5O ialt
imidler
tid omgaaende fjernet. De blev kørt paa Kryds og Tværs gennem Vendsyssel
for sluttelig at blive gemt og kamoufleret i en Plantage ved Lendum. Pla
ceringen af de mange Enmands-Torpedoer i Vendsyssel viser, at Tyskerne
regner med Krigsbegivenheder i Kattegat
enten i Forbindelse med en al—
lieret Indtrængen i indre danske F,arvande eller i Forbindelse med Tilba—
getræknirigen af tyske Styrker fra/Norge. Erfaringerne fra Invasionen i
Frankrig viser, at det Mandskab, der betjener de styrbare Torpedoer, kun
i meget faa Tilfælde slipper fra det med Livet, og at den Skade, de kan
tilføje en fjendtlig Invasionsflaade er meget beskeden. Torpedo-Korpsene
bestaar imidlertid af unge, nazistiske Fanatikere, som tror, at de sikrer
sig en Plads i et Hitlersk Valhal ved at gaa i Døden paa denne Maade.
-

—

-

Specielt til 457:
Den foreslaaede Plan er blevet drøftet i kompetente Kredse, men vil sand
synligvis næppe kunne gennemføres som foreslaaet af Dem.
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Efterlysni ng:
Den Gruppe, der den 29.December 1944 K1.ca.18.30 paa Hjørnet af Jagtvej
og Mimersgade holdt Chaufføren i en blaa Ford V 8 op og laante Vognen,
bedes sætte sig i Forbindelse med INF. Vognen blev fundet den 30/1 Kl.
Ca. 11.30 med afskrællede Baghjul og eventuelt Reservehjul. Dækkene er
brændemærket. Eventuelle Oplysninger udbedes snarest muligt, da man har
Mistanke til Chaufføren.
Af en Syssel
leders Saga.
Da Stikkeren, “Sysselleder” Ejnar Lauersen, Torsdag Eftermiddag blev
skudt ned paa Boulevarden i Aalborg, blev ogsaa en Malermester 5. G. An
dersen, Oue pr. Hobro, der var i Følge med ham ramt af Skud. Han er sene
re død af sine Saar. øjenvidner mener i øvrigt, at det var Vennen Ejnar
Lauersen, der var Skyld i, at Andersen blev saaret, da han vilde skyde
igen, men vaklede netop som han trak Revolveren af. Paa Stedet, hvor Li
kvideringen foregik, lagde Tyskerne Blomster og stillede en Æresvagt, der
staar der endnu~ Torsdag Aften skød Æresvagten en Elektriker Meyer Chri
stensen, der var fuld og vadede lige ind i Blomsterpynten, Det var et
Skæbnens Spil, at netop Meyer Christensen skulde blive Offer for Tysker
nes Raseri. Saavel han som hans Kone havde under hele Besættelsen arbej
det for Tyskerne, og Meyer Christensen havde truet sine Uvenner med, at
han skulde lade Gestapo tage sig af dem. Den likviderede Stikker har saa
ledes trukket to af sine egne med i Døden. “Sysselleder” Ejnar Lauersen
var fra Als. Som ung unddrog han sig dansk Soldaterpligt ved at rejse til
Norge, hvor han boede paa Nas hos sin Familie. Lauersen varuden Tvivl al
lerede før den 9.April 1940 engageret i tysk Spionagetjeneste, i alt Fald
blev han pludselig rig i 1939, købte en Villa, som han umiddelbart efter
Besættelsen stillede til Raadighed for tyske Officerer. Ved Folketings
valget 1943 var han Nazi-Kandidat. Han beskæftigede sig ogsaa en stor Del
med Hvervning til østfronten, og han har ladet sin egen Søn opdrage i
Tyskland. Paa Grund af sine Fortjenester var Lauersen avanceret til Po
sten som Sysselleder for “Himmer Syssel”, en Stilling, som han forenede
med en energisk Stikkervirksomhed. Som Hævn for Uskadeliggørelsen af den
ne Tyskernes gode Hjælper har Arrestkommandanten i Kong Hansgades Arrest
i Aalborg bestemt, at de mange danske Patrioter, der sidder~ indespærret
her, ikke mere maa modtage Pakker fra deres paarørende.
Horne Guards Hilsen til
den danske Hjemmefront.
Efter at det danske Horne Guard-Korps er blevet opløst, har det sendt føl
gende Hilsen til den danske Hjemmefront.
“Vi danske Medlemmer af det britiske Hjemmeværri, der er samlet i Aften
for at fejre vort Korps’ Overførsel til Reserven, sender vore Landsmænd
og Kammerater paa den danske Hjemmefront vore bedste ønsker. Omend den
Indsats, vi har kunnet gøre i disse Aar, har været for intet at regne i
Sammenligning med de Ofre, Hjemmefronten har bragt, er vi alligevel stol
te og taknemmelige over, at vi har faaet Lov til sammen med vore britiske
Kammerater at deltage i det Arbejde, der har muliggjort de Allieredes
Landgang i Vesteuropa med saa overvældende Styrker, og naar vi i Dag ned
lægger vore Vaaben, sker det i Bevidstheden om, at dette betyder, at hel-
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Der har i Dele af den frie Presse mod Direktør Gulddahl , Atlantic Film,
været fremsat Beskyldninger, som allerede een Gang er blevet dementeret.
Vi finder nu Anledning til paany at gøre opn~rksom paa, at der, efter
hvad der oplyses over for os, ikke er noget som helst Grundlag for at be
brejde Direktør Gulddahl hverken Sindelag eller Handlemaade.

ler ikke Danmarks Befrielse kan lade vente længe paa sig. Hilsen og Hyl
dest fra det danske Hjemmeværn til den danske Hjemmefront
Held og Lyk
ke til~”
-

Pas paa
Restaurationssti kkerne!
Tyskerne ernu begyndt at udsende Stikkere paa de københavnske Restauran
ter. De skal om muligt søgeSelskab med Gæsterne, og hvis det ikke kan la
de sig gøre, skal de aflytte Samtaler for paa den Maade at komme paa Spor
af Modstandsgrupper eller illegal Virksomhed. Der er oprettet et direkte
Samarbejde mellem disse Stikkere og det saakaldte “Hipo”
danske Lands
forrædere, der optræder som Hjælpepoliti. Saa snart Stikkerne kommer un
der Vejr med en eller anden Affære, skal de andre Landsforrædere tilkal
des, og de foretager saa det videre fornødne med Hensyn til Arrestatio
fler, Afhøringer o. lign.

I Mandags rekvirerede Tyskerne i Odense gennem Vognmandsforeningen 60 Bi
ler til Transport i Gaar Morges Kl.5. Vdgnene skulde stille med Chauffør,
og det var Meningen, at de skulde køre 120 km. Det menes at være et Modtræk mod Jernbanesabotagen.
Hørt paa Gaden: En femaars Dreng siger til sin Mor:
Mor, ovre hos Pe
tersens staar en Schalburger og et rigtigt Menneske og læsser Møbler af
en Vogn

-

-

Pas paa Stikkerne i Toget: Vi opfordrer til Forsigtighed af Hensyn til
Stikkerne i Togene. Disse anvender bl.a. følgende Metode: De sætter sig
ind i en Kupe og begynder at læse et illegalt Blad ganske aabenlyst, men
naar nogen vil ind i Kupeen, lader de, som om de bliver bange og vil gem
me Bladet væk. Det er deres Haab paa denne Maade at faa Folk til at røbe
et eller andet eller blot tale over sig.

I FAA LINIER:
Den tyske Værnemagt har nu truffet drastiske Forholdsregler mod den sta
digt voksende Jernbanesabotage i Jylland. Fra og med i Gaar er der langs
hele den jyske Længdebane posteret tyske Soldater med 50 Meters Mellem
rum.

Der har været Husundersøgelse hos General With. Der fandtes intet, men
“Politiet” fjernede en Del Sølvting, da de gik. General With protestere
de omgaaende overfor General von Hanneken, og kort efter kom det for
svundne Sølvtøj tilbage.

I Sorgenfri Slotspark kom det forleden Aften til Ildkamp mellem Friheds
kæmpere og Somerfolk. En af Sommerfolkene blev saaret, medens Friheds—
kæmperne trak sig uskadte ud af Kampen.

En Kreds af Antikvitetshandlere har ønsket at fortsætte Udgivelsen af
“Kosterbladet”, hvori stjaalne Sager efterlyses, men det er blevet for
budt af de tyske Myndigheder. Aarsagen hertil er sikkert, at Udgivelsen
af Bladet vil hindre Tyskernes uforstyrrede Opkøbaf Guld og Sølv.

Schalburgfolk afhentede Mandag Middag et Vaabenlager paa Kristian Zahrt
manns Plads 81. Der var i alt 2 Lastbiler med Ammunition og Vaaben.

Der advares mod Frau Obergruppenführer von Aulag, der er kommet til Kø
benhavn med tysk Kammerjomfru og Ridehest. Hun er født Ziersen og har bo
et i Berlin en Del Aar. Under sit Ophold i København benytter hun ogsaa
sit Pigenavn og virker som Spion for sin Mand.

Som omtalt blev Sekretær Børge Nørgaard Lørdag Aften saaret af et Pistol
skud, da han gik gennem øresundsgade mod sit Hjem. Han blev ført til
Rigshospitalet, men her krævede Sommerfolk kort efter Nørgaard udleveret.
Lægerne protesterede under Henvisning til, at Nørgaard var saa haardt
saaret, at en Flytning kunde faa de alvorligste Følger, men det tog Som
merfolkene ikke Hensyn til. De understregede Kravet med deres Maskinpi
stoler, og derefter blev Nørgaard ført til Feltlazarettet paa Nyelands
vej.

Der er al Udsigt til, at der i nær Fremtid vil blive paabegyndt Anlæg af
Udskydningsbrønde for V 2 i Baun og Vigsø Nord for Thisted. Tyskerne er
ude efter Arbejdshold til “særlige Arbejder” de nævnte Steder. Saavidt
man forstaar har de første Arbejdere, Tyskerne fik fat paa, nægtet at ar
bejde da de hørte, hvad det drejede sig om. Kridtundergrunden i Thy me
nes at være ganske ideel til Anlæg af Udskydningsbrønde, idet man uden
Afstivning kan grave Brønde paa op til 100 Meter gennem Kridtlaget. Det
menes iøvrigt, at Tyskerne allerede i nogen Tid har eksperimenteret med
V 2 i Omraadet Syd for Klitmøller.

To Sønner af Godsejer Wentzel Neergaard, Førslev, og en Søn af Godsejer
Neergaard, Valdemarskilde, er blevet arresteret af Gestapo.
Den engelske Flyver Niels Westergaard, der er Sønnesøn af Professor Ha
rald Westergaard, maa ifølge Meddelelse fra England, anses for at være
dræbt under et Bombetogt den 2. Januar 1944. Han blev kun 21 Aar gammel.

Apoteker V.Kierulff, Svaneapoteket i Thisted, blev for nogle Dage siden
afhentet af Gestapo. Det oplyses om Grunden hertil, at en Stikker “Glem
te” en Del illegale Blade paa Disken i Apoteket. Bladene forsvandt, og
umiddelbart efter stillede Tyskerne og spurgte, hvor de var blevet af.
Apotekeren anede intet om, hvad der var foregaaet, men blev alligevel ta
get med.

INF bragte for nogenTid siden en Omtale ar Forholdene i Koncentrations
lejren Stutthof. Vi anmoder den frie Presse om at betragte denne~Omtale
som en Orientering for Redaktionerne og undlade at offentliggøre dem.
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Den 16-aarige Drengestikker Møbius i Thisted, der har de fleste af de
sidste Aars Gestapoarrestationer i Thisted paa Samvittigheden, optræder
nu i O.T.-Uniform. Han er flere Gange set som Vagtpost i O.T.-Lejren i
Nørre Alle.,
Torsdag den 18.ds. debuterede Fru Karla Wanscher med en Recitationsaften
i Palæets mindre Sal i København. Fru Wanscher er ligesom sin Mand, Ar
kitekt Axel Wanscher, et energisk Medlem af DNSAP, hvad man tør haabe,
“Københavns Musikforlag” har været uvidende om, da det paatog sig at ar
rangere Oplæsningen. Fru Wanscher kan regne med en fin Kritik i “Fædrelandet”. Den øvrige Dagspresse maa antages at lade Recitationen uomtalt.
Læge Schwartz-Nielsen, Snertinge, og Biografdirektør Kaj Vejlsgaard og
Smedesvend, Nykøbing Sj, er blevet arresteret. Dommerfuldmægtig Erik Bon
do Svane, Kredslæge Lauritsen, Haderslev, og Arbejdsmand Hans Lassen,
Aabenraa, er fra Arresten i Aabenraa overført til Frøslevlejren.
Natten til Søndag eftersøgte tysk Politi paa Maglekildevej 13 en Løjtnant
Lassen, der logerede hos Fru Jørgensen paa denne Adresse. Han var i Tje
neste som Vagtværnsmand. Han blev fundet kort efter af det tyske Politi
og ført til Paavisning i Lejligheden. Paa Loftet fandt man hans Tjeneste—
vaaben, og Tyskerne førte ham derefter bort.
Tysk Politi foranstaltede i Gaar Morges en Husundersøgelse i Højesterets
sagfører, Folketingsmand Henning Hasles Villa i Rosenvænget. Undersøgel
sen gav intet Resultat, og Højesteretssagføreren var ikke hjemme.
Trafiken over Storstrømsbroen standsedes Natten til i Gaar, da der var
observeret en drivende Mine i Nærheden af Broen.
Paa Linjen Blaahøj-Drantum skete der i Gaar Morges en Sprængning.
I Anledning af Sabotagen paa Vald.Nielsens Maskinfabrik, Thorasvej 35,
Lørdag den 31.December gøres der opmærksom paa, at Fabrikken ikke arbej
der direkte for Tyskerne og kun een Gang har leveret til en Værnemager
fabrik, indtil man blev klar over, hvor Leverancerne gik hen, og saa blev
de standset.
Et nyt Eksempel paa tysk Polititaktik: En ung Mand, der udgav sig for Po
litibetjent, henvendte sig fornylig til Kæmner A.Fedder, Skagen, og bad
indtrængende denne om et falsk Legitimationskort. Han fik Kortet
og 20
Minutter senere blev Kommunekontoret omringet af Gestapofolk og Soldater~
Til alt Held var Kæmneren i Mellemtiden gaaet et Ærinde,og da han nogle
Minutter senere kom tilbage og saa maskinpistolbevæbnede Soldater foran
Indgangen til Kontoret, forsvandt han i al Stilhed og er ikke siden set
•1 Skagen.
-

Gennem Generaldirektoratet for Statsbanerne har Tyskerne ladet meddele
samtlige Jernbanestationer, at Jernbanefolk, selv om de er i Uniform, ik
ke maa nærme sig Vandtaarne eller Pumpestationer uden at være ledsaget
af en tysk Jernbanemand. Dette og mange andre Eksempler viser, at Tysker
ne mistænker D.S.B.s Personale for at være Gerningsmændene til den om
fattende Sabotage, der i Tidens Løb er forøvet paa Banerne.
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I en Stationsby i Vendsyssel fandt man forleden en døddrukken tysk Sol
dat, der laa og snorksov paa Gaden. For at han skulde føle sig hjemme,
naar han vaagnede, puttede nogle raske Mænd ham i en tom, beskidt Svine
kasse, der blev sømmet til og henstillet paa Jernbaneperronen til offent
lig Beskuelse~
Under en Razzia i en nordjysk By fornylig indfandt tre Gestapomænd sig
hos en Dame, der er kendt for sit bramfri Humør og sin rappe Replik. De
skulde have fat i hendes Søn. Damen modtog dem hærdebred og aldeles
frygtløs i Døren og svarede paa deres Henvendelse: “Min Søn
? Han har
jeg smidt ud for tre Maaneder siden. Det blev sagt, at han var Stikker
for Tyskerne, og saa vilde jeg sgu da ikke ha’ ham gaaende her~!” Efter
denne Salve luskede Gestapomændene af uden at føle Trang til videre Ef
terforskning paa Stedet.
-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Vore norske Brødres
sejrrige Kamp.
Den danske Radio fra London gengav i Aftes en Redegørelse af Per Momme—
sen vedrørende den norske Modstandsbevægelses Resultater i 1944.
Per Mommesen fastslaar, at den tiltagende Sabotage, som nu rammer tyske
Maal i Norge, er vokset naturligt fram af Hjemmefrontens Modstand. Den
første landsomfattende organiserede Sabotageaktion er et Led i Kampen mod
Arbejdsmobiliseringen. Tyskerne havde oprindelig planlagt at mobilisere
75000 Nordmænd til Arbejdstjenesten, men antagelig paa Grund af visseEr
faringer valgte de en anden Fremgangsmaade, nemlig at mobilisere 3 Aar
gange til “national Arbejdsindsats”. Nordmændene var imidlertid forbe
redt, og trods Trusler og Henrettelser lod Ungdommen sig ikke skræmme.
I Byerne mødte praktisk talt ingen til Registrering, paa Landet nogle
flere, fordi de her troede, at Landbrugsarbejdet vilde fritage dem. Det
blev en fuldstændig Fiasko, og Hjemmefronten vandt sin hidtil største
Sejr. De Sabotageattentater, som ødelagde Arbejdskontorer o~g Registre
ringsarkiver gjorde deres til det gode Resultat.Parolen om ät søge Be
skyttelse hos Bekendte eller gemme sig i Skovene blev fulgt, og Politi
razziaerne gav intet Resultat. Tyskerne lod Quislingerne sidde med Ansva
ret og indsatte deres egen Rigsbefuldmægtigede for Arbejdsindsatsen, men
snart efter røg Landskontoret for Arbejdsindsatsen i Luften med et Knald,
og det var det sidste, man hørte om den.
Efter Invasionen traadte Hjemmefrontens Ledelse aabent frem i fuld For
staaelse med Kong Haakon og den norske Regering i London. Da Krigen trak
i Langdrag, maatte de unge unge, der havde gemt sig, redde sig bort og
rejse til Sverige eller fortsætte Livet hjemme som halvvejs fredløse.
Myndighederne forsøgte at sulte dem ud, men det mislykkedes. Hjemmefron
tens Folk sikrede 75000 Sæt Rationeringskort ved et dristigt Kup i Oslo
og tvang Myndighederne til at revidere Bestemmelserne om ikke at udlevere
Kort til den registreringspligtige Ungdom.
I Løbet af Efteraaret voksede Sabotageangrebene, og der blev iværksat en
ret betydelig Offensiv mod tyske Benzin— og Olielagre, som tvang Tysker-
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ne til at centralisere Lagrene og forøge Vagten. Adskillige kendte Fa
brikker og Skibe i Oslo Havn blev angrebet lige for Næsen af tyske Sol
dater. I Aarets to sidste Maaneder gik der næsten ikke en Dag uden Angreb
paa et eller flere tyske militære Maal, særlig i og omkring Oslo.
Quislingerne, som ikke kunde skaffe Tyskerne de Soldater, de havde lovet,
fik Besked om selv at mobilisere alle NS—Medlemmer mellem 18 og 45 Aar,
men i mange Tilfælde maatte de hentes af Statspolitiet, og den Splittel—
se inden for Nasjonal Samling, som blev mere og mere følelig, har nu delt
Partiet i ~o Lejre. I Spidsen for den ene Fløj staar Jonas Lie og Politi—
general Martinsen, som konkurrerer med Gestapo og SS. Den anden bestaar
af alle dem, der gik ind i NS af opportunistiske Grunde. Splittelsen med
fører, at Tyskerne ikke helt kan stole paa de Quislinger, det er lykkedes
at uddanne, mobilisere og bevæbne, antagelig mellem 6 og 7000. Quislin
gerne skal først og fremmest bruges paa den indre Front.
Tyskerne forsøgte i 1944 i Januar
Februar at sætte ind mod den frie
Presse. En Del frie Aviser blev ramt, men nye opstod, og Gestapos falske
Aviser var et Slag i Luften. I September blev der foretaget Massearresta
tioner, i alt blev ca. 2000 Nordmænd arresteret, antagelig efter Lister
fra NS-Lederne. Lokale Arrestationsbølger har ogsaa hjemsøgt mange Di
strikter. Ialt sidder nu 16000 Nordmænd arresteret som politiske Fanger,
dels i norske, dels i tyske Fængsler og Koncentrationslejre.
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21. Dec. var det voldsomste, man endnu har oplevet. 15 Transportskibe,
12 U-Baade og 3 Flydedokker blev ødelagt. Krydseren “Schleswig-Holstein”
fik en Fuldtræffer og kan ikke bruges Resten af Krigen. Ca. 1000 Matroser
og 500 Civile blev dræbt.
Opsigtsvækkende Spionattære i Sverige.
Det svenske Politi beskæftiger sig i øje~’blikket med en opsigtsvækkende
Spionaffære. Arresteret er den hidtidige Chef for Udlændingskommissio
nens Kontrolkontor, Rober Paulson, der har spioneret for Konsul Lønne
gren. Han blev arresteret for nogen Ti,d siden. Lønnegren var forretnings
mæssig Leder af STB i Sverige. Paulsonhar haft Kontrol med alle politiske
Flygtninge i Sverige og sørget særligpænt for de mange nazistiske og
tyskvenlige Finner, der i Dag oversvømmer Landet. Han fik ogsaa at vide
hver Gang prominente Udlændinge incognito passerede Sverige.

-

•

Ny øverstkommanderende
i Norge.
Von Falkenhorst er gaaet af som tysk øverstkommanderende i Norge. Komman
doen er overdraget Chefen for Ishavsarrneen, Generaloberst Rendulic.
SLUT.

Dødsannonce Aarsag til
Arrestation.
Oberleutnant,~Brillantenträger Helmuth von Lents efterladte Familie blev
fornylig arresteret af Gestapo. Aarsagen til Arrestationen var Dødsannon—
cen, der havde følgende Ordlyd:
“Im Namen Jesus Christus hat der Brillantenträger Helmuth von Lent im
Kamp fUr das Vaterland sein junges Leben vollendet.”
Først da det ved en Undersøgelse af den afdødes efterladte Testamente
blev fastslaaet, at han selv havde affattet Dødsannoncen, og det saaledes
ikke kunde lægges Familien til Last, at hverken Partiet eller Hitler, men
kun Jesus Christus blev nævnt i Annoncen, blev Familien frigivet.
Kultilførslerrie til Norge
standser helt.
Som Følge af den øgede britiske Flyver— og Flaadeaktivitet i norske Far
vande bliver den tyske Kulmangel mere og mere følelig. Alt tyder paa, at
Kultilførslerne nu er helt standsede. Det kan desuden nævnes, at Tyskerne
havde store Kulforraad i Kirkenseomraadet, men de maatte ødelæggë disse
paa Grund af Russernes hurtige Fremrykning. Ogsaa for Nordmændene selv
er Kulmangelen ved at være katastrofal.
En Meddelelse fra Oslo oplyser, at Gasværkerne i Oslo, Moss, Skien, Aren—
dal, Kristianssand, Stavanger, Bergen, Alesund og Trondheim maa standse
i alt Fald i Løbet af Januar.
Luftangrebet
paa Gdynia.
øjenvidner, der er kommet hjem fra Gdynia fortæller, at Luftangrebet den
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
250-300 Mand med den
minesprængte Hjæl pekrydser.
Det kan nu med Sikkerhed Fastslaas, at Besætningen ombord paa den minesprængte tyske Hjælpekrydser ved Røsnæs har udgjort mellem 250 og 300
Mand. Man har nemlig i en Køjesæk, som er drevet i Land, fundet Hovmeste
rens Regnskaber. Af disse fremgaar det, at han bl.a. hver Dag har brugt
Ca. 150 kg Kartofler og 200 kg Roer, og dette svarer netop til en tysk
Besætning paa ca.300 Mand. Som bekendt blev der kun reddet en Snes Mand,
og de var alle mere eller mindre lemlæstede. Skibets Navn menes at have
været “Elburg” eller “Esburg”.
Gestapobil beskudt
paa Amalienborg.
Som bekendt er Amalienborg Slotsplads afspærret for Trafik
et Forbud,
som Vagtmandskabet har haft let ved at haandhæve, fordi det er faldet
Danskerne ganske naturligt at respektere det under den nuværende Situa
tion. Det vakte da ogsaa betydelig Opsi.gt, da en Bil forleden kom køren—
de gennem Amaliegade og med uformindsket Fart fortsatte gennem Kolonna
den. Det var en almindelig Personvogn med danske Nummerplader, og Vagten
ved Slottet troede først, at det drejede sig om en Lægebil, der havde lE
rinde til dansk Røde Kors’ Kontorbygning i Amaliegade. Imidlertid kørte
Vognen som nævnt videre, og idet den kørte ind i Kolonnaden, blev Føreren
raabt an. Han reagerede ikke, og da han heller ikke reagerede ved Vagtens
Tilraab, da han kørte ud over Pladsen, blev der aabnet Ild imod Vognen
med det Resultat, at flere Projektiler ramte Karosseriet. Først paa dette
Tidspunkt blev Føreren aabenbart klar over, at der var noget galt. Han
bremsede op og sprang ud sammen med to andre civile Mænd, der havde været
Passagerer i Vognen. Skuddene havde alarmeret Vagtstyrkem, og de tre Mænd
fra Bilen saa sig et øjeblik raadvildt om. Fra alle Sider kom bevæbnede
Folk løbende. Under disse Forhold havde de tre Mænd ikke andet at gøre
end at optage Forhandling, og til Trods for at de talte meget daarligt
Dansk, lykkedes det dog Vagtmandskabet at gøre dem forstaaeligt, at de
-
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ikke maatte køre i Bil over Pladsen. Uden Indvendinger kørte de Vognen
tilbage gennem Kolonnaden og lagde Turen udenom Amalienborg. Vognen hør
te hjemme paa Shellhuset, og dens Besætning havde aabenbart ikke modtaget
de fornødne Instruktioner. Det maa have været underligt for disse Repræ
sentanter for Herrefolket selv at staa foran en Geværmunding
men de maa
jo se at vænne sig til det.

y
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blevet sat under tysk Beskyttelse. Flere Steder er der anbragt et meget
stort Antal tyske Soldater
ved Børge Hansens Maskinværksted paa Ameri
kavej, der beskæftiger 20 Mand, er der saaledes anbragt 16 tyske Solda—
te r.
-

-

Gestapo har Ære af
sine StlkKere.
Forleden Aften gik en yngre Mand amok paa Nørrevold og forulempede saa
mange forbipasserende, han kunde overkomme. Hvis Folk ikke gik til Side
for ham, stak han truende Haanden i Frakkelommen og sagde:
Hva’ Fa’en
glor I paa? Skal I ha’ Huller i Kroppen? En Tid gik det godt, men saa
mødte Manden sin Skæbne. En Mand, han havde skubbet til, vendte sig imod
ham, og da han fik stillet de samme Spørgsmaal, svarede han med et hur
tigt og præcist Kæbestød. Vagtværnet blev tilkaldt og “Revolvermanden”
blev indsat i Vestre Fængsel. Det viste sig, at han havde haft Tilknyt
ning til Sheilhuset som Stikker, og det er aabenbart der, han har lært
sine specielle Terrormetoder.
-

Kamp mellem Frihedskæmper
og Sommerfolk i Lyngby.
Forleden Aften trængte nogle Frihedskæmpere ind til en Sommermand i Lyng
by. De vilde fratage ham hans Vaaben. Imidlertid var Sommermanden ikke
alene hjemme i Lejligheden. Han havde Besøg af fem Kammerater. Det kom
til lidkamp, og Sommermanden blev skudt ned “i Spidsen for sine Folk”.
Frihedskæmperne trak sig tilbage uden Tab,~ og til Trods for stor Udryk
ning fra Politigaarden, der kæmmede hele Omegnen, lykkedes det ikke at
finde Frihedskæmperne. Sommermanden blev bragt til Feltlazarettet.
En stor Opgave...
Quislingen Peter Jerndorff-Jessen offentliggør i denne Tid en Række “Dan
ske nationalsocialistiske Portrætter” i det norske Quislinge-Organ “Af
tenposten”. Portræt Nr.2 skildrer Arent Lemvigh-MUller, der omtales me
get pudsigt saaledes: “Hvis man sagde, at Arent Lemvigh-MUller er popu
lær blandt danske Nationalsocialister, vilde man for det første fornærme
en Mand, for hvem Ordet populær er som en rød Klud, og man vilde for det
andet give et falsk Billede af de danske Nationalsocialisters Indstilling
overfor Ideens førende Personligheder.” Hr.Lemvigh—MUller udtaler i Sam
talen med Jerndorff-Jessen, at “dansk Nationalsocialisme har haft godt
af den Dukkert, den har faaet. Der er renset ud i Rækkerne (i). Alle de,
der ikke er noget Værd, er forsvundet. De, der er tilbage, er blevet
stærkere og har frem for alt opnaaet en aandelig Styrke, som de hidtil
har manglet (). I Virkeligheden staar vi danske Nationalsocialister i
Dag uendelig meget stærkere end før Krigen (:!).“ Paa et Sporgsmaal om
Fremtidens Opgaver svarer Lemvigh-MUller: “Vi har først og fremmest den
Opgave at styrke vore egne Rækker og vor egen Moral.. .“
Det bliver uden Tvivl en af Tidens store uløste Opgaver.
Tysk Paapasselighed.
En Række Fabrikker, der arbejder for tysk Regning, er i de sidste Dage
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Breve til Tyskerne.
Postvæsenet modtaget daglig mange Breve med Udskrifter som “Morderbanden
paa Shellhuset”, “Dr.Panckes Røvere” o.s.v., o.s.v. Efter tysk Ordre skal
saadanne Breve vandre i Postvæsenets Papirkurve, da Udskrifterne betrag
tes som Injurier, men der kan jo ikke være noget i Vejen for at sige sin
Mening inde i et Brev, hvis man blot udenpaa skriver’ Hans Ekcellence
dit og dat...
Vi savner de Randers-Dragoner
Da en Tjener i Randers forleden Nat var paa Vej hjem fra sit Arbejde,
blev han paa Viborgvej holdt op af to tyske Soldater, der krævede at se
hans Ausweis, idet de foregav at være paa Jagtefter Sabotører. Tjeneren,
der kunde tale Tysk, forklarede, at han kun havde Legitimationskort og
trak Tegnebogen op for at vise Soldaterne Kortet. I det samme stak Ty
skerne en Pistol i Maven paa ham, rev Tegnebogen med 75 Kr, og Kortet ud
af Haanden paa ham og forsvandt. Tjeneren henvendte sig til Kommandantu—
ret, der lovede at undersøge Sagen. Da Tjeneren nogle Dage senere hen
vendte sig til det tyske Politi paa Politistationen i Vestergade, blev
han afvist med den Besked, at det ikke var tyske Soldater, men danske Sa
botører, der havde begaaet Røveriet.
I FAA LINJER:
Det meddeltes forleden, at Toldmedhjælper Windel fra Graasten var død i
Tyskland. Hans Fornavn var Knud og ikke som nævnt Poul.
Maskinmester Rask, Løsning cyklede Mandag Aften udenom en holdende Last
bil paa Landevejen udfor Byen. Han blev raabt an, men standsede ikke, og
der blev derefter skudt paa ham. Maskinmesteren blev ikke ramt, men en
Kugle slog tilbage og ramte ham i Armen, saa der fremkom et kompliceret
Knoglebrud.
(fortsættes pa~ Side 5)
Tidligere Frikorpskæmper
med i buchenwalde.
Blandt de Politifolk, som er blevet løsladt, var ogsaa Overpolitibetjent
G. E. Bengtsson, Enigheds Alle 25. Han er et Kapitel for sig og fortjener
en ganske særlig Omtale.
Bengtsson gjorde en Overgang Tjeneste i Frikorps Danmark. Som saa mange
andre blev han imidlertid ked af Strabadserne, og efter Kontraktens Ud
løb fik han Lov til at vende hjem, hvorefter han med de Midler, der stod
til hans Raadighed, blev genansat i Politiet, og han blev derefter til
knyttet Fælledvejens Politistation. Den 19. Sept, lykkedes det ham ikke
at overbevise Tyskerne om, at han var en af deres Folk. Han kom med til
Buchenwalde, men i Lejren maa han have haft bedre Held med sig, for han
var blandt de første, der blev overført til Frøslev, og herfra blev han
løsladt sammen med de øvrige danske Politimænd, der kom paa fri Fod ved

81

S. 4. INFORMATION Nr.380.

ll.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.345.

juletid.
Siden har Bengtsson været uhyre ivrig efter at komme i Forbindelse med
danske Politimænd, men det er aabenbart ikke lykkedes. I hvert Fald har
han Gang paa Gang givet Udtryk for sin Foragt over for de Politifolk, der
lever under Jorden, og han har flere Gange udtalt, at skete der ham no
get, vilde fem andre Politimænd komme til at dele Skæbne med ham.
Bilværnemager i flatterende
Belysning.
En Kreds af Automobilforhandlere holdt i Begyndelsen af November Maaned
et internt Møde, paa hvilket man behandlede forskellige faglige Spørgs
maal. Ved Mødets Afslutning fandt den berygtede Værnemager Grosserer
Bohnstedt-Petersen Anledning til at lufte sine egne Meninger om Forholde
ne, og han fremkom derefter med et voldsomt Angreb paa Frihedskæmperne i
Almindelighed, og det danske Politi i Særdeleshed. Han udtrykte sin Glæde
over, at “disse Labaner var blevet sat ud af Spillet11, og da andre i For
samlingen udtalte leres Misbilligelse i Anledning af Bohnstedt-Petersens
Udtalelser, fortsatte han med at kalde det danske Politi for Sabotører
og Tyveknægte. Han havde alle Beviser imod dem, hævdede han, for det var
dem, der havde stjaalet hans Chrysler-Vogn. Den havde Tyskerne den 19.
Sept. fundet paa politigaarden.
I Anledning af denne Paastand bliver vi nødt til at korrigere Værnemager
Bohnstedt-Petersen. Ikke engang Tyskerne har modsagt os, da vi beviste,
at hans Chrystler-Vogn den l8.Sept. blev anbragt som Hittegods paa Poli
tigaarden, og af den simple Grund stod den der, da Tyskerne Dagen efter
foretog deres Overfald paa det danske Politi. Paa den anden Side kan vi
udmærket sætte os ind i Bohnstedt-Petersens Glæde over Politiets Uskade—
liggørelse. Han og hans Forretningsfører Fabrikant Erling har jo adskil
lige Gange delt Skab paa Politigaarden for baade Tyveri og Bedrageri, og
det maa derfor være en virkelig Befrielse for dem, at de nu ikke mer be
høver at løbe en Risiko. Med Hensyn til Bohnstedt-Petersen Syn paa Fri
hedsk~perne er der kun at henvise til det Resultat, der blev opnaaet for
faa Uger Siden, da de aflagde Besøg paa Værnemageriet i Sundkrogsgade.
Den vordende Brud
fortryder.
Fru A. Duvantier, der som bekendt om en 14 Dages Tid skal indgaa Ægte
skab med Stats- og Udenrigsminister Erik Scavenius, gaar for Tiden rundt
og fortæller til alle, der gider høre paa det, at der var en fuldstændig
Misforstaaelse, at det tyske Politi kom til Stede forleden ved hendes
Villa. Ganske vist havde hun selv alarmeret det, hun kendte et Telefon
nummer paa Dagmarhus, og hun havde ventet at komme til at tale med en Po
litiofficer, som hun er i Familie med. I Stedet rykkede Tyskerne ud til
hendes Villa med en større Kommando.
Det er forstaaeligt, at den vordende Udenrigsministerfrue er ked af det
for Tyskerne tog jo hendes Pistol. Saa er der blot det Spørgsmaal til
bage, om ikke den vordende Brudgom, Stats- og Udenrigsministeren, har
indgaaet en Pagt, hvis Forudsætninger nu er bristet.
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I FAA LINIER (forts.)
Tips
Det kan maaske have Interesse at vide, at enhver tysk Politimand ifølge
de Regler, der gælder for det tyske Politi, skal være i Besiddelse af et
Polititegn, d. v. s. et ovalt Metalskilt. I dette staar indgrave.ret:
“Kriminale Staatspolizei” for Kriminalpolitiets Vedkommende eller “Gehei—
me Staatspolizei” foruden et Nummer. Efter Reglerne er enhver tysk Poli
titjenestemand, der ikke er i Uniform, og som optræder tjenstligt, plig
tig til paa Forlangende at fremvise sit Polititegn, saa den, for hvem det
forevises, kan se Tegnets Nummer.
Gestapo synes at have koncentreret sin Opmærksomhed om Gammelholm. Der
foretages jævnlig Vaabenrazziaer i Pensionaterne i Peders Skramsgade,
Holbergsgade, Havnegade og Niels Juelsgade. Man er da vel ikke ude efter
de Folk, som har sprængt ø.K. i Luften?
Det er ikke alene S—Togene, der har Vanskeligheder paa Grund af Sneen.
Rundt om paa en Række Stationer, bl .a. i Fredericia, volder Sneen alvor
lige Vanskeligheder for den almindelige Toggang, navnlig efter Mørkets
Frembrud. Det er dog ikke selve Sneen, der volder Vanskeligheder, men
derimod den Omstændighed, at der under Sneen kan ligge Bomber. Af den
Grund kan man ikke engang faa det tyske Personale til at feje Sporene
rene, maar det er mørkt.
Natten til Tirsdag blev der ved et Indbrud hos Firmaet J. Guldmanns Eftf.
Rønne Alle 18, Korsør, stjaalet et Parti Jagtgeværer, som Dagen efter
skulde have været afleveret til Tyskerne. Firmaet indehaves af Grosserer
ne Thorvald og Helge Fischer. Tirsdag Formiddag blev de arresteret af det
tyske Sikkerhedspoliti. Personalet blev ligeledes anholdt, og alleblev
ført til Politistationen, hvorefter der blev foretaget Husundersøgelser
i de paagældende Hjem. Undersøgelserne gav dog intet Resultat.
Paa Centralen i Korsør har man vistnok i Lighed med Landets øvrige Cen—
traler modtaget en Meddelelse om, at man kan være forberedt. paa, at Ty
skerne vil foretage Aflytninger af Telefonen, i første Ræk[~e efter Forly
dende for at undersøge, om Telefondamerne aflytter Værnema~tens Samtaler.
I en Kommune i Nærheden af en tysk Arbejdsplads i Jylland har en Kreds
af Egnens Landmænd meddelt samtlige Landarbejdere, at hvis de und
lader at tage Arbejde hos Værnemagten, vil de paagældende Landmænd garan
tere dem fast Arbejde i Fremtiden. Det er et Eksempel , der tjenet til
Efterføl gel se.
De tre arresterede i Discontobank-Sagen Randers, Bankfuldm. Falsing og
Bankassistenterne Olaf Petersen og Poul Rabbe er fra Aarhus ført til Frø—
slevlejren.

-
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Natten til Tirsdag foretog det tyske Politi flere Razziaer i Skive. Lærer
Nørlem-Andersen, der er Medlem af Terrænsportsforeningen, Kommunefuldm.
Andreas Hansen, Vognmand Malmstrøm og hans Broder samt 17 unge Mennesker
blev arresteret. Paa Skive Afholdshotel maatte alle Gæsterne staa op af
deres Senge og vise Legitimationskort.
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Civilingeniør Poul Seidenfaden, der i disse Dage averteres død i de kø
benhavnske Blade, er død i tysk Koncentrationslejr. Han blev 29 Aar gam
mel.
Arkitekt R. J. Wehage, Hans Jensensvej 44, Gentofte, er blevet arresteret
af det tyske Politi. Igaar fik hans Hustru Meddelelse om, at hans Sag var
afsluttet, og at han vilde blive ført til Tyskland. Det synes at være Re
kord for Tyskerne, der ellers lader de danske Fanger sidde Maaneder i
Fængsel uden Forhør.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Kvinderne hader Nazismen.
I Aftes holdt en “Fru Holm” et Radioforedrag i den “danske Radio”. Hun
havde kaldt det “Nazismen
farlig for Kvinder”.
“Fru Holm” fastslog bl.a. følgende interessante Kendsgerninger:
Kvinderne er blevet fanatiske Kandestøbere.
-

•

.

.

.Størsteparten af Kvinderne slutter op om Parolerne fra London og fra
Frihedsraadet
og de hader fanatisk Nazismen. (Den nordiske Kvinde har
altid været fornuftig.Red.)
.Vi ser i Kvinden vort Folks evige Moder.
•

.

-

Denne med Patos udslyngede Floskel efterfuigtes af en indgaaende Redegø
relse for den tyske Parrringspolitik, og “Fru Holm” erklærede: Nu vil De
maaske sige, at et Land, der behøver en stor Mand, maa føre en saadan Po
litik
men de kontante Penge betyder dog noget. (Aah ja, aah ja.) Videre
nævnes et Eksempel med ~n Arbejderfamilie med fire Børn og et femte paa
Vej. Denne Familie blev hjulpet, ved at de fire Børn blev anbragt udenfor
Hjemmet, og da det femte kom, blev Mor og Barn anbragt paa et Rekrea
tionshjem, hvor Moderen kun een Time om Dagen fik Lov at være sammen med
sit Barn. Bidere i Foredraget fastslog “Fru Holm”:
.Det er vist ikke ubekendt, at der ogsaa er Mangel paa Husassistenter
i Tyskland.
Danmark har ved Spildindsamlinger taget godt ved Lære af Tysklands
ernæri ngsforanstaltni nger.
—

RUSLAND OG DANMARK.
Bladet “Fremtiden” i Stockholm skriver:
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Det frie danske Blad “Fremtiden” mener efter at have undersøgt Sagen at
kunne sige, at der ikke bør tillægges Artiklen i “Krigen og Arbejderklas
sen” nogen overdreven Betydning. Det drejer sig om en Korrespondance fra
en forholdsvis uerfaren russisk Journalist, der, som det ogsaa fremgik af
Artiklens rent konkrete Fejl, havde faaet sine Oplysninger fra rent til
fældige danske Kilder. Saadanne Korrespondancer forekommer i russisk
Presse ligesom i anden Presse rundt om i Verden, uden at der er Grund til
at tillægge dem nogen officiel Karakter.
Den russiske Regerings venskabelige Indstilling til Danmark fremgaar af
Anerkendelsen af det kæmpende Danmark gennem Hr.Døssings Sendelse. Hvad
Danmarks kommende Regering angaar, har Moskva ingen ønsker om at paavirke
Forholdene. Danmarks kommende Regering maa først og fremmest have det
danske Folks Tillid. Sovjetunionen tror, at der i Danmark vil blive dan
net en demokratisk Folkeregering, hvis Sammensætning afspejler den Ind
stilling, til Nazismen, som er fælles for Befolkningens overvældende Fler
tal. De forskellige Partiers Repræsentation, mener man, vil komme til at
svare til deres Stilling i Danmark selv.
Der er saaledes intet, der tyder paa, at de Synspunkter, der gør sig gæl
dende i Rusland og indenfor bestemmende danske Kredse i disse Spørgsmaal,
ikke er i fuld Harmoni og modsvarer begge Landes ønske om det mest ven
skabelige Forhold og Samarbejde i Fremtiden.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING
Sagen mod svensk
51t3

Lederen af STB i Sverige, den tidligere Konsul Lönnegren, og den hidtidi
ge Chef for Udlændingskommissionen, Robert Paulsen, har været fremstillet
i Retten til Efterforskningsforhør. Lønnegren erklærede sig skyldig,
Paulsen benægtede enhver Andel. Efter gældende svensk Lov kan Lönnegren
idømmes indtil 10 Aars Fængsel, Paulsen Fængsel paa Livstid.
Mussolini
og Himmler.
Himmler har ladet Livgarden om Mussolini forstærke med endnu to Afdelin
ger SS-Folk. Aarsagen er ikke den, som Himmler udtaler, nemlig at der
skulde være stor Fare for Overfald af Partisanstyrker, men at han vil
holde Mussolini som Fange. Mussolini er blevet flyttet til Garda Søens
Bred. Himmler frygter, at Mussolini skal fortælle hele Verden, hvad der
er sket med hans bedste Ven, Adolf Hitler, efter den 20. Juli.

Det russiske Blad “Krigen og Arbejderklassen” har nylig bragt en Ar
tikel om danske Forhold, der vakte særlig Opmærksomhed ved at opstille
et politisk Modsætningsforhold mellem Danmarks Frihedsraad og det af Hr.
Christmas Møller ledede Danske Raad i London. Hjemme i Danmark har man i
visse Kredse ogsaa troet at kunne drage den Slutning af Artiklen, at den
russiske Regering havde til Hensigt at gøre sin Indflydelse gældende i
Danmark til Fordel for specielt det kommunistiske Parti. Den tyske Propa
ganda har ogsaa straks udnyttet “Krigen og Arbejderklassen”s Artikel gen
nem løsrevne Citater fra den i en af de sædvanlige tvangsindlagte Artik
ler i dansk Presse.

Skyggen af
en Statsmand.
Den sidste UFA Ugerevy viser Billeder af Hitler, da han modtager ungarske
Statsmænd. Paa disse Billeder, der sikkert med Vilje er stærkt slørede,
ser man Hitler som en gammel Mand. Han er helt uden Vitalitet; naar han
taler, bruger han højre Haand med en træt og slap Gestus, den venstre Arm
hænger fuldstændig Slapt ned og er aabenbart haardt medtaget af Saar.
Hitler gaar helt duknakket, og der er intet som helst Liv over ham.
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Inflation.
Der har ikke siden de værste Dage under Inflationen i August 1923 været
saa stort Seddelomløb i Tyskland som nu. Der er Sedler til en Værdi af
over 50 Milliarder RM. Der trykkes og udsendes for 160 Mill. RM. om Da
gen, mere end alle Lønninger og Gager udgør.
Mæcenen Goering.
Hermann Goering har tilbudt Madrids største Museum, Prado, en hel Række
berømte Malerier af Rembrandt, Rubens, van Dyck og Cezanne som Gave, men
har faaet omgaaende Afslag, fordi man vidste, at Goering havde ladet Ma
lerierne beslaglægge hos en berømt hollandsk Kunstsamler under Felttoget
i Holland. De var fra Holland blevet ført til Goerings Villa paa Quai d’
Orsay i Paris. Herfra lykkedes det at føre dem til Spanien, og da det
blev bekendt, at de var i Spanien, og da Goering ikke kunde faa dem hjem
til Tyskland, har han forsøgt at redde sin Prestige ved at tilbyde dem
til Prado-Museet.
Ved 20-Tiden i Aftes sprængtes en Godsvogn i Luften paa Københavns Gods
baneterræn. Paa Vognen stod en Flyvemaskine, som skulde have været til
Tyskland.
Ved 21,40 Tiden i Aftes blev Brandvæsenet kaldt ud til Fabrikant M.Fri
berg.Jensens Maskinsnedkeri, Sigurdsgade 37, hvor der var opstaaet Brand
som Følge af Sabotage. Snedkeriet blev delvis ødelagt. Der fandtes en u
eksploderet Bombe, som blev demonteret.
Den højere Logik.
Det nationalsocialistiske tyske Arbejderparti Ortsgruppe Kopenhagen havde
i Søndags den første Festlighed i det nye Aar. Af et Referat i “Nord
schleswiges Zeitung” for den 9.Januar fremgaar det, at Dr.Best, som var
Festens Hovedtaler, bl.a. har udtalt:
I Danmark har det tyske Politikanstrengt sig for indenfor Rammerne af
Krigens Nødvendigheder at respektere og skaane det danske Folks Egenart.
Om de danske Sabotører Sagde Dr.Best, at de vilde gaa ind i Historien
som Marionetter for en udenlandsk Magt, der i Hjemlandet har opført et
Lilleputkrig-Teater, fordi de ikke har haft Mod til at tage til en af
Fronterne!
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tysk Kontrol med de danske Telegraf- og Telefoncentraler.
Samtlige Telefonselskaber i Danmark har fra Trafikministeriet modtaget
Meddelelse om, at Tyskerne for Fremtiden ønsker at iværksætte en Kontrol
paa samtlige Telegraf- og Telefoncentraler, og at man til dette Stykke
Arbejde agter at anvende Fagfolk. Selskaberne har til deres Tjenestemænd
udsendt en Skrivelse, hvori dette meddeles. En af dem har følgende Ord
lyd:
“Fra Trafikministeriet har Selskabet modtaget nedenstaaende Oplysninger,
og det paahviler de ledende at drage Omsorg for, at det dem underlagte
Personale gøres bekendt hérmed, dog maa denne Meddelelse ikke benyttes
som Opslag.
Ifølge en fra “Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Dä
nemark” afgiven Meddlelese til Udenrigsministeriet vil der af de tyske
Myndigheder for at hindre Aflytning af den tyske Tekefontrafik blive i
værksat Kontrol af de danske Telegraf- og Telefoncentraler ved Hjælp af
tyske Fagfolk. Foreløbig vil der fra Tyskland ankomme tre Teknikere, der
fra Tid til anden uanmeldt vil aflægge Kontrolbesøg paa Centralerne. Der
er endvidere fra tysk Side rettet Anmodning om, at Selskabet giver det
paagældende Kontrolpersonale Adgang til alle Anlæg, og at der stilles
Ledsagelse til Raadighed, der i paakommende Tilfælde kan give ønskede Op
lysninger, og det er meddelt, at der vil blive krævet stillet Planer m.v.
til den tyske Kontrols Disposition. Derimod har denne Ordre til i øvrigt
ikke at indgribe i Selskabets Drift.
De tyske Kontrollører vil være forsynét med Legitimation, der skal fore
vises, forinden Adgang til Centralbygningen tilstedes. Legitimationens
Ordlyd er følgende:
A u s w e i s~
Vorzeiger dieses, der
handelt in meinem Auftrage. Er ist be
rechtigt, sämtliche Anlagen des d~nischen Post-, Fernsprech-, Fem-

-

Den forhenværende Sabotør fra Ruhrdistriktet maa snart se at finde en ny
Plade.
Slut.
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schreib-, Telegrafen- und Funkwesen zu besigtigen.
B.d.s. (SD) D~nemark (derefter Underskrift)
SS-Standartenfi~hrer und Oberst der Poli
zei.
Dette Ausweis skal være forsynet med Fotografi.”
Omfattende Arrestationer
og Husundersøgelser.
Tyskerne synes atter at have startet en Arrestationsbølge i København.
Blandt de sidste Dages arresterede er Tobaksfabrikant B.Nobel, der blev
taget paa Fabrikken i Prinsessegade 62, “Politiken”s Repræsentant Trærup
Andersen, Lægekandidat Preben Hess-Thaysen, Kanslergade 5 og Fyrdirektør
Paul Sindings 18-aarige Søn og Toldassistent Bahn Petersen. Fhv.Slotsar
kitekt Thorvald Jørgensen, der blev arresteret forleden,er frigivet.
Husundersøgelser i Flæng hører ogsaa paany til Dagens Orden. Onsdag Mor
gen brød tysk Politi ind hos Viceskoledirektør Th.Nysted, Drosselvej 7,
men de tog intetmed, og en Undersøgelse hos Fyrdirektør Sinding gav hel
ler intet Resultat. Ogsaa hos Ingeniør Carl Wegener, Ordrupvej 35, der
har været bortrejst i nogen Tid, brød Tyskerne ind. Natten til Tirsdag
h~1serede 14 Gestapo- og Sommerfolk i Ejendommen Amager Fælledvej 30, ef
ter at have sprængt Døren hos en Familie Krengemose. Derefter begyndte
man en systematisk Undersøgelse af alle Ejendommens Lejligheder, bl.a.
hos Departementschef Dige. Natten til Onsdag fortsattes Razziaen paa A
mager Fælledvej, denne Gang i Numrene 27-35. Tyskerne synes at have ef
tersøgt en Mand ved Navn Berthelsen.
I Kolding er arresteret Læge Einar Rossen og Bankassistent Chr.Hanborg.
Nye Dødsfald i tyske
Koncentrati ons lejre.
Møbelsnedker Jens Peter Asmussen, Hellevad, cand.mag. K.S.Rasmussen, Ge
fionsvej i Fredericia og Garderofficer, Kammerjunker Martens er død i ty
ske Koncentrationslejre.
Prins Aksel afhørt
af Tyskerne.
Forleden foretog Sommerfolk i Forbindelse med Gestaposoldater en Under
søgelse i nogle Haver, der hører til “Bernstorffshøj”, og efter hvad Ty
skerne paastaar, blev der fundet en Del Vaaben. I den Anledning tilsagde
man Prins Aksel, der bor ~paa “Bernstorffshøj”, til en Afhøring i Shellhuset. Denne Afhøring fandt Sted i Gaar, men naturligvis kunde Prinsen
ikke give nogen Oplysninger om de paastaaede Vaabenlagre, og efter en
halv Times Forløb kunde Prins Aksel atter forlade Huset.
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Danmark siden den 19.September, svarede den brave Landsforræder, at det
var det Politi, som nu havde Magten. Det maatte Frk.Nielsen naturligvis
bøje sig for, men hun undskyldte sig et øjeblik. Hun var ikke klædt paa,
og hun bad Sommerfolkene vente blot fem Minutter, saa skulde hun komme
og lukke op. Det gik Lederen med til, og allerede efter et Par Minutters
Forløb lukkede Frk.Nielsen op, men umiddelbart efter styrtede hun livløs
om paa Gulvet. Det viste sig, at hun havde taget Gift. Med sædvanlig Hen
synsfuldhed slæbte et Par Sommerfolk den livløse Kvinde ned ad Trapperne,
mens deres Kammerater uddelte Grovheder til Ejendommens øvrige Beboere,
som var blevet hidkaldt af Begivenheden. Sommerfolkene kastede deres liv
løse Offer ind i Bunden af en Bil og forsvandt.
INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Muligheden for en allieret Invasion
paa Jyllands Vestkyst.
“Dagens Nyheter”s sømilitære Medarbejder vurderer Mulighederne for med•
Held at foretage et allieret Invasionsfprsøg paa Jyllands Vestkyst. Den
14.Januar og den l2.Februar vil være de gunstigste Datoer for en Land
gang. Da vil Belysningsforholdene ved Nattetid være de bedste for et saa
dant Foretagende. Det gælder om, skriver Han, for de smaa Landgangsbaade,
som vil bruge ca.2O Timer til at gennemsejle Distancen fra Kyststræknin
gen Hull-Newcastle til Esbjerg, over 500 km, at naa usete frem. Det vil
afhænge af Vejret, om det lykkes. Sejladsen maa begynde Kl.12 Dagen før
Angrebet. Fartøjerne maa være godt beskyttede. For den tyske Flaade vil
det tage 6 Timer at naa frem fra Basisomraadet ved Wilhelmshafen til An
grebsstedet. Det vil for det allierede Luftvaaben gælde om snarest muligt
at erobre og bringe i Anvendelse Start- og Landingsbaner for Kampmaski
ner. Naar et Brohoved er oprettet, kan en Offensiv mod Syd begynde. Af
Hensyn til Afstanden fra England maa Flaaden stille Hangarskibe til Raa
dighed, som kan bevogte Farvandet mod U-Baade. Den svenske Flaadesagkyn
dige tilføjer, at et Invaforetagende over Nordsøen, om det skal lykkes,
vil kræve Indsats af stærke allierede Flaadestridskræfter. Forstærkningen
af den britiske Flaade i Stillehavet kan derved blive forsinket. Dette
viser, hvorledes den tyske Jule-Offensiv paa Vestfronten, hvis Spærring
af de allieredes Fremmarch mod Tyskland skulde kunde motive~-e et Inva
sionsforetagende Nord fra, kan faa Indvirkning helt ud i Stillehavskri
gen.

Taget Gift, da
Somme rfol kene kom.
Onsdag Morgen ved 5.Tiden ringede 5 Sommerfolk paa hos Husejerske, Frøken
Dagny Nielsen, Vester Fælledvej 2. Da Frk. Nielsen inde fra Entreen
spurgte, hvem der ringede, svarede Sommerfolkenes Fører, at det var Poli
tiet, og da Frk. Nielsen indvendte, at der intet Politi havde været i

Den tyske Offensiv
gør Krigen kortere.
Den tyske Offensiv vil lede til en hurtigere Afslutning af Krigen, er det
Resultat, Max Werner kommer til i en Kommentar, som han i New Yorkerbla
det “P.M.” gør til Tyskernes Offensiv paa Vestfronten. I de sidste tre
Maaneder, skriver han, har Hovedprincippet for den tyske Strategi i Vest
været at sikre Forsvaret. Den tyske Krigsmagt har kæmpet i Ly af Sieg
fried-Linjens Forsvarsværker. Den har omhyggeligt unddraget sig alle
større Sammenstød i aabent Terræn, og den opgav de strategisk vigtige Om
raader Elsass og Lothringen for en Retræte til et befæstet Omraade. Siden
den l7.December har man brugt en anden Taktik. Nu maa Tyskernes bevægeli
ge Reserver kæmpe foran Siegfriedlinjen
ikke inde i den eller bag den.
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Man søger fra tysk Side ikke at fylde Hullerne i sin egen Front, men sø
ger i Stedet at bryde de allieredes Front gennem en Modoffensiv. Opera
tioner af denne Størrelse har ikke kunnet være improviserede, og de kræ
ver betydelige Styrker. Der maa derfor være Tale om en planmæssig Offen
siv i stor Stil med tyske Hovedreserver mod den amerikanske l.Armés højre
Flanke. Den tyske Offensiv vil imidlertid møde meget store Vanskeligheder
allerede i sin første Fase. Von Rundstedt har valgt den mindste Modstands
Vej ved sit Stød mod Forbindelseslinjen mellem Nordfronten og Saar-Pfaltz
Omraadet. Tyskerne kunde her naa et Gennembrud, som skulde have kunnet
lede til kritiske Situationer, men et saadant Gennembrud rammer dog ingen
allieret Hovedstyrke. I Stedet trues Tyskernes bevægelige Styrker under
deres Fremstød mod Belgien af de fire allierede Armeers samlede Kraft.
Der findes ogsaa en anden Side af Sagen, som indebærer endnu større Fare
for Tyskerne. De har nu indladt sig paa et stort Feltslag af netop den
Art, som de hidtil har villet undgaa. Dette Slag vil blive meget bevæge
ligt, og derfor er motoriserede Vaaben og Flyvemaskiner vigtigere end no
get andet. Det er netop paa dette Omraade de Allierede har overvældende
Overlegenhed. Det tyske Hovedkvarter gør det nu i aaben Strid med de Re
server, som det behøver for at forsvare Siegfriedlinjen. Den Forsvarer,
som udtømmer sine Kræfter i en Modoffensiv, kan ikke regne med at have
Reserver til længere Tids Forsvarekamp.
I FAA LINJER (Udland):
Den britiske Presse fortsætter Diskussionen om Forholdene i de befriede
Omraader i Europa. “Economist” foreslaar, at Stormagterne i hvert Land
skal indkalde en Konference mellem alle Partier med den Opgave at opret
te et provisorisk Styre, som med Hjælp af en Stormagtskommission skulde
garantere frie Valg. Bladet fremhæver, at Befrielsen aabenbart ikke auto
matisk fører til demokratisk Selvstyre, som man hidtil har troet, og gør
gældende, at Lublin-Regeringen er totalitær efter sin Natur, og at For
holdet er det samme med Titos Befrielsesudvalg. I Grækenland har General
Plastiras tilkendegivet sin Hensigt at føre en Politik, som den britiske
Regering har forkastet, nemlig at bekæmpe EAM til det sidste.
Gøteborg By har skænket 50.000 Kr. til danske, finske og norske Hjælpe—
virksomheder, med 12.500 til danske, 12.500 til finske og 25.000 Kr. til
norske Komiteer.
“Morgontidningen”s London-Korrespondenten mener, at Fordelingen af de Al
lieredes Transporttonnage mellem Atlanten og Stillehavet er af de Spørgs
maal, som staar øverst paa Dagsordenen paa Mødet mellem de tre Stormagts
ledere. Mere end Halvdelen af den færdigbyggede amerikanske Transportton
nage er nu sat ind i Stillehavet, og det er tydeligt, at der herved er
opstaaet Mangel paa Skibe til Krigsførelsen i Vesteuropa.
I Amerika har man konstrueret et nyt Kamera, som kan tage Billeder med en
Eksponeringstid paa en Milliontedels Sekund. Man har kunnet tage Bille
der, som viser Luftstrømmene omkring en opvarmet Genstand, f.Eks. Haanden
paa et Menneske.
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Grækenland og Italien samt overfor deres Regeringer. 2) En Overenskomst
med Henblik paa Stemmeret i den internationale Sikkerhedsorganisation.
3) Overenskomst m.H.t. den fælles Politik overfor Tyskland.
Trods de store Tab, den franske Flaade led ved Sænkningen i
den nu oppe paa en meget anselig Styrke, nemlig 300 Enheder
lagt ca.300.000 Tons. Personalet er omtrent det samme som i
3000 Officerer og 60.000 Menige. Slagskibene “Lorraine”, og
og “Richelieu” er nu kampklare, og det samme gælder en lang
Kryds ere.

Fornylig gav den franske Trafikminister i den raadgivende Forsamling en
Redegørelse for de Genopbygningsanstrengelser, som allerede er gjort. I
Septemberraadede Frankrig kun over 22 pCt. af de Lokomotiver, der var i
1939, 37 pCt. af Godsvognene, 21 pCt. af Personvognene og 50 pCt. af Ma
teriellet til Flodsejlads. Alene i Oktober fremstilledes der imidlertid
ikke mindre end 1500 Lokomotiver, siden Oktober er Antallet af disponible
Jernbanevogne forøget fra 50.000 til 80.000. Flodtrafik kan nu gennemfø
res over hele Frankrig.
Dræbt under
Razzia.
Tyskerne foretog i Gaar nogle Razziaer paa det yderste Vesterbro. I Vas
bygade 49 traf Gestapo paa et Kontor en yngre Mand, saa vidt vides en
Broder til Indehaveren, og dennes Kontordame, Frk. Lis Petersen, Rolfs
Plads 1. Da man vilde foretage Anholdelsen, kom det til en Skududveks
ung, hvorunder Manden paa Kontoret blev dræbt ved et Skud i Hovedet, og
med sædvanlig tysk Grundighed fyrede Gestapofolkene deres Pistoler af mod
alt, der var inden for Rækkevidde, saa ogsaa Frk. Petersen blev ramt af
et Skud i Skulderen og maatte bringes til Hospitalet i en Ambulance. Li
get af den dræbte blev bragt til Retsmedicinsk Institut
Tavshed
og Sammenhold.
Atter i Tirsdags foranstaltede Frihedskæmpere en privat Filn~forestilling
i København. Det skete i Rialto-Teatret midt under Opførels~n af Hornbækrevyen. Et halvt Hundrede maskerede Mænd marcherede ind i Teatersalen.
Deres Anfører, der ikke var maskeret, sprang op paa Scenen, beroligede
den Kunstnerinde. der var ved at optræde, bad hende fuldende sin Sang,
idet man herunder vilde træffe Forberedelser til at vise en Film for Pub
likum. Derefter rulledes Filmen, der viste de tyske Bombeflyveres Hærg
ninger i London
dengang der ikke var Tale om Terrorangreb. Filmforevis
ningen sluttede med en lille Tale, hvori Frihedskæmpernes Anfører manede
det danske Folk til Tavshed om Frihedskampen og Sammenhold til den store
Dag, hvor den endelige Ordre kom. Derpaa marcherede de maskerede Mænd ud
igen under Publikums Bifald.
-

Det nye Møde mellem Roosevelt, Churchill og Stalin, som er planlagt i den
nærmeste Fremtid, skal efter Forlydende omhandle følgende Punkter: 1) En
Overenskomst om fælles Politik overfor de befriede Lande, særlig Polen,
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Toulon, er
paa sammenFredstid,
“Jean Bart”
Række tunge
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I FAA LINIER

skal sendes sydpaa sammen med 100 Arrestanter fra Vestre Fængsel.

Schalburgfolk optraadte i Gaar ved 16-Tiden paa Nørrebro i Kvarteret om
kring Ryesgade. Under heftig Skyderi lykkedes det dem at ramme en frede
lig Fodgænger i Brystet, og den haardt saarede Mand maatte i en tilkaldt
Ambulance bringes til Kommunehospitalet.

Den 37-aarige Adjunkt Svend Snedker Rasmussen, Koldings højere Almensko
le, er død i tysk Koncentrationslejr. Den afdøde efterlader sig Enke og
en lille Søn.

Rendal & Søns Maskinsnedkeri paa Skøjtevej i Kastrup blev i Gaar Morges
totalt ødelagt ved Sabotage. Firmaet leverede Kontormøbler og Skrivebor
de til Tyskerne, og man havde netop lagt sidste Haand paa en større Sen
ding Borde, som i Dag skulde have været sydpaa.
En mindre Afdeling af Værnemagtens Folk havde i Aftes indtaget Strøget,
hvor de generede alt og alle. Det lykkedes dem omsider paa Hjørnet af
Klosterstræde at komme i Klammeri med Tjener André, der var paa Vej til
sit Hjem paa Aadalsvej 17. En af Soldaterne gik pludselig amok, og med
sin lange Bajonet tilføjede han André saa alvorlige Snitsaar i Ansigtet,
at han maatte behandles paa Kommunehospitalet.
De færreste lægger formentlig Mærke til Shellhuset med Annexer, men prøv
engang at kigge paa det i disse Dage. Hele Ejendommen er blevet camoufle
ret med alle forhaandenværende Farver, om det saa er de nyopførte Bunkers
er de blevet dekoreret.
Schalburg-Landsforrædere foretog i Mandags en Razzia i Ejendommen Strandgade 21. Selv en Flyttevogn blev endevendt. Resultatet var negativt.
I Tirddags var der Razzia paa “Møns Dagblad’s Redaktion. Den blev fore
taget af en halv Snes maskinpistolbevæbnede tyske Soldater, der gennems
tøvdde Redaktørens og Forretningsførerens Lejligheder. Tyskerne udtalte,
at de ledte efter en Pistol, som Redaktøren skulde være i Besiddelse af
samt efter illegale Blade. Man fandt intet. Derimod har man paa Hotel
“Skandinavien” i Stege arresteret en Kok, Zier Jørgensen, der var i Be
siddelse af et illegalt Blad.
Onsdag Aften indfandt to revolverbevæbnede Mænd sig paa Apoteket Gi. Kon
gevej 82 og forlangte Forbindsstoffer udleveret. Da saadanne ikke fand
tes, forsvandt Mændene igen.
Onsdag Aften blev den 36-aarige Frede Pakvist Hansen, Helligkordsvej 17
i Roskilde dræbt af Revolverskud. Han har arbejdet paa Politigaarden.
Tyske Politisoldater foretog forleden en omfattende Razzia paa Østerbro
gade mellem Lille Triangel og Trianglen. Man var ude efter Vaaben, men
fandt ingen.
Høegh-Rasmussens Maskinfabrik i Bogholder Alle er blevet ødelagt ved Sa
botage. Der har to Gange tidligere været gjort Forsøg paa at ødelægge
Virksomheden, men først tredie Gang lykkedes det.
Helt uventet er 25 Grænsegendarmer blevet løsladt fra Frøsleviejren, og
man venter, at endnu 34 Gendarnier vil blive løsladt i Løbet af i Dag. Til
Gengæld gaar der haardnakkede Rygter om, at 300 af Lejrens internerede
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Den 20-aarige Per Krejberg Petersen, Egensevej 25, Svendborg, blev i Gaar
Eftermiddags myrdet af Gestapo ud for Forældrenes Hjem. Da Tyskerne
spurgte efter ham, forsøgte han at flygte gennem en Nabohave, men blev
dræbt af flere Salver fra Tyskernes Maskinpistoler.
Som omtalt blev Grossere Larsen fra Carlsgade ~ i Odense haardt saaret
af Revolvermænd ud for Fyns Forum. Det er nu oplyst, at “Grosserer Lar
sen” er idéntisk med Stikkeren Hartvig Larsens fra Assens, der i sin Tid
var en meget kendt Terrænløber. Efter at have gjort Tjeneste som Under
officer i Infanteriet blev Larsen ansat i Odense Politi, men efter den
l9.September gik han i Gestapos Tjeneste. Som bekendt blev den unge kø
benhavnske Skuespiller Bent von MiJlien myrdet af Shelihusets Morderafde
ling som Repressalie for Skuddene mod Stikker Larsen.
Schiiders Systue, Griffenfeldtsgade 87, blev i Tirsdags sat ud af Funk
tion for de næste Maaneder. En pistolbevæbnet Mand trængte ind i Lokaler
ne og forlangte, at Mørklægningsgardinerneskulde trækkes for. Da det var
sket, kom andre pistolbevæbnede Mænd ind paa Systuen og fjernede alle
vigtige Dele fra Symaskinerne. Alle Delene blev læsset paa en Bil, som
Frihedskæmperne havde holdende udenfor, og desuden beordrede man Systuens
Personale til at læsse en Lastbil med Klæderuller, der skulde have været
brugt til tyske Uniformer. Desværre viste det sig ved en senere Undersø
gelse, at det tyske Uniformsstofvar ganske unavendeligt til noget fornuf
tigt Formaal. Det er derfor blevet destrueret.
Patrouillebaadfører i Toldvæsenet 5. Nielsen blev arresteret af Gestapo
Onsdag Aften.

HØRT I STOCKHOLM:
Over den flygtede Gunnar Larsens Skrivebord i Stockholm sidder et Skilt
med Indskriften:
Gott mit uns
Godt med Cement~
Godt med Fortjeneste~
Norske Faidskærmssoldater udsendt fra England har i de sidste Dage for
voldt store Afbrydelser paa det norske Jernbanenet, saaledes at Forbin
delsen mellem Nrd og Syd er fuldstændig afbrudt for Hovedlinjens Vedkom
men de.
360,361, 374 og 385 faar Besøg den 13/1.
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I FM LINJER (Udland):
Englands Overlegenhed over Tyskland i kirurgisk Henseende, særlig med
Hensyn til Anvendelsen af Penicillin blev fornylig understreget ved en
allieret Lægekonference i Bruxelles, meddeler “Daily Mail”.
Penicillin, som blev opdaget af de engelske Videnskabsmænd Florey og Fie
ming er siden udviklet gennem engelsk medicinsk Forsknings i saa høj Grad
at Penicillinet mellem D-Dagen og den 3l.Oktober reddede Livet paa tre af
fire engelske og canadiske Soldater, som havde paadraget sig Mave- og Un
derlivsskader. 2712 faktiske Underlivsskader behandledes i denne Periode
af engelske og canadiske Kirurger. Kun 759 Patienter døde, saaledes at
Helbredelsesprocenten var 72. Aldrig tidligere er saadanne Cifre forekom
met. I et Tilfælde var en engelsk Soldat blevet saaret i Maven af to Ma
skingeværkugler fra 100 Meters Afstand. De engelske Læger opererede ham ik
ke, men gav ham i Stedet Penicillin, konserveret Oksekød og Tvebakker,
og i Løbet af seks Uger var Soldaten atter i fuld Vigeur og i Tjeneste.
Niels Horne skriver i “Morgontidningen”:
De Allierede~ har for Tiden op
daget, at deres militære Hjælpekilder ikke er tilstrækkelige til offen—
sive Foretagender paa begge Sider Jordkloden. Naar Roosevelt saa energisk
tager Eisenhower i Forsvar mod vrede Kritikere, som vil sætte ham fra Le
delsen af Operationerne paa Vestfronten, saa er det ikke alene for blot at
hævde Amerikas militære Prestige, det er maaske ogsaa en Retfærdigheds—
handling overfor en øverstbefalende, som i hvert Fald ikke er ansvarlig
for de strategiske Misgreb, som er blevet begaaet. Modgangen paa Vestfronten er den Pris, de Allierede og ikke mindst det amerikanske Folk maa
betale for, at General McArthur skal faa Mulighed for hurtigt at tage Re
vanche over Japanerne paa Fillipinerne.
-

SLUT.
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Efter at de danske Avislæsere som en Følge af den efterhaanden totale ty
ske Kontrol med de danske Dagblades Udlandsreportage, den tvangsmæssige
Placering af Telegrammerne og den fuldstændige Sterilisering af Over
skrifterne er ophørt med overhovedet at læse Telegrammerne i de danske
Dagblade, er den Nyhedsformidling, den illegale Presse, den svenske og
den engelske Radio gennemfører vokset i Betydning. Vi kan kun hilse dette
med Glæde, idet vi ved, med hvilken Omhu, Nyhedsstoffet fra hele Danmark
udvælges og undersøges, kender den Indsatsberedskab og det Mod, der præ
ger Mændene, som bringer det over Grænsen og hver Dag erfarer, hvilken
Betydning, Nyhederne har for hele den danske Befolkning. Opgaven, som vi
er med til at løse, er stor og krævende, men ogsaa i sig selv tilfreds
stillende. Naar vi betænker, med hvilken Alvor, Arbejdet og Opgaven er
taget op herhjemme, maa vi nu og da
paa hele det danske Folks Vegne
have Lov til at udtale en ~is Forundring over det Udvalg af Nyheder, der
kendetegner den svenske Radioavis’ Udsendelser, saaledes som den gennem
føres af T.T. Vi har i de sidste Dage maattet opleve i de svenske Radionyheder at høre citeret Telegrammer, der af den tyske Censur er tvangs—
indlagt i den danske Presse, bl.a. omhandlende”ødelæggelse af alle kul
turelle Mindesmærker i Budapest” pg “Opstande paa Sicilien”, ligesom den
svenske Radio meget ofte bringer Nyheder fra det officielle norske Tele
grambureau og Kalundborg Radio, to “Nyhedskilder”, der i Dag er Udtryk
for Propagandaløgnen. Den svenske Radio og ikke mindst de svenske Presse—
udsendelser har under den aandelige Mørklægning været det faste Holde
punkt for det danske Folk
det værdsætter denne og tror paa den. Netop
derfor er det af Betydning, at de svenske Radionyheder fortsat og udeluk
kende bygger paa den rigtige, udførlige, danske eller norske Nyhedsfor
midling, der findes.
-

—

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Rædseisnat i Odense.
Gestapo og deres danske Haandlangere beredte sidste Nat Odense By en sand
Rædselsnat. I Byens Udkant kom det flere Gange til lidkamp mellem Fri
hedskæmpere og Gestapofolk, paa Bjerregaardsvej optraadte Tyskerne som
Brandstiftere og i Adamsgade og paa Hans Rasmussensvej blev et Par Ejen

Rædseisnat i Odense

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Side 1—2
I faa Linjer

Sommerrazzia i “Tosca”

2

Adventister anholdt

2

Udgangsforbud i
Silkeborg
Tidligere SS-Mænd
som Røvere
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domme sprængt i Luften
alt paa Ordre af den højere Pancke.
Brandstiftelsen paa Bjerregaardsvej fandt Sted i en Lejlighed, som har
været beboet af en ung Mand, som Tyskerne ikke kan finde. Deraf deres
“teutoniske” Raseri. Senere blev der lagt Nomber i en Lejlighed i Adamsgade 42. Resultatet var, at hele Ejendommen styrtede sammen. Et noget
lignende Resultat opnaaede Tyskerne og deres Haandlangere paa Hans Ras
mussensvej 21, hvor man først anholdt Repræsentant Larsen og Hustru og
en ung Logerende. To Smaabørn i Hjemmet interesserede Gestapofolkene sig
derimod ikke for, og havde de øvrige Beboere ikke taget sig af dem, var
de sandsyn~igvis.blevet sprængt i Luften med Ejendommen, da Tyskerne no
get senere lagde Bomber ud. Forinden havde de forsikret, at kun Larsens
Lejlighed skulde ødelægges, men samtlige Beboere flygtede i Hast fra Lej
lighederne. Det var godt det samme, for den halve Ejendom styrtede i
Grus, og 6-7 af Lejlighederne blev forvandlet til Ruinhobe sammen med
Larsens Hjem.
-

Sommerrazzia i
Cafe “Tosca”.
Sommerfolkene rullede i Gaar med to Vogne op foran Restaurant “Tosca” i
Frederiksberggade. Til Gæsternes store Overraskelse drejede det sig ikke
om et fredeligt Besøg i Værnemagerrestauranten, men ganske simpelt om en
Razzia. Der blev foretaget tre Anholdelser blandt Gæsterne, og derefter
kørte Sommerfolkene tilbage til Politigaarden. Motivet til de foretagne
Anholdelser er foreløbig ukendt.
Adventisternes øverste Raad
under Anholdelse.
Adventisternes øverste Raad, der tæller 12 Medlemmer, og hvis Formand er
Pastor Aksel Warmer, holdt Tirsdag den 2.Januar Raadsmøde i Ebenezerkir
kens Mødesal paa Suomisvej 5. Dette Raadsmøde maa aabenbart være faldet
Tyskerne for Brystet
muligvis har de troet, at det drejede sig om det
danske Frihedsraad
i hvert Fald blev Kirken pludselig omringet af Ge
stapo-Soldater og samtidig trængte maskinpistolbevæbnede Mænd ind. Raa
dets Medlemmer
der altsaa ikke maa forveksles med Frihedsraadet
blev
naturligvis forfærdede, da de saa de sværtbevæbnede Folk dukke op ved de
res Møde, men der blev ikke givet Lejlighed til Forklaringer. De maatte
alle med Pastor Warnier i Spidsen op i Transportvognen, og under skarp Be
vogtning af Politisoldater og med bevæbnede Gestapofolk i Biler for og
bag, kørte Kortegen til Shellhuset.
Der hengik derefter tre Dage, hvor man intet anede om det arresterede
Raads Skæbne. Saa blev de pludselig løsladt allesammen Lørdag den 6.Januar.
-

-

-

-

To Stikkere skudt.
Vi har tidligere i INF omtalt, at en 36-aarig Arbejdsmand Frode Palmquist-Hansen blev dræbt ved Pistolskud udfor sit Hjem paa Helligkorsvej
i Roskilde, og omtrent samtidig blev den 57-aarige Fiskemedhjælper Johan
nes Nielsen Frandsen haardt saaret. Frandsen kom gaaende med sin Hund, de
en ukendt Revolvermand aabnede Ild imod ham. Det er nu oplyst, at baade
Palmquist-Hansen og Nielsen Frandsen har været yderst aktive Stikkere.
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Den uovervindelige
tyske Værnemagt.
kal man dømme efter følgende Oplevelse fra Frihavnen for nogle Dage si
den, er det ikke alle tyske Soldater, der er lige “krigshærdede”. Ved et
af Pakhusene i Nærheden af det tyske Vagthus var der sket en alvorlig U
lykke. En Kusk var faldet ned fra Bukken mellem Hestene, og mens han laa
paa Jorden, blev han sparket meget voldsomt i Ansigtet og paadrog sig
herved en Række svære Læsioner. Han blødte voldsomt, de hans Kammerater
ilede til for at drage ham frem under Vognen, og samtidig kom to tyske
Soldater løbende fra Vagten. De vilde hjælpe til, men plugselig blev den
ene kridhvid i Ansigtet, og i næste øjeblik styrtede han om paa Jorden.
Det lykkedes først at faa ham til Bevidsthed, da hans Kammerat kastede en
Spand Vand i Hovedet paa ham. Derefter blev han ført tilbage til Vagten,
men pludselig saa man den anden Soldat styrte om, og han var stadigvæk
besvimet, da han blev baaret ind i Vagtlokalet og anbragt paa en Bænk.
Først efter nogen Tids Forløb kom han til sig selv.
Det kan tilføjes, at de to Tyskere begge var ganske unge, og at det aa
benbart var første Gang, de var ude for en saa chokerende Oplevelse som
en haardtkvæstet Mand.
Udgangsforbud
i Silkeborg.
Torsdag Aften blev en tysk Militærlæge skudt ned og dræbt paa Gaden i
Silkeborg. I Gaar blev dette Drab besvaret med Udgangsforbud i Byen i
Tiden mellem Kl.17.30 og 8. I det “oprop”, som den tyske Kommandant har
udsendt til Befolkningen, og i hvilket Udgangsforbudet indskærpes, gør
han gældende, at alle danske Statsborgere, der færdes paa offentlige Ga
der, Veje og Pladser i Spærretiden, vil blive skudt uden Varsel. Desuden
maa Gadedøre, Porte o.l. ikke holdes aflaaset under Spærretiden. Skulde
det alligevel ske, vil de Ansvarlige blive idømt de sværeste Straffe.
Den sidste Passus er højst ejendommelig. Man spørger uvilkaarlig sig
selv, om Kommandanten dermed vil understrege overfor en undrende Verden,
at dette kan ske uden Risiko i en tyskbesat og tyskbevogtet By, samtidig
med, at de lokale Vagtværn naturligvis omgaaende er blevet sat ud af
Spillet
bl.a. ved flere Arrestationer blandt Styrkens Med1~mmer.
-

Tidligere SS-Mænd
som Røvere.
Vi har tidligere i INF ført Bevis for, at en Mængde af de mange Revolver
røverier begaas af danske Landsforræder fra Shellhuset, Schalburglogen
eller SS-Huset i Jernbanegade, og selv om den højere Pancke med alle til
Raadighed staaende Midler, bl .a. de tvangsindlagte RB-Telegramer i de
danske Dagblade, forsøger at paavise, at det er de danske Frihedskæmpere,
der er Ophavsmændene, sker det Gang paa Gang, at hans egne Folk maa skri
de til Anholdelse af deres danske Medløbere. Vi omtalte for nogen Tid si
den en større Affære, i hvilken 25 danske Landsforrædere i tysk Tjeneste
var impliceret, og efter alt at dømme er en lignende Sag nu under Opsej
ling. Paa et Pantlaanerkontor i den indre By tilbageholdt man i Gaar tre
unge Mænd, som forsøgte at pantsætte forskellige Ting, der viste sig at
være Tyvekoster. De unge Mænd var i Besiddelse af Løsskudspistoler, og
ved den paafølgende Afhøring viste det sig, at de indtil for ganske nylig
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havde været tjenstgørende i SS-Huset i Jernbanegade. De havde imidlertid
fundet Tjenesten for besværlig, for lidet indbringende og for risikabel
under Hensyn til Tysklands forestaaende Nederlag, og derfor var de deser
teret sammen med nogle andre SS-Mænd. De havde derefter dannet en Røverbande, og de havde allerede begaaet adskillige Kup. Man søger nu efter de
øvrige Desertører og Baridemedlemmer, og man maa vente en lang Række Af
sløringer af den sidste Tids røveriske Begivenheder. For Fuldstændighe
dens Skyld bør det tilføjes, at de unge haabefulde 55-Desertører har væ
ret paa den højere SS- og Førerskole i Tyskland, og de maa følgelig siges
at sidde inde med særdeles gode Forudsætninger for deres nuværende Haand—
tering.
Tysk Jernbanevogn sprængt i Lùften.
Paa Østerport Stations Godsbaneterræn trængte Sabotører i Aftes ved 23.
Tiden frem til en tysk Jernbanevogn, læsset med Materialer til Værnemag
ten. I Vognen blev anbragt to Bomber, og efter at Stationspersonalet var
blevet advaret, blev Bomberne bragt til Sprængning. Vognen med Indhold
blev fuldstændig ødelagt, og i den følgende Time var der et livligt Sky
deri i hele Omegnen. Det var dels de tyske Vagtposter ved Jernbanen, dels
Posterne paa Kastelsvolden og dels Sabotagevagterne i de mange Værnemage
rier i og omkring Frihavnen, der var blevet skræmt fra Vid og Sans og gav
Ild ved denne Bevægelse.
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tentatet flygtede Revolvermændene i en Lillebil, som de holdt op paa den
nærliggende Holdeplads. De nærmere Omstændigheder er foreløbig ukendte.
Den tyske Værnemagts Halmdepot i Nørresundby blev i Gaar ødelagt med Bom
ber. Hele Lageret brændte, og Bygningen blev fuldstændig ødelagt.
To tyske Soldater var i Gaar kommet i Klammeri udfor Bennetts Hjørne paa
Raadhuspladsen, og pludselig trak den ene sin Pistol og affyrede to Skud
mod den anden. Han styrtede om paa Fortovet, tilsyneladende haardt saa
ret, men ved Ankomsten til Feltlazarettet viste det sig, at han kun var
ramt i den ene Arm.
Det viser sig nu, at Manden, der blev dræbt paa sit Kontor i Vasbygade
49, allerede var skudt, da Tyskerne og Sommerfolkene besatte Bygningen
og gav sig til at skyde vildt omkring sig. Det var den 50—aarige Jern—
handler Frantz Thorvald Hansen Thorskov, Kongshaven 66, der var ansat paa
Broderens Jernplads i Vasbygade. Han blev opsøgt af to Mænd paa Kontoret,
og de affyrede de dræbende Skud mod ham. Han var Medlem af DNSAP.
En 16-aarig Pige i Klemensker paa Bornholm blev Lørdag Aften overfaldet
af en Voldsforbryder, der truede hende med Revolver, hvorefter har for—
øvede Voldtægt imod hende. Hun maatte stærkt lidende indlægges paa Syge
huset. Pigen har siden givet forskellige Oplysninger om Forbryderen
bl.
a. bar han Skraahue
Dermed maa vist alt være sagt.
-

-

I FAA LINJER:
Som bebudet i INF blev et større Kontingent internerede danske Statsbor
gere i Gaar overført fra Frøslevlejren til Tyskland. Det nøjagtige Tal
er endnu ikke opgivet til de danske Myndigheder, men det drejer sig om
230-340 Mennesker. Udtaggelsen af de Internerede er sket i Grupper, og
Hovedparten af de deporterede er fra Jylland.
Torsdag Aften Kl.2O.53 blev et Sporkryds paa Vejle Hovedstation ødelagt
ved en Eksplosion. Paa Baneterrænet blev der fundet fem Bomber, der ikke
var eksploderet. Trafikken blev genoptaget Kl.22.25.
Natten til Fredag opstod der Brand i Kreaturdamperen “Ann Ellen Clausen”
af Kolding, der laa ved Sdr.Toldbod i Københavns Havn. Der var anbragt
flere Brandbomber om Bord, men der var kun opstaaet Ild i Mandskabsluk
afet og i Maskinrummet. Branden blev hurtigt slukket, og Skaden er ikke
af større Omfang.
Natten til Torsdag er alle Folkeregisterkort, dog med Undtagelse af Ad
gangskortene, fjernet fra Kommunekontoret i Løgstør.
Ved Retten i Ribe er Gaardejer Vald.Brogaard, Øster V~dsted, idømt en Bø
de paa 2000 Kr. for ulovlig Salg af tre Svin. Desuden skal han betale 200
Kr. i Sagsomkostninger. Hans Søn Chr
,
der havde medvirket ved Salget,
idømtes en Bøde paa 300 Kr. En Husmand, Uffe Hansen, Lundsmark, der hav
de solgt en So, idømtes en Bøde paa 300 Kr.
Som omtalt i Dagbladene blev en Gæst i “Lido”-Kaffesalon saaret af Revol
verskud i Bryst og Arme. Mandens Navn var Hans E.Pallisborg, og efter At98

Bornholms Hovedby, Rønne, har faaet udvidet tysk Besættelse. Til Sikker
hedspolitiets hidtidige Styrke paa 7 Mand er yderligere kommet 13 Gendar
mer, der skal assistere ved alt forfaldende Arbejde. Saa ved man, hvor
det bærer hen for Rønneboerne.
Sommerfolkene mødte i Onsdags op udenfor Henry Hansens Cykleforretning
paa Godthaabsvej, og efter Konference med en Stikker, som i nogen Tid
havde patruljeret frem og tilbage foran Forretningen, gik man ind og ar
resterede et 17-aarigt Bud.
“Villabyernes Blad” bringer i sit sidste Nummer følgende: ~
I Anledning af det fra officiel tysk Side er blevet medd~lt, at Tyve
riet af Rationeringsmærker paa Gentofte Raadhus var forøvet af en illegal
Gruppe under Ledelse af Vagtværnsmand Erik Gerlund, er vi blevet anmodet
om at oplyse, at Erik Gerlund ikke er eller har været ansat i Gentofte
kommunale Vagtværn.
-

Inkassator Aage Lunn, der har Kontor paa Amagertorv 9, er blevet arreste
ret i~jt Hjem. Samtidig var der Razzia paa hans Kontor
/~dag Morgen blev ved en Razzia i Esbjerg 20 Jernbanefolk arresteret, N
deriblandt Lokomotivfører Bjerregaard med Hustru og Børn, og Lokomotivfører Rasmussen. Desuden arresterede Gestapo Fiskeskipper Søren Mørch
Jensen, Kontorist Preben Knudsen, Arbejdsmand Martin Juhler, Blikkensla
ger L.Andersen, Fotograf Gustav Jacobsens Hustru
Manden var forsvundet
samt Fotografens Broder, Slagteriarbejder Jacobsen og Politibetjent
~Roggenkamp Rasmussen.

)

-

-

Arrestationen af Operasanger Henry Skjær maa sikkert staa i Forbindelse
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med, at Gestapo eftersøger Operasangerens Søn.
Tyskerne tilbageholdt to af Personalet hos J.Guldmanns Efterfølger i Kor
sør, hvor der Natten til Tirsdag blev bortført en større Sending Jagtge
værer, som Dagen efter skulde have været udleveret til de tyske Myndig
heder. Det drejer sig om Repræsentant Henrik Lauritzen og Kontorassistent
Kjeld Jensen. Tyskerne har endvidere i Korsør anholdt Handelslærling
Claus Mohr, der var ansat i Firmaet Halfdan Fischer.
Natten til Fredag sprængtes Vennelyst Teater i Aarhus i Luften. Schal
burgmændene, der foretog Vandalismen ankom i et Par Biler, spærrede de
omliggende Gader med Pigtraad og placerede Bomber i Ejendommen, medens
Restaurantens Personale samledes sammen og spærredes inde. Teatersalen
blev fuldstændig ødelagt. Der er anrettet Skade for Ca. en halv Mill.Kr.
Den herostratisk berømte Dr.Meissner, der i Besættelsens første Aar var
Overcensor for den danske Presse og som rejste til Tyskland for at melde
sig til Fronttjeneste, er aldrig naaet længere end til Berlin, hvor han
i Dag leder et Propagandakontor for SS-Sicherheits-Dienst. Det er natur
ligvis ogsaa mere behageligt og mindre risikabelt end Fronttjenesten.
Manden, der Fredag Eftermiddag blev ramt i Brystet af et Pistolskud i
Ryesgade, hedder Carl Krafting.
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Forleden Dag indfandt en tysk Soldat sig paa Centralen i Korsør for at
søge nærmere Oplysninger om en bestemt Samtale. Han vidste imidlertid
saa lidt om, hvornaar Samtalen skulde være ført, at man ikke kunde komme
Sagen nærmere. Den fungerende Forstanderinde, Fru Nanna Sørensen, der er
gift med en af Korsørs kendte Nazister, Repræsentant Niels Juel Sørensen,
Algade, tilbød derefter at lade Tyskeren faa de forskellige Telefonsamers
Adresser~ Tyskeren ønskede dog ikke at tage imod dette Tilbud
Fru Sø
rensen, som for Tiden fungerer som Forstanderinde, da den tidligere For
standerinde er forflyttet, har været ved Korsør Central i en Aarrække, og
der er derfor almindelig Frygt for i Korsør, at hun skal blive udnævnt
til Leder af Centralen.
-
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blikkeligt og affyrede to Skud mod Søren Leth, som blev ramt i Brystet
og Maven. Meddelelsen i den engelske Radio om, at Søren Leth er Stikker,
maa bero paa en beklagelig Misforstaaelse, for han har nemlig aldrig haft
det fjerneste med Tyskerne at gøre.
Det kan oplyses, at de ca.5O Lastvogne, der forleden rekvireredes af Vær
nemagten i Odense, blev anvendt under en Manøvrrei Sydfyn: Engelsk Land
gang i Svendborg. Til Orientering kan oplyses, at samtlige landsatte
Tropper selvfølgelig som andre Steder i Europa blev kastet tilbage i Havet.
Darauf können Sie sich verlassen~
Der er ankommet en Del Sommerfolk til Odense, som bl.a. bor i Paarup For
samlingshus, hvor der i Forvejen bor tysk Politi.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
VESTFRONTEN:
Tyskerne fortsætter deres Afsætningsbevægelser, men det lykkedes ikke de
Allierede i den yderste vestlige Del af Kilen at komme til Kamp paa Grund
af mægtige Minefelter. Paa Flankerne er der derimod meget kraftige allie
rede Angreb, navnlig ved Houffalize, den tyske Kile skrumper i det hele
taget meget stærkt sammen. De tyske Tab opgøres nu efter 26 Dages Offen
siv til 83.000 Saarede, Savnede og Døde samt et Tab paa 360 Panser. I Al
sace gør Tyskerne kun meget ringe Fremskridt, og er de fleste Steder gaa
et i Defensiven, dette er saaledes Tilfældet Syd for SaarbrUcken, hvor
Amerikanerne vinder meget Terræn.
ØSTFRONTEN: Den nye russiske Offensiv fra Weichsel-Brohovederne er ret
tet mod Krakau og øvreschlesien. Russerne er allerede trængt ind i de ty
ske Hovedkampstillinger. Ved Budapest har Russerne samtidig begyndt det
sidste Hovedangreb, der er særlig haarde Kampe i Pest i Nærheden af øst
banegaarden, hvor Russerne angriber koncentrisk med stærke Panserafdelin
ger. Der anrettes store ødelæggelser, men Tyskerne er bleve~ sprængt i
mindre Grupper, og der er ikke noget samlet Forsvar længere~ En Del af
de tyske Tropper er det lykkedes at naa over Floden til Buda, hvor de
forgæves venter paa de tyske Undsætningsstyrker.
Der gøres nu fra den
katolske Kirke et Forsøg paa at faa erklæret Bratislava for aaben By, men
det vil sikkert ikke lykkes, da det nazistiske Parti frygter, at det kan
faa uheldige Virkninger for Forsvaret andre Steder i Tyskland, bl.a.
Wien.
-

Torsdag den 4.Januar blev en ung Mand, Repræsentant Søren Leth, Vestre
Kongevej 26, Viby, skudt ned paa en Billardsalon i “Hafniahus” i Aarhus
af det tyske Sikkerhedspoliti. Dette var kommet op paa Billard-Salonen
for at foretage en Razzia. Gestapofolkene opfordrede de tilstedeværende
til at forholde sig i Ro, idet de viste deres Revolvere og Ausweis. Der
paa foretog de Visitation af de tilstedeværende, idet de undersøgte Gæ
sternes Legitimationskort. Søren Leth havde ogsaa vist sit frem, men paa
Trods af Gestapomændenes Ordre til de tilstedeværende om at forblive paa
deres Pladser, søgte han at slippe ud af Lokalet. Tyskerne reagerede øje-

GØRING: I Gaar fejrede Rigsmarskal Hermann Gøring sin 52-Aars Fødsels
dag. Det har ikke været med større Glæde, han har kunnet se tilbage paa
det sidste Aar, hvor Himmler har forsat ham fra Andenpladsen i det tyske
Rige. Der var ingen officiel Festivitas som i de tidligere Aar, og der
var ingen Gaver fra den tyske Industri.

100
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LUFTANGREB: For første Gang i 6 Dage er det nu lykkedes Tyskerne at føre
et Tog over den sydlige Bro ved Køln. Broen blev ramt af en Fuldtræffer,
hvorved den ene Brobue røg i Floden. Ogsaa Hohenzollernbroen er blevet
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ødelagt, men her er Reparationerne endnu ikke tilendebragt, da et nyt
Luftangreb har revet et nyt Brofag bort. Det kan oplyses, at ogsaa Reh
magen Broen er ødelagt, hvorfor Togene maa køre uhyre Omveje for at naa
frem til Fronten. De fleste Steder paa den venstre Rhinbred holder der
enorme Mængder af Waggoner og venter paa at blivé transporteret videre,
de allierede Flyvere har her et let Bytte.
Ved Luftangrebet paa Bergen ødelagdes i Gaar en Del Undervandsbaade, der
laa foran Bunkerne. To engelske Maskiner blev nedskudt. Værnemagtsberet
ningen taler om ti nedskudte Maskiner.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Ro og Orden
i Danmark.
Tyskernes Løfter om at Tilstandene skulde blive paradisiske herhjemme ef
ter Overfaldet paa det danske Politi og Tvangsdeporteringen er hurtigt
blevet afsløret som en Propagandaløgn af samme Format som saa mange andre
af Nazisternes gyldne Løfter. Der er aldrig sket saa mange Forbrydelser
i Danmark som efter den 19.September. Røverier af den groveste Art hører
til Nattens- og Dagens
Orden, Tyverianmeldelserne til Forsikringssel
skaberne svulmer op til fantastiske Summer, vore egne smaa Lovovertrædel
ser er blevet forøget med en Hær af tyske Medløbere, der alle uden Undta
gelse er Folk med moralske Brist. Sortbørshandelen trives som ingen Sin
de, det er ikke den Sortbørshandel, som Tyskerne og Sommerfolkene fra Tid
til anden gør et “Kæmpefremstød” imod ved at storme en Kaffebar, svært
bevæbnet med Maskinpistoler, Haandgranater og Haandbomber
for alle E
ventualiteters Skyld, men de danske Værnemageres Sjakren med rationerede
Varer til Værnemagtens Repræsentanter, deres Overtrædelser af alle eksi
sterende Bestemmelser til Sikring af de~n danske Befolknins Forsyninger
og deres aabenlyse Foragt for Loven. Skulde det gaa galt, kan disse Vær
nemagere jo blot henholde sig til Tyskerne, der meget hurtigt
eventuelt
med Sommer- og Schalburgfolkenes velvillige Bistand
skal bremse alle
de danske Forsøg paa Indgreb.
Lad os lige anføre et Par Eksempler paa den
efter tyske Begreber
saa
højtpriste Ro og Orden her i Landet. Lad os tage et Døgn i København. Ti
den fra Lørdag Middag til Søndag Middag: To Droskechauffører og en Lille
bilchauffør blev med Pistoler i Ryggen tvunget til at køre for SS-Folk,
til Trods for at Taagen var saa tæt, at al Kørsel var forbundet med Livs
fare. Paa Sct.Hans Torv entrede to Mænd en Linje 3. Den ene holdt Konduk
tøren op, den anden tvang Vognstyreren
naturligvis med Pistol
til at
køre Vognen forbi alle Stoppesteder, over Gadekryds og videre forbi Tri
anglen til Strandboulevarden. Passagererne var forfærdede, Faren for al
vorlige Ulykker overhængende
Revolvermændene grinede bare og forsvandt
-

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Det tyske Gesandtskab har ifølge~ den svenske Radio i Dag meddelt, at det
saakaldte tyske Spærreomraade i Skagerak fra og med i Dag er blevet ud
videt i østlig Retning efter nærmere angivne Positionsbestemmelser. Hvert
Fartøj, som uden tysk Tilladelse begiver sig ind i eller gennem denne
Zone, vil blive udsat for øjeblikkelig ødelæggelse. Det svenske Gesandt
skåg i Berlin er straks blevet beordret til at foretage Demarche i Sagen.
Britiske Lancastermaskiner eskorteret af Jagermaskiner angreb i Gaar Ef
termiddags Ubaads-Hangarerne i Bergen, meddeler Reuter. Maskinerne ned—
kastede flere Tons Bomber. Desuden blev den tyske Skibsfart i og omkring
Bergens Havn angrebet.
Et Par Maskiner førte Bomberne med tilbage, da Hangarerne var dækket af
tætte Røgskyer, og man vilde ikke risikere Tab blandt Nordmændene i Hav
nen. Maskinerne var over Bergen i en halv Time til Trods for, at de u
standselig blev angrebet af tyske Jagerstyrker og af Luftværrlet.

-

-

-

-

-

En Afsløring:
Paa en Billedside i “Hamburger Illustrierte” for 4.Januar finder vi en
Optagelse af japanske Flyvere, der øver sig i at lande med Faldskærm paa
Havoverfladen. Bil ledteksten lyder:
“Japanerne er et Søens Folk, og den største Del af deres Krig udspilles
paa Oceanerne. At “lande” paa Vandet er derfor en vigtig øvelse for den
japanske Flyver
her foregaar øvelsen i en Svømmehal paa en Badeanstalt
i Tokio.”
Billedet, som angives at være optaget af Japan-Photo-Library, Weltbild,
Transocean, viser en ung Mand, der er ophængt i en “Landingssele” over
Vandet. I Baggrunden ses en Del mærkværdigt høje Japanere, men endnu mere
paafaldende er dog det Skilt i Billedets Baggrund, hvorpaa man med for
holdsvis ringe Anstrengelse kan læse følgende Tekst paa godt Dansk: “To
baksrygning er ikke tilladt”.
Kommunikationen mellem de to Akselande maa være haardt ramt, naar det er
nødvendigt at konstruere japansk Krigspropaganda i
Københavns Svømmehal
-

-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Ro og Orden i Danmark
Side 1-2
Udspreder Tyskerne forkerte Sabotagemeddelelser “
2
Nazihuse sprængt
i Qdense
“
3
N~zikontoristen pumpede
Benzin
“
3
To Stikkere likvideret
“
3
Mytteri paa Baadsmandsgades Kaserne
“
3-4

En Sommer-Replik
Side 4
Det tyske Sikkerheds
politi leger Røvere
og Soldater
“
4
Dansk Damper
krigsforlist
“
4-5
Mordterror i Aalborg “
5
I faa Linjer(Indland) “
5-6 og
8-9
Udland
“
7 og 8
En Berigtigelse
“
9

-
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ved Endestationen. I Hellerup blev en enlig Dame frarøvet sine Penge af
seks Revolvermænd
den ene havde Maskinpistol. I Klampenborg raserede
en revolverbevæbnet Mand og hans kvindelige Ledsagerske en Villa, efter
at de havde spærret Villaens Husassistent og hendes Veninde inde i et
Klædeskab og senere lagt Husassistenten i Seng
svinebundet. Formentlig
er det den samme Røverkvinde, der har ledsaget fem, seks mandlige Røvere
Søndag Formiddag til Sølystparken i Klampenborg, hvor der blev forsøgt
Røverier i to Villaer. En af Røverne var i dette Tilfælde forsynet med
Maskinpistol. Paa Vesterbro blev der alene begaaet Indbrud i over en halv
Snes Forretninger og i næsten lige saa mange Lejligheder, og paa Lyngby
vej blev en Salgschauffør holdt op af to Pistolmænd og frataget Dagens
Fortjeneste. Og til dette lille Udsnit af grovere Forbrydelser kommer det
vældige Antal af mindre Forbrydelser, smaa Indbrud og Indbrudsforsøg, Re
volverrøverier
i København regner man med en Snes Stykker af disse pr.
Nat
Cykletyverier (legio), almindeligesimple Tyverier og Voldtægtsfor
brydel ser.
Jo, vist er der Ro og Orden i Danmark, Hr.Pancke
-

-

-

-

Udspreder Tyskerne
forkerte Sabotagemeddelel ser?
Frihedskæmpernes Storm paa “Hans Justs Magasiner” i Aarhusgade, der via
R.B. har været omtalt i Dagbladene, har givet Anledning til de mest fan
tastiske Rygter. Bl.a. skulde flere Frihedskæmpere være blevet dræbt og
saaret i Kamp med Kompleksets Vagter. INF kan oplyse, at dette intet har
med Virkeligheden at gøre. Det kom overhovedet ikke til Skudveksling paa
Stedet, og samtlige Arbejdere og Funktionærer i det store Kompleks, der
rummer en Del forskellige Virksomheder, rettede sig uden Tøven efter de
Anvisninger, som Frihedsk~iperne gav. Den eneste, der ikke overholdt For
budet mod at betræde Komplekset, efter at Bomberne var lagt, var Marke
tenderske Fru Anny Møller, Jens Munksgade 10, I.Sal. Hun kom pludselig i
Tanker om, at hun havde glemt sin Tegnebog med ca.2000 Kr. i Marketende
net. Frihedsk~iperne var paa dette Tidspunkt ved at afslutte Bombeudlæg
ningen, og uden at nogen kunde hindre det, løb Fru Møller op ad Køkken
trappen til Marketenderiet. Hun naaede imidlertid ikke ned igen, og sand
synligvis er hun blevet dræbt af Eksplosionsvirkningen. Hendes Lig blev
senere fundet i Ruinerne, og selvfølgelig udnyttede den tyske Propaganda
denne Kendsgerning, uden samtidig at omtale de faktiske Forhold ved Fru
Møllers ulykkelige Død. Muligt er det ogsaa den tyske Propaganda, der har
været intersseret i at udsprede Rygterne om de mange døde Frihedskæmpere
og Vagter.
Det kan iøvrigt tilføjes, at Ca. 50 Frihedskæmpere deltog i Besættelsen
af Magasinerne, og Angrebet, der fandt Sted Kl. 15.50 Fredag Eftermiddag)
var rettet mod Helweg Mikkelsen & Co.s mekaniske Værksteder paa 4.Sal.
Bl.a. tilvirkede man Reservedele til V 2. Hele Virksomheden blev ødelagt
og desuden skete der en Del Brandskade paa andre Virksomheder i Ejendom
men, der er paa 7 Etager. I første Omgang foretog Vagtværnet Afspærring
omkring Stedet, og det foregik upaaklageligt, men efter at Sommerfolkene
var kommet til og Vagtværnets Medlemmer jaget hjem, endte det hele i Kaos
naturligvis.
—
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Nazihuse sprængt
i Odense.
Som omtalt beredte Gestapo-Folk og danske Landsforrædere Natten til Fre
dag Odenseanerne en højst uhyggelig Nat. Bl.a. sprængte Tyskerne et Par
Ejendomme i Luften, efter at man det ene Sted havde foretaget tre Anhol
delser, mens man i den anden Ejendom forgæves havde søgt en Mand, som
skulde anholdes.
Imidlertid ser det ud til, at Frihedskæmperne nu besvarer disse menings
løse ødelæggelser. I hvert Fald blev der Natten til Lørdag sprængt to
andre Ejendomme i Luften, og i dette Tilfælde gik det ud over Folk med
nazistiske og tyskvenlige Interesser. Den første Ejendom, der blev øde
lagt, tilhørte Karruselejer Ejner Hansen i Dalum. Hansen, der nu er Vogn
mand med udstrakt Forretning for Tyskerne, fik sammen med sin Familie fem
Minutter til at forsvinde i, og derefter blev Huset sprængt. En Times Tid
senere trængte bevæbnede Mænd ind i Chauffør Caspersens Hus paa Munkeris
vej 5. Ogsaa han fik fem Minutter til at komme i Sikkerhed i, og derefter
blev hans Ejendom jævnet med Jorden. Caspersen har gjort Tjeneste paa
østfronten i Frikorps Danmark.
Nazi-Kontoristen
pumpede Benzin.
Lemvig Müller & Muncks Kompleks i Vasbygade blev for nogle Dage siden be
sat af en Del Frihedskæmpere. Personalet blev holdt op, og det blev be
tydet dem, at man var ude efter en Benzinbeholdning paa 600 Liter. Den
laa i nogle store Tromler i et Lagerskur. Derefter udtog Fnihedskæmperne
en Mand paa Kontoret, der var kendt for sine nazistiske Tilbøjeligheder,
og han blev sat til at pumpe Benzinen op i nogle Beholdere, som efter
haanden blev læsset paa en Lastbil. Hele Aktionen varede en god Times
Tid, og det kan uden Overdrivelse tilføjes, at den nazistiske Kontorist
var godt øm i Armene, da han var færdig.
To Stikkere
likvideret.
Som omtalt i Dagbladene blev Rengøringsassistent Frk.Thomsen ved Sundby
Hospital dræbt af Revolvermænd, da hun Lørdag ved Middagsti~ var paa Vej
fra Hospitalet til sit Hjem i Elbagade. Vi kan til denne Meddelelse føje,
at Frk.Thomsen var kendt som en meget ivrig Nazist og Stikker, der havde
nært Samarbejde med Arbejdsmand Albert Jørgensen, der ligeledes var ansat
paa Sundby Hospital, indtil han i December Maaned blev haardt.saaret af
Revolvermænd. Det skete lige udenfor Hospitalets Port, men ikke desto
mindre insisterede Jørgensen paa at blive bragt til Feltlazarettet paa
Nyel andsvej.
Endnu en farlig Stikker blev forsøgt likvideret i Slutningen af sidste
Uge, nemlig den 35-aarige Hans Elga Altid Perscke, af sig selv kaldet
Pollisborg fra Lyngbyvej 3 i Hillerød. Det var ham, der som omtalt i INF
blev ramt af Skud i Lido-Bar paa Vesterbrogade.
Mytteri paa Baadsmandsstrædes
Kaserne?
Natten til Lørdag blev hele Kvarteret omkring den tyskbesatte Kaserne i
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BaadsmandsStræde, hvor tidligere det danske Feltartilleri havde til Huse,
holdt vaagen ved en Skydning, der varede ved i flere Timer. Mange Gange
var Skydningen meget voldsom, og langt ud over Amager og i den indre By
kunde man høre Salverne. Skydningen stammede uden Tvivl fra det vidt
strakte Kaserneterræn, og Folk var af den Opfattelse, at det drejede sig
om en Natøvelse, som var foranstaltet af den tyske Værnemagt. Lørdag For
middag oplevede Beboerne i Kvarteret imidlertid en Transport, som gav en
hel anden Forklaring paa den natlige Skydning paa Kasernen. En af den
tyske Værnemagts store Lastbiler kom kørende ad Prinsessegade og drejede
om ad Baadsmandsstræde, hvorden forsvandt ind gennem Porten til Kasernen.
Paa Lastbilen kunde man tælle ca. 20 af de Kister, som almindeligvis bru
ges ved tyske Soldaterbegravelser. Efter dette synes der ikkeat herske
Tvivl om, at der paa Kasernen har været regulært Mytteri.
En Sommerreplik.
Tyskerne og Sommerfolkene har i de sidste Dage været yderst virksomme ved
Anholdelsen af en Række frederiksbergske Politibetjente’. Saaledes har man
anholdt Politibetjentene Lorentzen og Green paa Brøndkjærvej 15, og end
videre har man anholdt ialt 7 Politibetjente i en Lejlighed paa Bykilde
vej 10. Deres Navne er: Christov, Hegge, Helsmark, Michelsen, Jacobsen,
Eilersen og Madsen. Formentlig er det i Tilslutning til disse Anholdel
ser, at Sommerfolkene fandt frem til fire af Politiets Biler, som var an
bragt i et Garagekompleks paa Søndre Fasanvej. Da Sommerfolkene havde
faaet de fire Køretøjer startet og var kommet ud paa Gaden med dem, ud
brød en af dem med virkelig Begejstring:
Det er vel nok dejlige Vogne. Dem faar Tyskerne sgu’ ikke~
-

Det tyske Sikkerhedspoliti
leger Røvere og Soldater.
Onsdag Aften ved 22.30 Tiden opdagede nogle forbipasserende, at der i en
Bil, som holdt paa Hulgaardsvej, sad en Mand i dyb Søvn. De tilkaldte
Vagtværnet, men da Folkene ankom, blev de modtaget med Serieskydning fra
de nærliggende Buske. Senere blev forskellige forbipasserende beskudt og
maatte flygte for Livet. Det viste sig, at det var det tyske, saakaldte
Sikkerhedspoliti, der paa denne Maade legede Røvere og Soldater. Uvist
af hvilken Grund havde de gemt sig i Buskene, og “Spøgen” stod paa i et
Par Timer. Den sovende Mand paa Bilens Bagsæde var en døddrukken Schal
burgmand.
Dansk Damper krigsforlist
ved den norske Sydkyst.
Rederiet “Vendila” har modtaget Meddelelse om, at Damperen “Otto Peter
s’en” er krigsforlist udfor Drammen i Norge. Skibet var i Ballast paa Vej
til Oslo, da det løb paa en Mine. En Fyrbøder blev dræbt, og 3.Styrmand
blev lettere saaret. Skibet er ikke sunket, men det er tvivlsomt, om det
kan reddes. Det kan iøvrigt tilføjes, at Forholdene i de norske Havne og
Farvande for Tiden er fortvivlede paa Grund af de Allieredes stadige
Luftangreb. Mange Steder er Kajerne fuldstændig ødelagt og ude i Havneløbene ligger Vragene af forliste Dampere, der gør Sejlads ind og ud
fuldstændig umulig. Yderligere rummer Udlægningen af Miner fra allierede
Flyvere en betydelig Risiko for Sejladsen, og Tyskerne er ude af Stand
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til at holde Farvandene blot nogenlunde sejlbare. Paa Grund af manglende
Materiel og Uddannelse af Mandskabet er Minestrygning langt fra effektiv.
Mordterror
i Aalborg.
Et Dobbelt-Clearing-Mord forøvedes Natten til Lørdag i Aalborg, hvor man
tidligt Lørdag Morgen fandt den 55-aarige Dyrlæge Axel Richard Møller,
Nørregade 18, Brønderslev, dræbt ved 8 Skud gennem Hovedet. Møller, der
i flere Perioder har været Borgmester i Brønderslev, valgt af de Konser
vative, var Aftenen før telefonisk blevet kaldt ud til Hjermitslevsgaards
Marken ved Brønderslev. Af Sikkerhedshensyn tog han sin Assistent, den
34—aarige Dyrlæge Ole Vagn Larsen med i Bilen. Dyrlæge Larsen fandt man
senere Lørdag Morgen dræbt paa Landevejen udenfor Brønderslev. Dyrlæge
Møller efterlader sig Hustru og tre voksne Børn, Dyrlæge Larsen efterla
der sig en ung Hustru.
I Løbet af Lørdag Formiddag blev derpaa den 40-aarige Bilhandler C.Burc
hardt, østeraa, 16, skudt ned og dræbt paa Holbergs Plads i Aalborg. En
Cyklist fyrede paa ham, og Burchardt var dræbt paa Stedet.

I FAA LINJER: (Indland)
Prins Aksel har atter været tilkaldt til en Samtale i Sheilhuset, skønt
Prinsen tidligere har forklaret, at de Vaaben, der er fundet, laa i en
Tepavillon og et Udhus, der ligger udenfor “Bernstorffshøj”s egentlige
Omraade. Samtidig med Vaabenfundet, der blev gjort i Onsdags af et større
Antal Sommerfolk, arresteredes Slotsgartner F.A.Hansen, dennes l7-aarige
Datter, l5-aarige Søn og en ung Pige, der boede i Nærheden. De tre unge
er dog senere frigivet, Slotsgartneren er stadig arresteret.
Natten til Lørdag ødelagdes Adolph Holst Fabrikker i Korsgade i Aalborg
ved Bombeeksplosioner, der fremkaldte en K~ipebrand og knuste Tusinder
af Ruder. Flere Personer fik Snitsaar.
Lørdag Morgen skete der paa Linjen mellem Viborg og Bækkelund en Spræng
ning. Syv Skinner maatte udskiftes.
Lørdag Eftermiddag blev Maskinfabrikken “Præcision”, Emdrupvej 28, øde
lagt af Bomber, som bl.a. lagde Maskinhuset fuldstændig i Ruiner. Et for
beredende Angreb paa Fabrikken blev allerede iværksat samme Dag som “Torotor” blev lagt i Ruiner.
Uniformsskræderiet i Classensgade 71, der udelukkende arbejder for Ty
skerne, og som for nogle Maaneder siden blev hærget af Brand- og Spræng
bomber, er atter blevet hjemsøgt af Frihedsk~iperne. Det skete i Lørdags
med fuldstændig ødelæggende Virkning.
Otte civile Sommerfolk besatte i Lørdags Mekaniker Winthers Villa og
Værksted paa Slotsherrensvej 53. Winther blev arresteret, og i Kælderen
til Villaen fandt Sommerfolkene et større Vaabenlager, der bestod af Re
kylgeværer, Maskinpistoler og Ammunition.
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En Ambulance blev i Gaar Eftermiddags kaldt til en Ulykke paa Frederiks
sundsvej. Da den ankom, blev Mandskabet holdt opafpistolbevæbnede Mænd,
Ambulancen blev læsset med Uniformer og Kapper, og derefter blev den di
rigeret til Nørrebros Runddel. Her blev Føreren og Medhjælperen sat af,
idet Revolvermændene lovede, at de hurtigt skulde vende tilbage med Vog
nen. Det skete i Løbet af en halv Times Tid.
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I København er arresteret Grosserer Carl Mogensen, Kronprinsensgade 13.
Han repræsenterer en Række engelske Firmaer, har tidligere været Officer
~1 den franske Fremmedlegion og er Medlem af Eventyrernes Klub.
Luftværnschefen i Tønder, Løjtnant Erik Marquardsen, er i de sidste Dage
blevet eftersøgt af tysk Feltgendarmeri.

I Cafe “Granada” kom det sent Lørdag Aften til Skydning, og Oberstløjt
nant Herbst fra det af Tyskerne beslaglagte “Vesterport” blev ramt i
Skulderen og maatte bringes til Feltlazarettet. Kort efter blev Inspek
tør Sv.Lykke Henriksen, Vesterbrogade 94, ramt af flere Skud i Hoved og
i Benene, da han passerede Bernstorffsgade i Nærheden af “Granada”. Han
maatte haardt saaret indlægges paa Kommunehospitalet. De nærmere Omstæn
digheder kendes ikke.

Sønnen af Chefen for Sikkerhedspolitiet i Esbjerg, Peder Christensen, der
som Faderen blev anholdt paa Fredericia Banegaard lige før Juleaften, er
blevet løsladt, medens hans Far stadig er arresteret.

Sent Søndag Aften fandt forbipasserende en tilsyneladende livløs Mand ud
for Lemvig MUller & Muncks Plads i Vasbygade. Det viste sig, at han var
haardt saaret af et Skud i Ryggen. Nærmere Oplysninger mangler indtil vi
dere.

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:

Ved Postkassen, der hænger paa Bennetts Facade ud mod Raadhuspladsen op
holdt der sig Fredag den l2.Januar Kl.ca.18.3O to tyske Soldater, hvoraf
den ene var meget fuld og som Følge deraf ikke havde Kontrol over sine
Handlinger. I det samme kom Feltgendarmeriet og en tysk Patrulje. Disse
forsøgte nu at anholde den fulde Tysker, hvilket han imidlertid ikke vil
de finde sig i og overfusede Politimændene i flere Minutter. Dette resul
terede i, at den ene Feltgendarm trak sin Pistol og affyrede et Skræmmeskud i Luften, der dog ikke havde den tiltænkte Hensigt, han fyrede der
for Pistolen af ind i Maven paa den tyske Soldat, som men høje Skrig
styrtede til Jorden med Blodet strømmende ud af Underlivet. Mens han laa
og stønnede og vred sig paa Fortovet, sparkede hans Landsmænd til ham for
at faa ham til at rejse sig, ingen af dem tænkte imidlertid paa at ringe
efter Ambulancen, som maatte tilkaldes af en tilfældig forbipasserende,
som fattede Medlidenhed med den haardt saarede Soldat, som paa det Tids
punkt laa fuldstændig stille, mens Blodet silede ud paa Fortovet. Da Ty
skeren havde ligget et Kvarter, blev han kørt bort af en af Brandvæsenets
Ambulancer.

ARRESTATI ONER:
Som omtalt er der i den sidste Tid foretaget en Række Arrestationer i
Sydsjælland. De sidst arresterede er: Gaardejer Poul Tissot Nielsen, Fak
singe, Medhjælper Axel Kvist Sørensen, Faksinge Sanatorium samt Amtsvej
mand Karl Petersen, Tubæk. Antallet af arresterede er herefter oppe paa
18. De tre Mænd, der nu er arresteret, sigtes for formodet Vaabenindsam
ling fra Sverige.
I Aalborg er 21 saakaldte asociale Elementer arresteret i sidste Uge, og
til Arresten er indbragt 10 Arrestanter, bl.a. Søren D.Kjersgaard, Frei
len, Berthel Nielsen, Aalborg, og Anton Mariusen, Vejgaard.
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Pastor Haldor Hald, Vejle, der blev anholdt for nogen Tid siden, er løs
ladt igen.

0STFRONTEN: Al Frygt og al Interesse samler sig i Tyskland om Nyhederne
fra de russiske Gennembrud paa østfrontpn. I Beretninger fra Fronten gø
res Befolkningen opmærksom paa den store Fare, der truer Tyskland her,
og østfronten er i Løbet af de sidste to Dage blevet til Hovedfronten
Afgørelsesfronten, som den kaldes. Alt Mandskab og Materiel, der var be
stemt til andre Frontafsnit dirigeres nu til Fronten i øst. Paa fire Si
der af Fronten har Tyskerne lidt betydelige Nederlag, og der er i Gaar
yderligere begyndt en ny Offensiv, denne Gang ved Narev Fronten. I det
sydlige Polen er Russerne gaaet yderligere 20 km frem og staar nu kun 35
km Nordøst for Krakau, 85 km fra Kattowize. I Weichsel er de tyske Af
værgestillinger gennembrudt paa stor Dybde. Den tyske Undsættelsesoffen
siv Vest for Budapest har maattet opgives, og de 60.000 Mand i Budapest
maa nu anses for tabt. I Pest har Tyskerne nu kun nogle faa Bunkers til
bage, de bliver skudt sønder og sammen af det russiske Artilleri. I det
nordlige Ungarn og Slovakiet er Russerne ogsaa gaaet frem, idet Losoez er
blevet indtaget, og dermed er de tyske Afdelinger i det østlige Slovaki
blevet afskaaret fra deres Kammerater. Paa Linjen Ebenrode-Schlossberg
er Russerne ogsaa trængt ind i de tyske Afværgestillinger, og Russerne
er gaaet ind i selve Schlossberg, hvor der kæmpes i Gaderne~ Talrige ty
ske Landsbyer i Nærheden staar nu i Brand.
-

VESTFRONTEN: Seks Divisioner af den femte tyske Panserarme er blevet in
desluttet af Amerikanerne Vest for Houffalize og Bastogne, efter at Ame
rikanerne under Montgomerys Ledelse har overskaaret Vejen St.Veith-Houf
falize. Der er ingen Veje tilbage for Tilbagetoget. Som det altid er Til
fældet ved et tysk Tilbagetog, var SS-Panserdivisionerne trukket ud af
Kampen, og de andre Panserdivisioner maatte saa ogsaa dække 55-Troppernes
Terræn. Vejret har nu bedret sig saa meget, at det allierede Flyvevaaben
kan tage aktiv Del i Kampen, og overalt opgiver de tyske Tropper Kampene
og trækker sig tilbage fra Kampen for at vente paa at blive taget til
Fange. Ved Malmedy er Amerikanerne gaaet frem i Offensiv og har vundet
Terræn. Dermed er den tyske Modoffensiv i Vest blevet afsluttet med for
færdende Tab for Tyskerne, saa store Tab, som Amerikanerne ikke kunde ha
ve ventet at forøve mod dem i Stillingskrigen ved Vestfronten. Det store
Maal: Antwerpen og Paris blev heller ikke naaet, og nu maa der ikke mere
i den tyske Presse tales om Modoffensiv. Det hele indskrænkede sig i Føl-
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To engelske Jagere strøg Lørdag Formiddag ned over Odense Staalskibsværft
og affyrede en Serie Skud med Maskingeværerne. Der skete dog ikke nævne
værdig Skade.

ge Propagandaministeriet sidste Direktiver til en “lille Forstyrrelses
offensiv”. Blade og Talere maa heller ikke mere nævne noget om Førerens
store Ord eller Hærførernes optimistiske Dagsbefalinger. Ligeledes er det
nu blevet forbudt at gentage de tyske Profetier om, at der skulde være
en Spaltning mellem Modstanderne, og at man meget snart kunde vente, at
England eller U.S.A vilde slutte Fred. Det hele er nu afviklet, af de 27
Divisioner, der var sat ind i Offensiven fra tysk Side, er der nu kun 3,
der ikke har lidt følelige Tab.

Tyskerne har i sidste Uge anholdt flere Læger. Blandt de anholdte er Læge
Carl A.Sander, Lyngbyvej 62. Man kender ikke Grunden til disse Anholdel
ser. Sanders Lejlighed blev undersøgt af Tyskerne i fem Timer.
Vagtmester Leif Knudsen fra Vagtværnets Hovedstation i Vartov blev i Af
tes afhentet af Tyskerne. Ingen kender Grunden.

HITLERS LIVLÆGE: Der rejses nu alvorlige Anklager mod Hitlers Livlæge,
Professor Morell, der beskyldes for Pligtforsømmelse i sin Behandling af
Føreren. Han skulde efter Attentatet have søgt Assistance af en erfaren
Hjernespecialist, han har fusket med Kuren, og han har stillet en Fejldiagnose, hedder det. I Beretningen meddeles det, at Hitler laa bevidst
løs i 18 Dage efter Attentatet, og at han var fuldstændig forvirret og
uden Kontrol over sig selv, da han endelig kom til sig selv. Videre havde
Professor Morell ikke opdaget, at der var en Blødning i Mellemøret, hvor
for Behandlingen havde været forkert.

I Morges ved 7.Tiden blev den 42-aarige Bogbinder Hans Jensen, Frederiksvej 58, skudt ned ud for Jyllandsvej Nr.5. Han ramtes af en Kugle i det
ene Ben og blev bragt til Frederiksberg Hospital.
Lørdag Aften ved 23.Tiden blev en 20-aarig Pige, Aase Nielsen, Allerup
ved Holbæk, skudt i Villakvarteret i Holbæk udfor Strandparken. Pigen,
der dræbtes paa Stedet, var kendt for sin nære Omgang med Tyskerne. Hun
havde bLa. for nogen Tid siden optraadt som Stikker ved at pudse Tysker
ne paa en ung Mand.

LUFTANGREB: Ved Luftangrebene i Gaar var man særlig ude efter Broerne
over Rhinen. Ved Køln blev Hohenzollern- og Hængebroen ramt igen, og for
første Gang er nu ogsaa Autostrada—Broen sat ud af Spillet. Der gik ty
ske Jagere op, men der mistedes 98 af 200 indsatte tyske Maskiner.

En Berigtigelse:
Vi gjorde i Lørdags vore Læsere opmærksomme paa “Hamburger Illustrierte”
af 4.Januar 1945, fordi Bladet paa en Billedside med Krigspropaganda for
de japanske Luftstyrker bragte et Fotografi af en “Landingsøvelse” paa
Vandet, som angaves at være optaget i Svømmehallen i en Tokio-Badeanstalt.
Vi oplyste, at Billedet var et Falsum, idet det i Virkeligheden var opta
get i Københavns Svømmehal.
Vi maa i Dag berigtige denne Meddelelse. Ved en nærmere Undersøgelse af
Billedet har vi konstateret, at Fotografiet er taget i
Aarhus Svømme
half
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DER SAVNES DIAMANTER: Den tyske Rustningsindustri savner Diamanter til
Brug for Fremstilling af Vaaben. Det foreslaas i denne Anledning at lade
Befolkningen ofre de Diamanter, der findes i Smykkerne, og man tænker her
i første Række paa Gøring, der har Diamanter nok til at dække hele Indu
striens Forbrug i tre Uger.

SLUT

NORSK SABOTAGE: De norske Faldskærmsjægere, der er sat ind paa ødelæg
gelsen af det norske Jernbanenet, har haft meget store Resultater. Der er
Uorden paa alle Strækningen, og der er ikke Mandskab nok til at faa Ska
derne udbedret. Jernbanen er af den største Betydning for Tyskerne nu,
hvor Søvejen er lukket. Ved Flaadeangrebet udfor Egernsund blev alle tre
tyske Troppetransportskibe og en Tankbaad sænket.

)

I FAA LINJER (Indland):
Indremissionær H.Munck fra Esbjerg har været til lang Afhøring hos Ty
skerne. Grunden var den, at Munck ved Møder i Esbjerg Missionshus havde
bedt for de interrierede Danske og Lancf~nænd, som er “gaaet under Jorden”.
Missionæren fik Lov til at gaa efter Afhøringen.
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INFORMATIONS INDENDLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Det bør indskærpes alle, der rejser til Sverige, at absolut Tavshed om
Arbejdet i Danmark bør iagttages fra det øjeblik, man sætter Foden paa
svensk Jord og overfor alle svenske Myndigheder. Det er som bekendt ble
vet afsløret, at den tyske Spion Lønnegren
en Kollega til STB-Gilbert,
der henrettedes herhjemme
som vigtigste Medarbejder havde en Kontorchef
i Udlændingskommissionen og at denne, der varNazist, solgte Oplysninger
om Flygtningene. Det maa anses for bevist, at den tyske Spionage har haft
Anledning til at se det svenske Politis Rapporter fra Kystbyerne.
De, der gaar i Land, har ikke Pligt til at udtale sig og kan under Hen
visning til Affæren med Spionen Paulsson nægte at gøre det. Meget af det,
man troede skete paa Grund af “Snak i’Sverige”, viser sig at hidrøre fra
regulær tysk Spionage i det svenske Politis og de svenske Kontrolmyndig
heders Kulisser. Advarslen gælder ogsaa, naar danske Politifolk overværer
Afhøringerne hos svenske Myndigheder. Kun til ganske enkelte danske Mili
tær- og Politiembedsmænd i Sverige kan man give Oplysninger.
Altsaa: Tavshed i Danmark, men ogsaa Tavshed i Sverige. Spionaffæren har
vist, hvor nødvendigt denne Regel er.
—

-

Stadi9 flere Deportationer.
Natten til Lørdag kørte en ny stor Transport fra Vestre Fængsel Syd paa
gennem Nykøbing F. Den bestod af 11 Lastbiler og fire mindre Vogne. Lørdag
Formiddag førtes Transporten over mod Færgen. Iøvrigt forlyder det fra
tyske Kredse, at saa mange Fanger som muligt
ligegyldigt hvad de er an
klaget for og hvorledes deres Sag staar
skal føres til Tyskland. Man
vil kun beholde dem, hvis Tilstedeværelse er af største Betydning for lø
bende Sagers Opklaring. De andre skal indlemmes i den store Samling Gid
sler, man er ved at opbygge i tyske Koncentrationslejre.
—

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Stadig flere
Deportationer
Spærretiden i Silkeborg
ophævet
Stikkere bruger alle
Midler
Saaret Frihedskæmper
bortført for Næsen
af Tyskerne
Bang & Olufsens Fabrik
sprængt
Træ og Patriotisme
Stelsig skal kaares
til Fører
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Spærretiden i
Silkeborg hævet.
Som omtalt i INF indførte Tyskerne i Fredags Spærretid i Silkeborg. Grun
den var den, at en tysk Militærlæge var blevet skudt paa Gaden, og desu
den havde Tyskerne aabenbart stor Lyst til at tale med Byens Vagtværn og
benyttede Anledningen til at foretage en Række Arrestationer blandt Byvagterne.
Efter dette “Kup” har man derefter ophævet Spærretiden fra og med i Dag
Tirsdag. Der forlyder intet om Tyveriernes Antal i den forløbne Periode,
hvor Tyskerne som beksndt forlangte, at samtlige Byens Gadedøre og Porte
skulde staa paa vid Gab.
Sti kkerne
bruger alle Midler.
Stikkerne anvender alle Midler, for at tækkes deres tyske Herrer og Me
stre og
navnlig
for at tjene Penge paa deres Landsmænds Fordærv. For
leden Dag stod et Par unge Mennesker og talte sammen paa Hjørnet af Fre
densgade og Blegdamsvej. Pludselig kom en Mand hen til dem. Han havde en
Pakke under Armen, og idet han forsigtigt saa sig om til alle Sider, sag
de han:
Vil De ikke have nogle Vaaben. Jeg har dem her i Pakken, men
jeg tør ikke gaa med dem. Jeg er eftersøgt af Gestapo, og jeg har ingen
Steder at skjule Vaabnene. De to unge Mænd saa tøvende paa hinanden. Saa
faldt den ene for Fristelsen. Han tog nølende Pakken, idet han sagde:
Ja, falde i Tyskernes Hænder skal de ikke. Saa maa jeg nok hellere se at
faa dem af Vejen!
-
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blev beskadiget, og Vand-, Lys- og Fjernvarmeforsyningen fra Fabriken
til de omliggende Huse blev afbrudt. Den samlede Skade ligger mellem 3
og 4 Mill.Kr. Fabriken beskæftigede ca.3000 Mand, og den ventes ikke at
komme i Gang igen før efter Krigen.
Sommermanden
blev medgørlig.
Natten til Søndag stødte en Vagtværnspatrulje ved Hjørnet af Prinsensgade
og Adelgade paa en Mand, der truede Forbipasserende med en Pistol. Pa
truljen rekvirerede Forstærkning, men Manden holdt hele Udrykningen op
med sin Pistol og truede med at ville skyde dens Leder, hvis ikke de alle
forsvandt, inden han havde talt til tre. Vagtmændene løb derpaa hen til
deres Vogn, startede den, tog Kurs mod Manden og kørte ham ned. Han tog
ikke nævneværdig Skade, og viste sig efter Paakørslen yderst medgørlig.
Han legitimerede sig som Medlem af Sommerkorpset: Ernst Richard Andersen,
Rolstedsvej 21.

-

—

-

Derefter gik den Fremmede hen ad Fredensgade, men han var ikke kommet ret
langt, før tre civile Tyskere kom hen til de to unge Mænd og spurgte,
hvad de havde i Pakken. Der var ingen Udvej mulig, og de blev begge an
holdt, sigtet for ulovlig Besiddelse af Vaaben og Vaabentransport. Der
efter blev de ført hen til to Biler, som Tyskerne havde haft parkeret et
Stykke fra Stedet, og man forstaar de to unge Mænds Forbitrelse, da de i
den ene Vogn saa Manden, der var forfulgt af Gestapo. Han smilede velfor
fløjet, da hans tyske Kammerater kom med den “gode Fangst”.
Saaret Frihedskæmper
bortført for Næsen af Tyskerne.
Under Branden i det store tyske Halmlager i ø.K.s nedlagte Cementfabrik
blev to Mænd skudt ned af de tyske Vagtposter. Den ene blev
som offi
cielt meddelt
fundet død, den anden bragtes med saaret Knæ til Amtssy
gehuset. Tyskerne kunde ikke straks foretage en Afhøring, men meddelte at
de vilde komme igen. Omtrent samtidig var imidlertid en Falck-Ambulance
blevet holdt op udenfor Aalborg og i den bortførteslidtsenere den saare
de Frihedsk~iiper Halvanden Time senere afleveredes Ambulancen til Falck.
-

-

Bang & Olufsens Fabrik
i Struer sprængt.

Iøvrigt er der Grund til at gøre opmærksom paa BBC’s Advarsel mod Rejser
i Danmark. Det er blevet meddelt flere Gange, at Beskydning af Lokomoti
ver vil blive gentaget med større og større Hyppighed, efterhaanderi som
Krigen nærmer sig Danmarks Grænser.
Træog
Patrioti sme.
Værnemagten har fornylig stillet Krav om i Januar Kvartal at faa overladt
25.000 m3 Trælast til Befæstningsarbejder og lign. Den danske Centralad—
ministration forsøger for at undgaa en Gentagelse af Cykletyverierne at
skaffe saa meget Træ frem, som er nødvendigt for at undgaa at Tyskerne
begynder at tage selv. Man arbejder energisk paa at skaffe det nødvendige
Tømmer gennem en frivillig Ordning med Tømmerhandlerne, idet man navnlig
lægger Vægt paa kun at tage af de “frie” Lagre, da man overfor Sverige
har forpligtet sig til ikke at levere nye svenske Varer til Jyskerne.
Selv om de færreste Tømmerhandlere har Lyst til at forsyne )yskerne med
Trælast, har man dog for at undgaa Kaos og for at undgaa det Sammenbrud
i den dansk-svenske Samhandel, som bliver Følgen, hvis Tyskerne forgriber
sig paa klausuleret svensk Trælast, medvirket til at finde en Ordning in
denfor Trælastfolkene. Kun nogle enkelte store Tømmerhandlere, navnlig i
Jylland, som under Krigen har tjent tykt paa Værnemagtsleverancer, og som
i Kraft af de gældende Regler derved har kunnet opsamle sig betydelige
Lagre, værgrer sig ved at gaa med. Der er pludselig blevet overnationale.
Nu vil de hellere holde paa deres Varer og lade alle de andre, der hidtil
har undgaaet tyske Leverancer, aflevere deres Træ. De fortsætter i Rollen
som daarlige Landsmænd.
Stelsig skal kaares
til Fører!

Bang & Olufsens Fabrik i Struer, der fremstillede Radiomodtagere, Radio
dele, Grammofonværker og Kinomaskiner, blev tidlig Søndag Morgen ødelagt
ved et Bombeattentat. Ved Eksplosionen styrtede Hovedbygningen sammen, og
Varelager og Maskiner blev ødelagt. Ogsaa Ca. 25 Ejendomme i Nærheden

Organisation T.O.T. (Teknisk Oplysnings Tjeneste), hvis Leder er den tid
ligere omtalte Ingeniør Børge Martins, afholder den 31.Januar en større
Fest, som antagelig finder Sted i Odd Fellowpalæet. Ved denne Lejlighed
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skal den herostratisk berømte Chr.Stelsig proklameres som Fører.
Den kommende Fører bor i øjeblikket i Villa Dana, Bastrup pr.Lynge. Han
arbejder for Tiden som Sølvsmed og tager hver Dag ind til København, om
givet af en Del unge Mennesker, der er hans private body-guard. Navnlig
en lille sortsmudsket Herre ved Navn Orla Bengtsen, har gjort sig bemær
ket, og desuden er, de kalder “Store Orla”. Stelsig har arbejdet paa an
dre Græsgange, inden han begyndte at optræde i T.O.T. Han har nemlig for
søgt at komme til at spille en Rolle mellem “Fremtidsfolkene”. Han har
derude mellem Ribsbuskene navnlig prædiket mod Voldsprincipperne, men da
han samtidig benyttede Lejligheden til at prædike Jødehad, blev han om
gaaende smidt ud.
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Hoved og Underliv. Motivet r foreløbig ukendt.
Portier Finn Mollerup, der bor i Colbjørnsensgade 19, blev sent i Aftes
alvorligt saaret af et Pistolskud i Skulderen under sit Arbejde i “Rio
Bar”. Mollerup blev bragt til Kommunehospitalet, men ved Ankomsten her
til og efter en foreløbig Behandling insisterede han paa at blive over
ført til det tyske Lazaret paa Nyelandsvej. Hr.Mollerup fik naturligvis
sin Vilje.
Paa Aarhus Centralstation skete Lørdag Aften Eksplosioner i tre Jernbanevogne med Gods til Værnemagten. Ogsaa paa Lunderskov og Viborg Stationer
skete der Sprængninger Lørdag Aften
det første Sted i Sporskifterne,
det andet i Lokomotovernes Drejeskive.
-

I faa Linjer (Indland):
Den tyske Værnemagt har for ganske nylig indrettet en Pejle- og Fjern
skriverstation i Kælderen til Handels- og Landbrugsbanken i Aarhus. I
Fredags blev Stationen fuldstændig raseret af en Bombe, som Frihedskæm
pere havde kastet ned i Kælderetagen gennem Ejendommens Nedstyrtnings
skakt.
Man formoder, at det er Skotøjshandler Lonnig, hvis rigtige Navn er I.A.
Christoffersen, der har foretaget den falske Anmeldelse til Værnemagten,
som førte til Razziaen paa “Møens Dagblad” i Stege. Christoffersen er op
rindelig Skomagermester, men han har tjent mange Penge ved at køre for
Tyskerne.
Da en tysk Militærafdeling forleden skulde rejse fra Næstved til Tysk
land, viste det sig, at der var forsvundet fem Mand. Der blev foretaget
Eftersøgninger overalt i Byen og Oplandet, men endnu er Desertørerne ikke
fundet.
Bohnstedt-Petersens Maskinfabrik er efter Sabotagen flyttet til Flaade
magasinet, Holmen, og Globus-Cykler (Werner Grundahl Hansen), er flyttet
til Artilleriskolen, Holmen.
De sig samle, de sig samle...
Den 4O-aarige Købmand Søren Rasmussen Skaade, Fredericiagade 21, Aarhus,
blev Søndag Aften dræbt af Pistolmænd paa Cafe “Friheden” i Marselisborg
Skov. Skaade var kendt for sine tyske Interesser.
Lørdag Aften blev Frk. Aase Nielsen, Allerup, dræbt af Revolverskud, da
hun var paa Vej hjem sammen med sin Moder.
Fredag Eftermiddag blev Vognmand H.V.Jensen, Store Kongensgade 74, livs
farligt saaret af Skud, da han sammen med sin Hustru i Bil var paa Vej
gennem Herfølge. Antagelig er Bilen blevet raabt an, uden at Jensen har
hørt det.
Nogle Revolvermænd trængte ind til en Familie i Lundtoftegade 111 paa 4.
Sal, hvor de affyrede en Række Skud mod Konen, der hedder Fru Hansen. Hun
blev bragt til Kommunehospitalet, hvor det viste sig, at hun var ramt i
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Natten til Mandag blev der forsøgt Sabotage mod Fællesforeningen for Dan
marks Brugsforeningers store Nybygning i Vejle. Bevæbnede Mænd anbragte
8 Sække med Sprængstof forskellige Steder i Bygningen, og Fængtraadene
fra de 8 Bomber blev samlet ved en enkelt Bombe et halvt Hundrede Meter
fra Bygningen. Imidlertid eksploderede kun Tændbomben, mens Fængtraadene
ikke virkede.
Søndag Eftermiddag styrtede to tyske Jagerflyvemaskiner ned ved Aalborg.
Den ene fløj mod en Fabriksskorsten og Flyveren dræbtes, den anden ramte
Jorden mellem to Villaer i Vejgaard. Laborant Nygaard Christensens 3—aarige Søn dræbtes.
Fredag Nat begik en tysk Soldat Selvmord udfor Frederiksberg Politista
tion ved at skyde sig i Munden med sin Tjenestepistol.
Repræsentant Henrik Lauritsen og Handelslærling Claus Mohr, der blev ar
resteret i sidste Uge, er blevet løsladt.
Natten til Mandag arresterede tysk Politi paa Vagtværnets Station i Hin
degade Vagtmesteren Leif Knudsen. Kort forinden var Vagtmesterens Hustru
arresteret i Hjemmet.
Tyskerne er nu ogsaa begyndt at anlægge Befæstningsværker i7Korsør Skov,
der ligger et Par Kilometer udenfor Byen. Man har uden videre fældet en
Del Træer og anlagt Bunkers.
Paa den folkelige Danserestaurant “Nørrelyst” i Horsens opstod i Aftes
ved 23.Tiden et Skænderi mellem èt Par tyske Soldater og en Blikkensla
gersvend Villy Frederiksen, Frederiksgade. Under Skænderiet trak den ene
Soldat sin Bajonet og stak Blikkenslagersvenden i Maven. Zonen blev til
kaldt og førte den haardt saarede til Kommunehospitalet, men ved Ankom
sten hertil var han død. I det Virvar, der opstod paa Danserestauranten,
saa den paagældende Soldat sit Snit til at flygte, og Feltgendarmeriets
Eftersøgning forblev resultatløs.
En tysk Soldat blev Kl. ca. 1.50 i Nat skudt ned udfor Dronningens Tvær
gade 54. Han døde i Ambulancen paa Vej til Kommunehospitalet og kørtes
derefter til Lazarettet paa Nyelandsvej. Det menes at være Tyskerne selv,
der skød ham.
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Kl. 23.15 i Aftes blev en ukendt Mand skudt i Hovedet, da han kom paa
Hjørnet af Maltagade og Elbagade. Han kom til Sundby Hospital.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
ØSTFRONTEN: Den russiske Offensiv har nu bredt sig til de 7 vigtigste
Afsnit af østfronten. Den tyske Forsvarsmagt er blevet ramt af de svære
ste Slag i det sydlige Polen, hvor Russerne nu i Løbet af fire Dage har
tilbagelagt Halvdelen af Vejen fra Baranov til øvre Schlesien. Den tredie
Afværgelinje er blevet gennembrudt efter Kampe, der ikke en Gang varede
24 Timer. Det russiske Angreb har delt sig i to Kiler, hvoraf den ene er
rettet direkte mod øvre Schlesien, den anden svinger mod Nord for at forene sig med de fremtrængende Styrker fra Weichsel Brohovedet Syd for War
szawa. Der sendes Forstærkninger frem for at søge dannet en ny Forsvars
linje for øvre Schlesiens Grænse naas; men man er meget lidt optimistisk.
Ogsaa i Weichsel Brohovedet Nord for Warszawa har Russerne opnaaet et
Gennembrud, og det samme er Tilfældet i østprøjsen. Overalt langs Fronten
har Russerne kunsende Overlegenhed af Manskab og Materiel, selv om de
endnu ikke har kunnet indsætte deres Flyvere i fuldt Omfang paa Grund af
Vejret. Navnlig er det svære Artilleri i livlig Virksomhed, og Tyskerne
har ikke Ammunition nok til at svare. I Budapest gaar Modstanden nu mod
sin Afslutning. Ogsaa Gasværket er blevet besat. Aflastningsoffensiven
er ikke blevet fortsat.
VESTFRONTEN: De amerikanske Tropper er nu fra Nord trængt ind i Houffa—
lize, og de indesluttede 6 Divisioner af den femte Panserarme vil meget
snart være likvideret. Ved Gerain har de forgæves forsøgt en Række Modangreb, men er trængt længere tilbage. Soldaterne har næsten ingen For
plejning, og alene Sulten driver dem til Overgivelse. Ved Malmedy kæmper
Amerikanerne sig fremad i dyb Sne for at naa St. Veith og afskære Vejen
endnu et Sted. Tre tyske Modangreb er blevet afslaaet. I Vogeserne og Ma
ginot Linjen er der ogsaa kraftige amerikanske Angreb, hvorimodTyskerne
har udvidet deres Brohoveder over Rhinen baade Nord og Syd for -Stras—
bourg. Efter at Ardenner-Offensiven er blevet afskrevet er der fra den
tyske Føring givet Ordre til at foretage et Fremstød for at befri Stras
bourg, men ingen af de erfarne Generaler har vovet at paatage sig en saa
dan Ordre. Himmler har derpaa hentet en af sine trofaste Politigeneraler,
von der Wachalevski, til Vestfronten fra øst, hvor der ganske vist ogsaa
af Russerne var sat en Pris paa hans Hoved. Han har erklæret sig villig
til Offensiven. Det bliver dog vanskeligt for ham at gennemføre et saa
dant Foretagende, idet han er blottet for enhver strategisk Forstaaelse.
Han har aldrig tidligere været Soldat eller ført en Afdeling i Kamp.
Stillingen bliver saa meget vanskeligere, idet de første Troppeafdelinger
allerede er ført fra Vestfronten som Forstærkninger i øst, og østfronten
har Forrang paa Leverancer af enhver Slags. Der vil hverken blive sendt
Mandskab eller Ammunition til den tyske Vestfront i den kommende Tid, saa
man skulde synes, at der maatte være de bedste Betingelser ogsaa for en
amerikansk Offensiv.
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Krigen talte 2.100 Sjæle, har nu en Befolkning paa 33.000, og der kommer
kun Rationer til 6.000. Der sultes overalt i øst. 60.000 Mand af Branden
burgs Folkestorm er blevet sendt mod øst.
Finanser: Rigsminister Dr.Funck har holdt et meget optimistisk Foredrag
om det tyske Pengevæsen, men i Berlins Erhvervskredse nærer man ikke saa
blaaøjet en Tro paa Fremtiden. Det udtales, at Dr.Funck glemte at fortæl
le sine Tilhører, at hele Tysklands Industri er fuldkommen ødelagt, Ma
skinerne er slidt op og kan ikke erstattes, og der er kun produceret Va
rer til Fortsættelse af Krigen. Alt hvad der er naaet i Løbet af de sid
ste tre Aar, er en Forøgelse ar Statsgælden paa 560 Mill.RM. Hver eneste
tysk Borger, Barn eller Voksen, løber rundt med en Gæld paa 5.000 Rm. Med
Stolthed paapegede Dr.Funck, at Indkomsterne var fordoblet i de senere
Aar, men han glemte at nævne, at samtidig er Markens Købekraft dalet til
en Tyvendedel af den tidligere.
Et Dementi: Svenske Blade har bragt Meddelelser om at Udenrigsminister
von Ribbentrop skulde have været udsat for et Attentatforsøg. I Wilhelm
strasse udtaler man, at Udenrigsministeren kan glæde sig over er fortræf
feligt Helbred.
Mangel paa Flyvemaskiner: Der er stor Mangel paa Flyvemaskiner paa østfronten. Der findes for øjeblikket til Indsats paa den 2.000 km lange
østfront fra Beograd til østprøjsen nu kun 200 Jagermaskiner, 100 Jager
bombemaskiner og 100 Tomotores-Bc~mbemaskiner.
Flugt: Den tyske Rigskommissær i Holland, Minister Seyss-Inquart, og
hans Følgesvend den hollandske Nazistfører Mussert, er nu flygtet fra
Haag. De har opslaaet deres Hovedkvarter lige ved den tyske Grænse, saa
de let kan redde sig over.
Japan: Det har vakt stærk Forbitrelse i Tyskland, at Japan har udnævnt
to nye Ambassaderaader til Ambassaden i Moskva. Man mener, at Japan vil
forsøge at yderligere Tilnærmelse til Rusland til Skade for Tysklands In
teresser.
Papirrationering: Vi kan nok klage over Papirrationeringenf men værre er
det i Tyskland, hvor endog et Partiblad som “Essener Nationàl Zeitung”,
der ejes af Gøring, nu kun udkommer fire Gange om Ugen. De tre Gange er
Bladet paa fire Sider, den fjerde paa kun to Sider.

IFAA LINJER (Udlànd):
Fra norske Kredse i London oplyses det, at der ved Aarsskiftet sad 16.000
Nordmænd fængslet som politiske Fanger, deriblandt 2.000, som i Efteraa
ret fængsledes som Gidsler. Mellem 8
8.000 af de norske Fanger er de
porteret til Tyskland.
-

Flygtninge: Flygtningestrømmen gaar atter ind over det tyske Rige fra
de østligste tyske Byer og Generalguvernementet. Derer givet Ordre til,
at Flygtningene skal føres uden om de overschlesiske Byer længere ind i
Riget, idet der overalt er Mangel paa Mad og Husly. En lille By, der før

Koncentrationslejren Buchenwalde er fuldstændig overbefolket. Alle Hygi
ejniske Foranstaltninger, som er beregnet til een Person, maa nu bruges
til tre. Dette gælder ogsaa Sovebriksen, paa hvilken Fangerne maa sove
i deres Arbejdstøj uden Underlag og uden Tæpper eller andet over sig. Den
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daarlige Kost og Kulden er de to vigtigste Aarsager til den store Dødelighed. Det synes usikkert, om Pakkerne hjemmefra kommer Fangerne i Hæn
de. Der er i hvert Fald adskillige, der hverken har faaet Pakker eller
Breve i længere Tid.
I Følge det i London udkommende hollandske Blad “Vrij Nederland” er der
udbrudt Tyfus i Amsterdam, og man venter en større Epidemi paa Grund af
Befolkningens ringe Modstandskraft. Sygehusene er fuldt belagt med tyske
Saarede, og der er ikke truffet andre Forholdsregler for Isolering af
Pati enterne.

Hvorledes Sovjet ser paa det nye Europa:
Under denne Overskrift citerer “Svenska Dagbaldet~” en Artikel fra det
russiske Tidsskrift “Krigen og Arbejderklassen”, ~hvori det bl.a. hedder:
Folkene i de befriede Lande i Europa vil ikke~tillade, at det System,
som fandtes før Krigen og som baade paa den ene og den anden Maade for
beredte Nazismens Sejr og kapitulerede overfor Nazismen, paany kommer til
Magten. De Folk, der kæmper paa Barrikaderne over hele Jorden mod Nazis
men, vil ikke tillade, at man berøver dem Sejrens Frugter. Der maa dannes
nye Regeringer i alle de befriede Lande paa bredest mulig Basis. De tid
ligere Regeringssystemer, der gav Plads for saa mange 5.Kolonner, maa paa
ingen Maade igen komme til Magten og styrte Folkene ud i nye reaktionære
Ulykker.
Det russiske Blad slutter:
Sovjetunionens Rolle i 1945 bli
ver den afgørende at likvidere Fascismen og Nazismen og at hjælpe de be
friede Lande med at skabe et nyt demokratisk Europa, fri for al Fascisme
og Reaktion.
-

-

-

Fantastisk Genopbygning af den russiske Industri:
“Afton—Tidningen” oplyser, at i de sidste to Aar er Arbejdskapaciteten
indenfor den sovjetrussiske Industri i Følge Beregninger forøget med 40
pCt, først og fremmest paa Grund af forbedret Produktionsorganisation,
forøget Effektivitet og bedre Udnyttelse af Maskinerne. Genopbygningsar
bejdet i de befriede russiske Omraader tog i det forløbne Aar et gigan
tisk Omfang. I Bonetz—Bækkenet og Industriomraadet ved Dnjepr er der i
det sidste Aar genopført bl.a. 50 Højovne, 20 Valseværker, 55 Kokssektio
ner og omkring 100 store og 600 mindre Kulgruber. 20 Jerngruber er paany
taget i Brug ved Krivoirog.
Denne Genopbygning har fundet Sted i intimt teknisk Samarbejde med USA.
Saaledes har der i de sidste to Aar i Rusland været 200-300 amerikanske
Ingeniører, medens aarligt gennemsnitlig 1000 Industri— og Handelssag
kyndige fra Sovjetunionen har foretaget Studierejser i De Forenede Sta—
te r.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Schalburgkorpset opløses
Medlemmerne til Krigs- eller Polititjeneste.
INF har tidligere omtalt den Rivalisering, der bestod mellem Sommer- og
Schalburglandsforræderne, og det er ogsaa blevet paavist, at Sommerfol
kene fortrinsvis blev taget til Polititjeneste
de saakaldte Hipo-Folk.
Det er heller ikke nogen Hemmelighed, at Medlemmerne af de to Korps gen
sidigt betragter hinanden med den dybeste Foragt, og da der sidste Aar
blev foretaget et Angreb paa Schalburglogen paa Blegdamsvej fra forbipas
serende Lastbiler, nærede man ikke Tvivl om, at det var Sommerpolitiet,
der sad bag Maskinpistolerne. Nu er denne Krig resulteret i en Sejr for
Sommer-Landsforræderne. I Følge Meddelelser, hvis Paalidelighed man ikke
har Grund til at tvivle paa, har Tyskerne opsagt samtlige Schalburgfolk
til Fratrædelse ved Maanedens Udgang. Dog vil man ikke helt slaa Haanden
af de gode Medkæmpere. Folkene har faaet Valget mellem at melde sig til
aktiv Krigstjeneste under Waffen SS eller indtræde i Hipo-Politiet. Der
bliver sikkert hyggeligt paa de tidligere danske Politistationer
for
der er næppe nogen fra Schalburglogen paa Blegdamsvej, der vælger Turen
til østfronten eller Vestfronten.
-

—

-

Var det Gestapos Haandlanger,
der skød den tyske Oberleutnant?
Som omtalt i INF blev den 25-aarige Inspektør Svend Lykke Frederiksen,
Vesterbrogade 94, dræbt paa Hjørnet af Vesterbrogade og Bernstorfsgade.
Samtidig blev Oberlieutnant Herbst fra det af Tyskerne besatte “Vester
port” saaret i Skulderen ud for Kafe “Granada”, der ligger en Snes Skridt
fra det Sted, hvor Frederiksen blev skudt ned, og meget tyder paa, at den
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Mand, der skød Frederiksen
en af Gestapos I-Iaandlangere
ogsaa saarede
den tyske Oberlieutnant. De nærmere Omstændigheder er følgende: Sammen
med en Ven var Frederiksen paa Vej hjem, da en Kvinde raabte om Hjælp.
Det viste sig, at hendes Kæreste var ved at gennemprygle hende, og Fre
deriksen og Vennen greb derfor ind. Kæresten optraadte i første Omgang
meget udæskende, men da der kom flere Folk til, fandt han det tilraade
ligt at tie stille, og Frederiksen og Vennen fortsatte hjemefter. Da de
var kommet over paa den anden Side af Bernstorffsgade, raabte Voldsmanden
imidlertid efter dem, og Frederiksen gik derefter alene tilbag~. Pludse
lig trak Manden en Pistol, affyrede tre Skud i Retning af Kafe “Granada”
og tre andre Skud mod Frederiksen, hvorefter han tog Flugten. Efter alt
at dømme er det er af disse Skud, der har ramt den tyske Oberlieutnant i
Skulderen, mens Skuddene mod Frederiksen var dødelige. Kvinden, der havde
været udsat for den korporlige Afstraffelse, var forøvrigt en af Vester
bros løse Fugle
kendt under Navnet Oda. Revolvermandens Navn kendes ik
ke, men han har et ualmindeligt daarligt Ry paa sig og anses for at pleje
Forbindelse med Gestapo. Brugen af Pistolen kunde jo ogsaa tyde paa det.
-

-

-

Skudt under Luftalarm
uden Varselraab.
Den ukendte Mand, der blev fundet saaret udfor Lemvig Müller & Muncks
Plads i Vasbygade i København, er nu genkendt som den 32-aarige Special
arbejder Oluf Alfred Mogensen, Finlandsgade 11. Han var i Besiddelse af
Passerkort og var paa Vej fra Arbejdet til sit Hjem, da en Sommer-Patrul
je pludselig aabnede Ild imod ham og skød ham ned. Patruljen havde faaet
til Opgave at passe, at Folk gik i Beskyttelsesrum under Luftalarmen og
syntes aabenbart, at den eneste rigtige Maade at løse denne Opgave paa
var at skyde alle, der færdedes ude. Om de saa havde Passertilladelse el
ler ej, var ligegyldigt i denne Forbindelse
blot det var Danskere.
-

Gesta po krævede
ekstra lobak.
Selv om de danske Beholdninger af Tobak efterhaanden er minimale, har
baade Gestapo og deres Medhjælpere, Schalburg- og Sommerfolkene, ved fle
re Lejligheder erklæret sig meget utilfredse med, at der ikke blev stil
let ekstra Rationer til Raadighed for dem. Enhver kan naturligvis sige
sig selv, at en saadan Ordning under den nuværende yderst strenge Ratio
nering er ganske uigennemførlig, men alligevel har de tobakshungrende
Herrer for nogen Tid siden fremsat direkte Krav om ekstra Tobak. Det
voldte en Del Besvær at faa dem gjort forstaaeligt, at dette Krav umuligt
kunde imødekommes. I samme Forbindelse kan det oplyses, at der ogsaa for
nogen Tid siden blev fremsat Krav om, at Danmark skulde forsyne de danske
Arbejdere i Tyskland med Tobak. Arbejderne fik jo deres Løn udbetalt af
Tyskerne, og saa var det urimeligt, at Tyskland ogsaa skulde afstaa Tobak
til dem
erklærede man frejdigt~ Fra dansk Side blev der naturligvis
protesteret, og siden fandt Tyskerne ud af, at der ikke var Tale om et
saa stort Tobaksforbrug, som man oprindelig havde troet, og Kravet blev
derefter trukket tilbage. Efter Balkans Frafald er Tobakssituationen i
midlertid blevet skærpet betydeligt i Tyskland, og der forberedes nu en
Omlægning af Rationeringen. Der er bl.a. fremsat Forslag om, at alle
Kvinder skal fratages deres Ration, og det samme gælder Folk paa Landet.
-
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Tyske Soldater faldet om
af Udmattelse.
En østrigsk Alpejægerdivision er ankommet til Ribe. Den er marcheret fra
Finmarken gennem Nordnorge og det meste af Norge til en Havn, hvorfra den
blev sejlet til Aarhus. Herfra kom den i een Dagsmarch til Ribe
ved An
komsten var alle Soldaterne saa udmattede at de faldt om i Sneen.
-

Stort Fabriksanlæg bombet.
Adolph Holsts Fabrikker i Aalborg blev bombet Natten til Lørdag. Der var
i den store tre-Etages Fabriksbygning, som rummede Stentrykkeri, alminde
ligt Trykkeri, Bogbinderi og IEskefabrik, anbragt fire Bomber af saa svær
Kaliber, at hele Bygningen faldt sammen ved Ekspiosionerne. Dele af Ma
skinerne blev slynget over Taget paa en Fem—Etages Bygning, der ligger
paa den modsatte Side af Gaden. Straks efter Eksplosionerne opstod der
Brand i det store Papirlager, som fandtes paa 3.Sal, og som var styrtet
ned i Ruinerne sammen med Maskiner og Træværk. Det lykkedes Brandvæsenet
at begrænse Ilden til Ruinerne, saa den store Kontor- og Lagerbygning
blev reddet. Ved Eksplosionerne blev Ruderne knust i alle de omliggende
Bygninger. Flere Steder blev Døre og Vi~nduer revet ud, og Pudset faldt
ned fra Loftet. Fabrikken havde ingen Sabotagevagter. Skaden anslaas til
l.Mill.Kr., men hverken Papirlageret eller Maskinerne kan erstattes, og
Virksomheden maa ligge stille til efter Krigen. Ca.15O Mand bliver ar
bejdsløse. Fabrikken har ikke arbejdet for Tyskerne.

I FAA LINJER: (Indland)
Anlægsgartner Clearing Lindhardt, Emdrupvænget 158, blev i Aftes fundet
død ud for Ejendommen Tuborgvej 134. Han vardræbt ved et Skud gennem Ho
vedet. Umiddelbärt efter kom Sommerfolk tilstede, og Lindhardt blev bragt
til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.
Sommerfo~kene anholdt Natten til Tirsdag en 65-aarig Sygeplejerske, Frk.
Schiøtt, og det skete paa sædvanlig hensynsfuld tysk Maade. ~Den gamle Da
me beiv beordret ned i Bilen i det blotte Linned og først Tirsdag Efter
middag blev det meddelt hendes Paarørende, at de kunde brin~e noget Tøj
ind til Sheilhuset.
Som omtalt i Dagbladene blev Direktør Winthers Villa paa Mariendalsvej
100 sprængt i Luften af Panckes Politi. Det kan tilføjes, at Direktør
Winther, der er Ejer af Frihavnens Kaffe-Kompagni, blev anholdt i Lør
dags. Tyskerne fandt ved den paafølgende Ransagning et Lager af Vaaben
og Ammunition i Villaen.
Dyrlæge A.R.Møller,Brønderslev, der faldt som Offer for et af den højere
Panckes Clearingmord, blev i Gaar begravet fra Brønderslev Kirke. Der var
sendt etVældaf Kranse til Baaren, og Kirken var overfyldt.
Tysk Politi assisteret af Sommerfolk foretog i Gaar en Storm paa “Berni
kows Vinstue” i Chr.Bernikowsgade 2. Der blev foretaget en halv Snes An
holdelser, og blandt de anholdte var en af “Billedbladet’s Pressefotogra
fer, O.Kjeistrup. De anholdte blev belagt med Haandjern og ført ud i de
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ventende Biler.

5. 5. INFORMATION Nr.385.

17.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.350.

Læge Kirstine Ladefoged er forgæves blevet eftersøgt af det tyske Sikker
hedspol iti.

Læge Frk. Borghild Andersen er blevet arresteret af det tyske Politi.
Gestapo foretog Mandag Morgen en Razzia paa Østerbro. Der blev foretaget
ialt 42 Anholdelser i forskellige Lejligheder. Det maa antages, at Ty
skerne har været ude efter Medlemmer af forskellige Grupper, og det er i
Øjeblikket umuligt at sige, om denne Hensigt er naaet.
Som omtalt i INF blev den 17-aarige Aase Nielsen skudt efter en Danseaf
ten i “Sanssoucis” i Holbæk. Nu har Gestapo arresteret hendes tidligere
Kæreste, Kontorassistent Villy Jeppesen, og dennes nuværende Kæreste, Da—
mefrisørinde Ruth Nielsen. Aase Nielsen var i Almindelighed anset for at
være Stikker, og hun havde en Broder, der gjorde Tjeneste i Waffen SS paa
Østfronten.
“Berlingske Tidende” havde i Aftes en 20 Minutters “Telefonbombe”.
En Gruppe Sabotører har Mandag Morgen hentet en af G.Johansens Drejebæn—
ke, der ikke var blevet beskadiget forleden. Man har aabenbart været ban
ge for, at Johansen skulde føre dem ud til sin Afdeling paa Arsenalet.
Brandmand Erik Valin, Frederiksborg Brandvæsen er blevet arresteret af
det tyske Politi.
Natten til i Gaar blev en tysk Soldat ved Navn Hartmann dræbt ved et Skud
i Hovedet, da han befandt sig i en Lejlighed paa 5.Sal i Dronningens
Tværgade 54.
Lørdag Aften blev Blikkenslager E.Frederiksen, Fælledvej 66 i Horsens,
dræbt ved et Bajonetstik i Brystet udenfor Restaurant “Nørrelyst”, hvor
han havde været i Klammeri med tre Personer. Drabsmanden forsvandt i Mør
ket.
Situationen i Danmark tilspidses. Nu har de tyske Vagtposter udenfor den
beslaglagte Restaurant “Lodberg”, der som bekendt er omdømt til “Deut
sches Eck”, faaet Ordre til at gaa med Bajonet paa Geværet. I Forvejen er
de modige Skildvagter forsynet med Haandgranater, og Restauranten er om
givet af Pigtraad og Skydestillinger.
Kontorassistent Kjeld Jensen, der var arresteret i Forbindelse med Tyve
riet af Jagtgeværerne fra Guldmans Efterfølger i Korsør, er forleden Af
ten undveget fra Tyskerne, som holdt ham arresteret paa Byskolen i Kor
s ør.
Søndag Morgen omringede Tyskerne Taarnholm ved Korsør, hvorefter de fore
tog en fuldstændig Ransagning af alle Bygningerne. Der blev intet fundet.
Inspektør Olsen blev anholdt, men er senere givet fri.
Sabotører fjernede forleden Nat i Korsør et tysk Benzinlager paa 8 Trom
ler. Lageret laa ved D.D.P.A.s Lager paa Lilleøvej.
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En Tysker blev forleden indbragt til Lazarettet i Aarhus, gennemhullet af
Kugler fra Hoved til Knæ. Han havde været sammen med en dansk Gestapomand
paa Politistationen i Aarhus. Gestapomanden vilde vise Tyskeren, hvordan
en dansk Helt tog Ladegreb paa en MaskinpistoH
Schalburgfolkene er meget hidsige i Køge-Omraadet. Vejene bliver hver Nat
afpatruljeret, og der er flere Eksempler paa, at Schalburgfolkene i Pa
truljerne skyder uden nærmere Undersøgelse.
Specielt til 121: Tænk Dem lidt om. Ikke saa meget Filosofi, men flere
facts~

INFORMATIONS UDENLANDSKE RADIOAFLYTNING:
Krigen skal fortsættes indtil
betingelsesløs Kapitulation
siger Churchill.
I Gaar talte Churchill i Underhuset, og han erklærede, at Krigen skal
fortsættes indtil betingelsesløs Kapitulation. Churchill mente ikke, at
dette vilde forlænge Krigen og heller ikke at Slagordet “betingelsesløs
Kapitulation” vilde have større politisk Værdi for Nazismen. Paa Fore
spørgsel henviste den engelske Premierminister til Præsident Roosevelts
Udtalelse om, at ikke alle Maalene i Atlanterhavsdeklarationen kunde vir
keliggøres straks. Deklarationen er en Norm for det, de Allierede skal
stræbe efter, men den er ikke nogen Lov.
-

Den russiske Offensiv føres
med stor Kraft.
Den svenske Militærskribent Oberst Bratt skriver i “Stockholms Tidningen”
for Tirsdag bl.a. følgende:
Aarsagen til den langvarige Stilhed i Polen
kan have været baade det ene og det andet, men Russerne synes i alt Fald
at have brugt Pausen til Forberedelser af den store Offensiy, der nu er
igang. De første Dages Resultater viser, med hvilken Kraft denne Offensiv
føres. Oberst Bratt skriver videre:
Tyskerne er sikkert klar over, hvor
alvorlig Situationen er, og har sikkert truffet eller er ved at træffe
alle Modforholdsregler. Det er heldigt for Tyskerne, at von Rundstedts
Offensiv paa Vestfronten har hindret de Allierede i at sætte en stor Of
fensiv ind samtidig med Russernes, men hvorvidt der kan føres tyske Trop
per fra Vest til øst, er uvist. Derimod kan der nok sendes en Del tyske
Divisioner fra Italien, men det tager sin Tid. Der kan maaske hvis Kes—
selring gaar tilbage til Alperne, gøres en halv Snes tyske Divisioner
fri, men det forslaar ikke meget.
-

-

ToMill.Amerikanere i Frankrig.
Det amerikanske Hovedkvarter i Europa meddeler, at 2 Mill. amerikanske
Soldater nu er ført over til Frankrig fra Storbritannien siden Invasio
nens Begyndelse.
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Franske Krigsieverancer til Amerika.
De amerikanske 1-lærmyndigheder paatænker at placere Krigsieverancer til
en Værdi af i Milliard Dollars i Frankrig. Det er Meningen, at Frankrig
bl.a. skal levere 2.600.000 Uniformer, saa mange Lastbiler, som den fran
ske Industri kan producere. Til Gengæld skal Frankrig modtage allierede
Vaabenleverancer.
Danske Frivilliges Indsats.
I det danske Ugeblad i London “Frit Danmark” fortæller Redaktør Blytgen
Petersen om de danske Frivillige, der kæmper i de allierede Styrker. En
af dem flyver fra en Flyveplads paa Kontinentet, en anden er med til at
bygge en ny Flyveplads, en Frivillig træffer man i en Havn, en anden gra
ver Landminer op. Andre ligger ved Fronten efter at have forfulgt Tysker
ne lige fra Kanalen. De kæmper maaske i noget spredt Fægtning de danske
Frivillige, hvis de ikke danner nogen samlet militær Enhed. De enkelte er
blevet sat ind paa Steder, hvor man har ment, at de gør størst Gavn. Ad
skillige Danske i den norske Luftstyrke har gjort Tjeneste i de norske
Eskadriller, der efter Invasionen hurtigt blev flyttet over paa Kontinen
tet. En af de norske Flyverafdelingers tidligere Chefer var en dansk Fly
ver, som kom til England i 1940. Han har nu et stort Navn baade hos Nord
mændene og hos de Allierede. Hans Erfaringer bliver undnyttet til Fordel
for Uddannelsen af nye Flyvere. Nordmændene i hans gamle Afdeling roser
den danske Flyveroberst som en fremragende Krigsflyver i Praksis og Teo
ri.
Blytgen Petersen traf et andet Sted en ung dansk Løjtnant, der havde væ
ret blandt de første under Fremrykningen i Normandiet, gennem Belgien og
Holland. Hans Afdeling staar nu ved den tyske Grænse. Den unge Løjtnant
tjener i et berømt engelsk Regiment. Han er kun 20 Aar gammel, lille, men
vaagen. De Allierede laa paa den ene Side af en Vej, der var under tysk
Maskingeværild. I Grøften paa den anden Side Vejen laa en saåret ameri
kansk Soldat. Det vilde være halsløs Gerning at faa Amerikaneren bragt
over Vejen, men den lille danske Løjtnant løb alligevel over og fik ham
reddet. Han fik den Saarede op paa Ryggen og slap helskindet tilbage med
ham.
Løjtnant A.S.B.Juul er blevet dekoreret med det britiske Militærkors for
tapper og fremragende Tjeneste i Italien. Løjtnant Juul forlod Danmark
den 29.August 1943. Han kom hurtigt til England og meldte sig her som
Frivillig. Han indtraadte som Sekondkøjtnant i The Royal East Kent Regi
ment (The Buffs). Juula Regiment har gjort Tjeneste i Nordafri, Sicilien
og Italien.
0STFRONTEN: Syd for Warszawa har Russerne foretaget et nyt Gennembrud i
de tyske Linjer over en 120 km bred Front, hvor de er trængt ind i de
tyske Stillinger i en Dybde af 60 km. Radom er taget, Offensiven er ret
tet med Litzmannstadt. Lige saa alvorlig er Situationen noget sydligere,
hvor Tyskerne atter er blevet fortrængt af Kielze, hvor de havde tilbageerobret Terræn i en kostbar Modoffensiv. Det er gaaet meget haardt ud o—
ver disse to Hærgrupper, der faktisk er blevet skilt fra hinanden og
splittet i mange Dele. En Del af den sydlige Hærgruppe er blevet kastet
helt tilbage mod Karpaterne. Lige saa alvorligt er Situationen ved at ud
vikle sig paa de andre Dele af Angrebsfronten, hvor Tyskerne maa opgive
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Terræn baade Nord for Warszawa og i østprøjsen. Overalt maa der kastes
Forstærkninger ind i Forsøg paa at holde Linierne, men Opgaven er uhyre
vanskelig for Tyskerne, idet Vejret nu tillige har bedret sig saa det
russiske Luftvaaben kan gribe ind mod haarde Angreb.
VESTFRONTEN: Ogsaa paa Vestfronten udvikler Situationen sig til Ugunst
for Tyskerne. Paa tre Afsnit staar de i meget haarde Afværgekampe. Ter
rænet omkring Brohovederne ved Strasbourg er Skueplads for meget haarde
Kampe, der udvikler sig til Fordel for Amerikanerne. I Ardennerne er al
organiseret Modstand Vest for Houffalize opgivet, da Soldaterne mangler
baade Ammunition og Forplejning, Benzin og Pansere. Soldaterne søger dels
at naa tilbage til deres egne Linjer eller venter paa, at Kampen skal
rulle forbi dem, saa de kan overgive sig. øst for Houffalize er Gerain
blevet opgivet. Ved St.Veith har Amerikanerne gjort betydelige Terrænvin—
dinger og staar kun 8 km fra dette vigtige Knudepunkt. Man kan derefter
vente endnu en Omringning af tyske Tropper. Ved Geilenkirchen er Englæn
derne gaaet over til Storangreb efter to Timers Trommeild. En Del af det
ved Begyndelsen af den tyske Modoffensiv tabte Terræn er blevet tilbageerobret.
SVERIGE OG TYSKLAND: Sverige kan takke den tyske højere SS-Fører og Ge
neral i Politiet, Wilhelm Reditz, Oslo, og hans Adjudant Benetz for, at
man opdagede de Planer, der var for et Kup mod Sverige. Der tænkes paa
den berygtede Sag med Generalstabskortene, som nu en helt anden, nemlig
Major Hemminghausen fra Berlins kartografiske Institut er blevet Synde—
buk for, idet han er blevet skudt uden Dom eller IEresret i Kasernegaarden
i Lichterfelde i Berlin. Major Hemminghausen havde faaet Ordre til at
sende de berømi~elige Kort til Fordeling mellem Officererne for en eventu
el Invasionshær. Det var kvadrerede Kort over Sverige i Maalestok 1.100.
000. Kortene skulde afgaa med Kurermaskine den l6.April 1944 og var indladet i Maskinen, da Benetz ankom til Flyvepladsen og forlangte, at Ma
skinen skulde medtage tre Kasser med gammel fransk Cognac til SS-Fører
Reditz i Oslo. Da Maskinen var overbelastet allerede, blev det afslaaet,
men Benetz fjernede egenmægtigt de tre Kasser og stuvede Cognac—Kasserne
ind, og Maskinen afgik. Han lod derpaa de tre Kasser afgaa med en Værne
magtsvogn gennem Sverige til Oslo, og ved Ankomsten til Trelleborg blev
Indholdet af Kasserne opdaget. Dette gav Anledning til, at .~verige ind
skrærikede sin Eksport til Tyskland overordentligt og indtog’ den meget
kraftige Holdningm som man ikke tidligere havde kunnet finde Anledning
til, og Værnemagtstransporterne gennem Sverige blev forbudt.
LUFTANGREB: Ved Luftangrebet mod Dresden er 11 hele Værnemagtstog ble
vet bombet sønder og sammen, og hverken her eller i Dessau kan man nu
sammensætte Tog paa Grund af ødelæggelserne.
NYE FRAFALD: En stor Del af de mest fremtrædende Tyskere i Svejts har
opsagt deres Medlemskab i den tyske Udlandsorganisationog dermed udtraadt
af det nazistiske Parti. Aarsagen hertil er, at der har været Frafald
blandt de tyske Diplomater i den sidste Tid, og at fremtrædende Parti
folk i stort Tal sender deres Familie med Penge til Svejts, medens det
tyske Folk maa kæmpe videre for at give dem Lejlighed til at dække sig
i Fremtiden. Ikke mindre end 130 Tyskere er blevet berøvet deres tyske
Statsborgerrettigheder i den sidste Tid, fordi de har nægtet at rejse
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til Tyskland og aftjene deres Militærpligt.
FRYGT FOR ØSTRIGERNE: Himmler har opfordret Chefen for den tyske Armegruppe “E”, den østrigske Generaloberst Loehr, til at sende sin Hustru
og Datter til selve Tyskland for at “beskytte dem mod Luftangreb”, som
det udtrykkes. I Virkeligheden skulde de opholde sig i Tyskland som Gid
sler for Loehr, idet man paa den Maade haabede at sikre sig mod, at han
gik ind i en national østrigsk Regering, der vilde slutte Fred med Rus
serne. Flere andre fremtrædende østrigsk-fødte Generaler har faaet lig
nende Opfordringer, men ogsaa afslaaet dem.
I FAA LINJER: (Udland)
Dr.Nordborg, der er udset til skandinavisk Leder af UNNRA, er ankommet
til London. Han er født i Oslo og har været ansat ved Universitetet i
Minnesota.
Terkel M.Terkelsen understregede Mandag i en Udsendelse fra den danske
Radio i London, at Tyskerne havde stort Besvær med at faa deres Tropper
evakueret fra Norge, dels som Følge af de norske Faldskærmssoldaters
Virksomhed, dels som Følge af de voldsomme engelske Angreb paa de tyske
Konvojer i Skagerak og Kattegat. Naar saa endelig Soldaterne var kommet
til Aarhus eller Frederikshavn, sørgede de danske Jernbanesabotører for
Resten..
Videre udtalte Terkelsen:
Churchills Nytaarsbudskab til den danske Hjemmefront og Spekulationer i
svenske Blade havde en Tid givet Næring til den Tanke, at en allieret
Landgang var forestaaende paa jysk Grund. Man maatte være klar over, at
et saadant Rygte ikke var uvelkomment for Tyskerne, da det var paa den
Maade, den underjordiske Hær blev narret frem. Men det maatte i den nu
værende Situation være magtpaaliggende, at man ikke gik til Aktion for
tidligt. Ordren skulde nok komme paa en Maade, saa en Fejltagelse ikke
var mulig.
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Frikvarter med Dr.Goebbels.
Radioens 15 Min.s Foredrag i Aftes var en Karakteristik af den illegale
Presse, som nu var blevet meget unøjagtig, hvilket for en stor Del maatte
skyldes, at Bladene, specielt nævntes “Nordisk Front” og “Information”,
nu ikke mere blev lavet paa Politigaarden.
De anonyme Stemmer beklagede denne “kendelige Tilbagegang” ud fra den Be
tragtning, at den illegale Presse altid virkede saa underholdende i Kraft
af dens
ufrivillige Komik.
INF har tidligere gjort Opmærksom paa, at hvis man vilde have en lystig
Stund i de mørke Aftener, skulde man blot aabne for de særlige tyske Ar
rangementer i den danske Radio. Vore Radio-Frivillige har en Evne til at
servere deres Vittigheder paa en saadan Maade, at man maa tænke paa en
Typs, vil alle kender: Manden, der siger dumme Vittigheder og fryder sig
over den Munterhed, der breder sig blandt Publikum
uden at ane, at det
er ham, man ler ad. Og med Tyskernes specielle Mangel paa Humor opdager
de næppe, at deres egen hjælpeløse Propaganda forlener deres Radioudsen—
delser med en vis Sukces.
-

-

Si~dste:
Dansk Aluminium Industris Bygninger, Englandsvej 32, blev i Morges ved
6.30 Tiden ødelagt ved Sabotage. Det er tredie Gang, Virksomheden er ble
vet bombet. Der var 10-15 Mand om Arbejdet. De ankom kort efter at Arbej
det var begyndt, o~ efter at Portneren var blevet holdt op, blev Arbej
derne purret ud. Der blev anbragt tre-fire Bomber i Maskinhallen, og den
nærliggende Konservesdaasefabrik, som ogsaa tilhører Virksomheden. Ved
Sprængningerne skete der stor materiel Skade.
Englandsvej blev paa et
vist Tidspunkt afspærret fuldstændig for Trafik af Sabotørerne.
-

SLUT.

I Følge en Udtalelse af Premierminister Churchill har det engelske Impe
riums samlede Mandskabstab fra Krigsudbrudet indtil 30.Nov.1944 været 1
Mill.43.554 Mand i Dræbte, Saarede og Fanger. Heraf udgør Englændernes
eget Tab 635.000 Mand, hvoraf ca.200.000 er dræbt.

INFORMATIONS INDENLANDSKE RADIOAFLYTNING:
Alt paa sin rette Plads
Axel Høyer fortalte i Aftes i Radioen med sin kendte skrydende Stemme, at
han netop var vendt hjem fra en Konference, der fandt Sted i “en af Euro
pas smukkeste og mest historiske Egne hvor Repræsentanter for 22 europæ
iske Nationer var forsamlet og udvekslede Tanker om e3n fælles europæiske
Fare for den asiatiske Bilchevisme.”
Baggrunden for denne Sammenkomst af udsøgte Quislinger er vel den, at de
fleste af dem allerede er evakueret til “Europas smukkeste og mest histo
riske Egn”. Og nu har Høyer altsaa været nede og se paa Lejlighed
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Krigsudviklingen paa østfornten betegner en Katastrofe for den tyske Hær
ledelse. Paa tre Dage er de russiske Tropper i deres gigantiske Offensiv
over 200 Kilometer med Ca. 3 Millioner Mand rykket frem til omkring 25
Kilometer fra den tyske Grænse, har indtaget Warszawa og Krakow og sigter
nu direkte paa Industridistriktet øvre Schlesien. Det er Kræfter, opsam
let gennem et halvt Aar, der nu slippes løs
og det er en af Tyskernes
politiske Feilregninger, der hævner sig. Alt tyder paa, at Tyskerne er
blevet Ofre for deres egen Propaganda og Uenighed, Splittelse, Konflikt
og Misundelse mellem Vestmagterne og Sovjetunionen og, hvad der viser sig
katastrofalt, har baseret deres strategiske Overvejelser paa denne Propa
ganda. Flere af den tyske Værnemagts bedste Panserdivisioner er nemlig
flyttet fra øst til Vest for at blive sat ind i Reklameoffensiven i Ar
dennerne
man mente i Berlin, at Russerne ikke vilde angribe, og det
byggede man sine strategiske Planer paa. Nu har Russerne angrebet
de
rykker 25 km frem om Dagen, Warszawa er faldet en passant under Marskal
Shukovs Offensiv i Mellempolen, og Øvre Schlesiens Gauleiter udsender
Nødraab og manende Appeller til Befolkningen: “Skæbnetimen er kommet.
Hver Man maa staa fast”
-

-

-

Det Tempo, der har kendetegnet den russiske Offensivs første fire Dage
kan naturligvis ikke holdes. Om ikke før saa maa man ved selve den tyske
Grænse vente et forbitret tysk Forsvar. Imidlertid kan de tyske Divisio
ner i Vest ikke na~ til Hjælp, “de uenige Allieredes” samordnede Offensiv
har fejret Triumfer, Krigen staar ved et Vendepunkt og antagelig ved Indledningen til sin sidste afgørende Fase.
_______oOo________
Der eksisterer ikke længere nogen Østfront!
I Aftes udsendte den tyske Censur til Dagbladene følgende Ordre: “Der vil
ikke i Aften kunde forventes godkendt noget Kort over østfronten til de
københavnske Morgenblade, som ej heller vil kunne bringe tidligere god
kendte Kort over østfronten”.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Side 1-2
I faa Linjer(Indland) Side 6-7
Østfronten
Tyskland uden
Tyskerne gaar til Angreb
“Storrum”
“
8
paa den danske
2—3
Situationen i Holland “
8—9
Flødeskumsfront
Naziugerninger
Tyskerne truer med at
3
i Belgien
“
9
stjæle Kartoffel lagrene.. ‘I
do.
i Frankrig
“
9-10
Arrestationer og
INF’s udenlandske
Løsi adel ser
‘I
4
To Kontorfolk fra Kastrup
Radioaflytning
“
10-11
Lufthavn henrettet
Sabotager i Morges
“
11
I’
5
Ildkamp paa Tingvej
5
Et kildent Spørgsmaal
Shellhusvagt skyder
6
vedr, tyske Vagtposter “
11
Sovende Gestapofolk
Specielle Meddelelser “
11 og
6
7
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Saa ved Dagbladene, hvad der forestaar. I de fø1ge~de Dage kan man vente
hele den goebbelske Teknik sat i fuld Sving med Frontforkortninger, Op—
givelse af Byer, der er blevet Ruindynger uden strategisk Betydning, ty
ske Pindsvinestillinger bag den egentlige Frontlinje, uhyre Indsats af
Materiel og skaanselsløs Anvendelse af det russiske Mandskab, Fjendens
uhyre blodige Tab, elastisk og bevægelig Krigsføresle med planmæssig Af
sætningsbevægelser, som har været forberedt i god Tid.
Nu er det bare spændende at se, hvad Goebbels finder paa, naar Ringen
lukker sig cm Berlin, og han kun har Propagandaministeriet tilbage at
“sætte af” paa.
INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskerne gaar til Angreb paa den danske Flødeskumsfront.
Foreløbig ingen Frontforkortninger.
Forhandlingerne mellem de dansk-tyske saakaldte Regeringsudvalg om Hoved
retningslinjerne for Import og navnlig Eksport i det kommende Aar er nu
ved at være afsluttede. Som sædvanlig har de fundet Sted i København~
Det er navnlig Fløde og Smør, der denne Gang har interesseret de tyske
Forhandlere. Smørproduktionen er i indeværende Høstaar af de danske Meje—
riorganisationer anslaaet til at ville ligge omkring 120.000 Tons. Med
de nuværende Rationer anvendes der 70.000 Tons til Hjemmemarkedet. Af Re
sten har man fradansk Side hidtil kunnet eksportere 10.000 Tons til tre
die Land, medens de 40.000 Tons er gaaet til Tyskland. Under de nu af
sluttede Forhandlinger har Tyskerne stillet Krav om, at man fra dansk Si
de for fortsat at kunne eksportere de 10.000 Tons til tredie Land skulde
udstede Forbud mod Fremstilling af Fløde, og at Mælkens Fedtprocent skul
de nedsættes til 2,7.
Størsteparten af de 10.000 Tons til tredie Land er aftaget af Sverige som
Bytte med en Række vigtige Varer, som ikke kan faas paa anden Maade. Baa
de Landbrugsorganisationerne og Repræsentanter for den danske Administra
tion har afvist Tyskernes Krav ow Forbud mod Flødefremstilling og Nedsæt
telse af Mælkens Fedtprocent, idet man henviser til, at Flødeforbudet vil
medføre en Forhøjelse af Mælkeprisen med 6-7 øre pr.Liter, og at en For
højelse navnligvil ramme den daarligt stillede Del af Befolkningen.
Tyskerne har motiveret deres Krav til de danske Forhandlere med, at det
ikke ser godt ud, at der stadig bliver fremstillet Fløde i Danmark, naa r
man ikke kunde faa det i Tyskland. De tyske Soldater kalder Danmark for
“Flødeskumsfronten”.
Tyskerne har under Forhandlingerne ikke interesseret sig særlig for de
tyske Modydelser, og en Henvisning til at man ikke fra tysk Side har o
verholdt de indgaaede Forpligtelser, bliver afvist med “at Tyskland som
bekendt er i Krig”.
Det er ingen Hemmelighed, at de svigtende Leverancer fra Tyskland paa en
Række Omraader vil medføre katastrofale Forhold for dansk Produktion. Ty
skerne skulde have leveret ca. 10.000 Tons Jern om Maaneden i Efteraaret..
Der er højst kommet 2.000 Tons. Fra April til 1.December sidste Aar blev
der gennemsnitlig importeret 230-240.000 Tons Kul og Koks om Maaneden,
omtrent hvad Tyskerne havde lovet. I December er Leverancerne gaaet ned
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til 141.000 Tons, og i indeværende Maaned er der foreløbig ankommet ca.
40.000 Tons. Hvis denne Udvikling fortsættes, er der Udsigt til, at Ka
tastrofeplanen med Hensyn til Forsyningen af Gas og Elektricitet og
Statsbanernes Persontrafik bliver effektiv. Med Hensyn til Tekstilvarer
har Leverancer og Løfter svaret til hinanden.
Tyskerne truer med at stjæle de danske Lagre af Kartofler.
Tyskerne har nu truet med ganske simpelt at beslaglægge de danske Lagre
af Kartofler, hvis de ikke faar deres Krav om større Leverancer gennem
ført ad “Frivillighedens” Vej. Europas fremragende Beskytter af Ejendoms
retten og den meget omtalte aarhundredgamle Kultur har bekendtgjort, at
de baade vil grave Kartoflerne op af Kulerne og fjerne Lagrene hos Grønt
handlerne, hvis det ikke skulde lykkes at faa Kartoflerne frem paa anden
Maade.
I Efteraaret blev der paa et Tidspuiikt, da man endnu ikke fra dansk Side
havde noget som -helst. Overblik over Kartoffelhøsten, af de tyske Myndig
heder stillet Krav om Levering af 60.000 Tond Kartofler. Heraf skulde de
20.000 Tons anvendes af de tyske Tropper i Danmark, 20.000 Tons skulde
tørres til Brug for Værnemagten i Norge, og endvidere skulde den norske
Civilbefoikning have 20.000 Tons. Som bekendt er Kartoffelhøsten 30-33
Procent mindre end normalt. Forrige Aar blev der høstet 19 Millioner Tøn
der, og man regner med i Aar ikke at komme op paa mere end 13 Millioner.
Samtidig har Kartoffelsygdommene været mere udbredt i Aar end tidligere.
Resultatet er blevet, at Leverancerne til Tyskerne er gaaet langsomt ind,
saaledes at der kun er leveret Halvdelen af de 20.000 Tons til de tyske
Soldater i Danmark, og kun 2.000 Tons af de 20.000, der skulde afleveres
til Tørrerierne til senere Eksport til Værnemagten i Norge. Af de 20.000
Tons, der skulde leveres til Civilbefolkningen i Norge, er der indtil
Midten af Januar afsendt 13.000 Tobs. Selv om Tyskerne er bekendt med
Aarsagerne, har Værnemagts-Intendanturen fornylig paa sædvanlig prøjsisk
Facon meddelt de danske Myndigheder, at hvis Kartoflerne ikke bliver le
veret med det samme, skulde man nok selv sørge for at faa dem frem.
For at afværge denne Trusel, der vilde kunne medføre fuldkommen prismæs
sigt Kaos indenfor Kartoffelhandelen, har man fra den danske Administra
tions Side i Samarbejde med Landbrugets Organisationer besluttet at udstede et Opfodringsforbud. Det kommer antagelig i Dag, og oifi et Par Dage
kan Forbudet ventes efterfulgt af en Bestemmelse om Indførelse af Maksi
malpriser paa Kartofler. Priserne kommer til at ligge paa fra 16-18 Kro
ner pr.Tønde.
Man haaber paa denne Maade at kunne skaffe de nødvendige Kartoffelmængder
frem, men man er dog klar over, at hjælper det ikke, skal Industrikartof
lerne tages med ind i Overvejelserne. Kartoffelsituationen er i øjeblik
ket alt andet end lys, og det er ikke usandsynligt, at man hen paa Foraa
ret kommer til at spise Roer og Gulerødder i Stedet for, men selvfølge
lig, Værnemagtens Forbrug gaar jo frem for alt andet, og gaar det ikke
med det gode kender de jo Metoderne fra den Gang, de stjal vore Cykler.
Det kan i Forbindelse med Oplysningerne om Kartoflerne oplyses, at den
tyske Værnemagt i Danmark maanedlig konsumerer 30.000 Liter Akvavit.
Der skal jo en Del til for at holde Gejsten vedlige~
-
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Tysk Soldat_skyder Tysklandsarbejder
fra Konens Seng.
Forleden kom den 36—aarige Tømrer Leo Hoffmann hjem fra Arbejde i Tysk
land. Da han ankom til sit Hjem Lundingsvej 14 i Aarhus, viste det sig,
at Hustruen, der ikke havde ventet ham hjem før om en Maaned, havde Besøg
af en tysk Soldat. Da denne saa Ægtemanden træde ind, trak han sin Revol
ver og affyrede to Skud, som dræbte Hoffamnn. Hustruen truede med at be
gaa Selvmord, og maatte tages i Forvaring af Byvagten. Hun forklarede, at
hun havde truffet den tyske Soldat for første Gang, to Timer før Manden
kom hjem.
-

Overførsler til Frøslev.
Arrestatio.ner og Løsladelser.
I Løbet af sidste Uge blev 28 Fanger overført fra den tyske Arrest i Aal
borg til Frøslev. Mellem de overførte er Barbermester Sørensen og Hustru,
Algade i Aalborg. De er begge i 60-Aarsalderen, og det menes, at de er
taget i Stedet for Sønnen, Ole Sørensen, der af Tyskerne sigtes for Dra
bet paa Herreekviperingshandler Frits Borup.
Ved en Razzia i Hurup er
anholdt Poul Erik Herberg-Nielsen, Eli Andersen, Dredgade 41 og Alfr.Kre
sten Gregersen, Vestergade 3. Det er fra tysk Side blevet paastaaet, at
den ene af de anholdte har været i Besiddelse af Sprængstoffer, der til
hørte Værnemagten.
Af Arrestationer i de sidste Dage kan iøvrigt næv
nes: Justitsministeriets Motorsagkyndige i Vordingborg, Ingeniørkaptajn
Vald.Koller, Nedervindinge. Overlæge Ove Nielsen, der blev anholdt den
28.December og siden har siddet paa Politigaarden i København, er blevet
løsladt igen.
-

-

Har Værnemagten opgivet falske Klausuler?
Som tidligere omtalt i INF nægter en Del af Værnemagerne at aflevere no
get af deres Tømmerlagre, som Branchens øvrige Medlemmer har maattet gø
re for at hindre en direkte tysk Beslaglæggelse. Man har imidlertid en
begrundetMistankeorn, at Værnemagerne har opgivet falske Klausuler, idet
de i vidt Omfang har gjort gældende, at Tømmeret var reserveret til den
tyske Værnemagt. Med tysk Tilladelse vil der nu blive foretaget en nærme
re Undersøgelse, og i de Tilfælde, hvor der konstateres falske Opgivel
ser, vil Tømmeret blive beslaglagt.
Død i tyske Koncentrationslejre.
Blikkenslager Ejner Lundvang, Aarhus, og Kontorist i Kriminalpolitiet Ar
ne Jørgensen, Svendborg, er død i tysk Koncentrationslejr. Den første er
død i Neuengamme.
Yderligere tre Grænsegendarmer er afgaaet ved Døden i Koncentrationslej
ren i Neuengemme, De afdødes Navne er: Thomas Emil Jessen, født 1898,
Niels Paulsen Korsgaard, født 1896 og Møller Jensen Madsen født 1910.
Flyvende Bomber
hen over Danmark?
Forleden meddelte Dagbladene, at der var blevet set et Meteor over Køben
havn. Meteoret var blevet observeret Mandag Aften. Det havde en lang Hale
af Damp efter sig. Imidlertid er der al mulig Grund til at tvivle om Me
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teorets Tilstedeværelse i Luften over Hovedstaden. Derimod er der al mu
lig Anledning til at tro, at det drejer sig om Indskydning fra RUgen el
ler Nordtyskland af et nyt hemmeligt Vaaben
muligvis en forbedret Udga
ve af V 2.
Fænomenet er iøvrigt iagttaget andre Steder i Landet, og her har man væ
ret i Stand til at følge “Meteorets” Flugt gennem Luften saa godt, at man
ikke nærer Tvivl om, at det har drejet sig om flyvende Bomber.
-

Plumpt tysk Forsøg paa at
“legalisere” de falske Penge.
INF bragte for nogen Tid siden en Meddelelse om, at der blev udbudt store
Summer i engelske Fempunds-Sedler i ~den københavnske Forretningsverden.
Muligvis paa Grund af.denne Advarsèl eller muligt af andre Aars~ger har
“Dagmarhus” Falskmøntnere nu forsøgt et Modtræk. Rygterne gaar over hele
København, at et stort Antal engelske Faldskærmsagenter er kommet ned,
men da de ikke fra England har kunnet udstyres med tilstrækkelige danske
Pengemidler, har de faaet store Beløb med i Fernpunds-Sedler, som de nu
forsøger at veksle. Falsknerne i “Dagmarhus” prøver paa denne Maade at
fordrejs Kendsgerningerne og at bilde Folk ind, at det er en patriotisk
Gerning at købe de engelske Penge, der udbydes under Haanden. Imidlertid
kan INF kun paany gentage sin Advarsel mod Køb af disse Sedler. Trods al
le tyske Rygter om det modsatte er Sedlerne falske, og man opnaar kun at
støtte den højere Pancke og hans Medløbere, som nu, da selv de ser, at
Krigen er tabt, paa alle Maader søger at skaffe sig økonomisk Grundlag
for Køb af Aflad
eller til Flugt.
-

To Kontorfolk fra Kastrup Lufthavn
henrettet.
Midt i December Maaned foranstaltede Gestapo en større Undersugelse i Ka
strup Lufthavn, hvor man arresterede to Kontorfolk, Kontora~s’istent From,
der i længere Tid havde været knyttet til Lufthavnens Administration, og
den tyskfødte Kontorassistent Fr.Bötcher, der er Datter af en sydtysk
Godsejer. De to Kontorfolk sigtedes for engelsk Spionage, og efter hvad
INF erfarer er de begge blevet skudt to Dage efter Arrestationen.
Ildkamp paa Tingvej
to Sommerfolk skudt ned.
For nogle Dage siden kom to Sommerfolk kørende af Tingvej i København.
Pludselig standsede de op, aabenbart i den Hensigt at tale med to unge
Mænd, som kom spadserende paa Fortovet imod Bilen. Sommerfolkene fik i
midlertid ikke Lejlighed til at sige noget, for de to Mænd var aabenbart
fuldt ud klar over Landsforrædernes Hensigt. Pludselig trak de nemlig
hver en Maskinpistol frem
de havde gaaet med dem under Frakken
og i
næste øjeblik faldt der en Række Skud mod Mændene i Vognen, som kun fik
Lejlighed til at affyre enkelte Skud til Gengæld. De to unge Mænd for
svandt, og et øjeblik efter kørte en af Sommerpolitiets store Udryknings
vogne frem. Det viste sig, at de to Sommermænd i Bilen var dræbt, og de
res Kammerater tog dem med i Udrykningsvognen. Bilen blev senere hentet
og kørt til Politigaarden.
-

-

-
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Shell husvagt skyder
sin egen Pige.
En af Sheilhusvagterne, der alle trods de tyske Uniformer, er rekruttere
de blandt danske Landsforrædere, havde forleden Aften Besøg af et Pige
barn, den l8-aarige Else Margrethe Jensen, Kapelvej 52. I Samtalens Løb
sigtede Vagtposten med sin Maskinpistol mod Pigen. Det skulde være en
Spøg, men pludselig gik Pistolen af, og et Skud ramte Pigebarnet i Skul
deren. Hun styrtede skrigende om paa Fortovet. Begivenheden bevirkede,
at hele Vagten blev udkommanderet, men da den paagældende Vagtpost rys
tende af Skræk havde faaet fremstammet en Forklaring, trak de øvrige sig
tilbage. Pigebarnet blev bragt paa Hospitalet.
Gestapofolkene faldt i Søvn.
Under en Ransagning forleden søgte Gestapo en ung Mand, som boede hos sin
Mor. Han var imidlertid ikke hjemme, og Gestapofolkene forlod Hjemmet,
men lod to Mand blive tilbage. De skulde anholde Sønnen, naar han kom
hjem, og de havde paalagt Moderen absolut Tavshed, naar hun hørte Sønnen
komme. Moderen sagde heller ikke noget.
Derimod glemte hun i sin Nervøsitet at se til Kakkelovnen, og Temperatu
ren i Stuen steg efterhaanden voldsomt. Det blev for meget for de to Ge
stapofolk, først nikkede den ene, saa sank Hovedet ned paa Brystet, og da
Sønnen endelig kom og forsigtig stak Hovedet ind ad Døren, var han øje
blikkelig klar over Situationen. Begge Gestapofolkene sov blideligt, men
Moderen sagde ikke et Ord. Den unge Mand forsvandt imidlertid hurtigst
muligt ned ad Trappen, men netop da han slog Gadedøren i efter sig, be
gyndte Familiens Hund at gø. De to Gestapomænd vaagnede op og grebet af
en ubehagelig Mistanke foer de ud til Entredøren. De saa eller hørte dog
intet og gik tilbage til Stuen. Endnu et Par Timer tilbragte de i Varmen
dog uden at sove
men til sidst blev de trætte og gik deres Vej.
-

-

-

I FAA LINJER (Indland):
Gestapofolk forfulgte i Gaar Eftermiddags ved l7.Tiden en Bil, som i me
get stærk Fart kørte ad Frederiksborgvej og videre ad Vangedevej. Pludse
lig aabnede Gestapofolkene Ild fra deres Vogn. En af den forfulgte Bils
Ringe punkterede, og Føreren mistede Herredømmet over den. Den susede ind
over Fortovet og havnede i en Have, og umiddelbart efter saa man tre Mænd
forsvinde i Løb fra den. Det lykkedes imidlertid kun de to at undslippe.
Den tredie styrtede haardt saaret om paa Fortovet, og en fjerde Mand, der
havde været med i den forfulgte Bil, blev arresteret, før han fik Lejlig
hed til at flygte. Den saarede Mand blev bragt til Gentofte Amts Sygehus.
Som omtalt blev den 25-aarige Grønthandler Anton Villy Johs. Davidsen,
Grækenlandsvej 3, dræbt af Revolvermænd udfor Kafe “Malta” i Mandags. Ef
ter e foreløbige Undersøgelser ser det ud til at dreje sig om et Clear
ingmord for Likvideringen af en kvindelig Stikker, Rengøringsassistent
paa Sundby Hospital, Frk.Thomsen, der blev skudt ned omtrent paa samme
Sted i Elbagade.
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ning. Man var netop færdig med at udfærdige nye Kort til Erstatning for
de først bortførte, da Frihedskæmperne indfandt sig. Det har altsaa lan
ge Udsigter, før Generatorvognmændene faar nye Kort.
Nogle Pistolmænd gjorde forleden et godt Kup hos Siemens paa Blegdamsvej
124, hvor de forlangte alle Tegninger og Fortegnelser over tysk Arbejde
udleveret. De fik, hvad de forlangte, og derefter forsvandt de. Tabet af
Tegningerne og Arbejdsfortegnelserne er et alvorligt T&b for Værnemagten.
I Kældrene til Herregaarden Spøttrup pg til den store Ejendom “Vulcan” i
Skive har det tyske Politi beslaglagt er Del Vaaben og Ammunition.
I Mandags blev en 25-aarig ukendt Kvinde skudt ned paa Østergade i Fre
derikssund af to unge Mennesker. Der er Fare for hendes Liv.
Natten til Onsdag blev Taxa K 1515 hyret paa Amager. Da Vognen kom ind
i en Sidegade til Holmbladsgade, blev Chaufføren tvunget til at staa af.
Han alarmerede Vagtværnet, der noget senere fandt en anden tom Taxa K
1334. Da Lederen af Vagtkorpset vilde se nærmere paa Vognen, fik han af
en HIPO-Mand Besked paa at forsvinde •“ellers vilde de blive knaldet”.
-

Dommerkontoret i Esbjerg og Dommerens private Lejlighed i Havnegade er
blevet beslaglagt af Tyskerne. Lokalerne skal være rømmet inden en Maa-~
ned. Dommerkontoret vil blive flyttet til Politiets tomme Lokaler paa
Ra a dh uset.
Nogle Frihedskæmpere trængte i Aftes ind hos Mekaniker Slennings i Vejle,
hvor de holdt Personalet op og forlangte en af Værnemagtens Personbiler
udleveret. Bilen var imidlertid ikke færdigrepareret, men Mændene komman
derede derefter samtlige Mekanikere til Arbejde, og i Løbet af en Times
Tid var Vognen startklar. Derefter kørte Frihedskæmperne med den.
Under et Slagsmaal i Aftes i Vestergade, hvor bl.a. nogle tyske Soldater
deltog, blev den tyskfødte Kleinsmed Stefan Lezuek, Ny Østergade 13, saa
ret i Benene af Pistolskud. Han blev bragt til Feltlazarettet paa Nye
landsvej, men herfra blev han senere overført til Kommunehospitalet.
En Ambulance blev i Aftes kaldt til Hotel Astoria, hvor en ~1and skulde
være blevet saaret ved Pistolskud. Da Ambulancen ankom, var den saarede
imidlertid borte. Han havde hyret en Droske og var kørt hjem.
Marinevægter Sigvald Sofus Olsen, Anholtsgade 13, Aarhus, har i Søndags
taget sig af Dage ved Gas. Det var efterhaanden gaaet ham paa Nerverne,
at han blev betragtet som Landsforræder.
Specielt til 257: Besøget den l2.Dec. var rigtig nok, men Manden var be
klageligvis uegnet til Hvervet. Nerverne var gaaet i Stykker. De to bort
rejste kan altsaa roligt vende tilbage.

For anden Gang i Løbet af 14 Dage,har Frihedskæmpere afhentet Kortene til
den nye Tildelingsperiode for Generatortræ i Direktoratet for Vareforsy
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INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskland uden “Storrum1.
I en Artikel i “Eskilstuna Kureren” med denne Overskrift hedder det bl.
a.:
Den Russiske Fremrykning i Sydøsteuropa, og de Allieredes Opmarch
i Vesteuropa har berøvet Tyskland Omraader, der har været af meget stor
Betydning for dets Produktion og økonomiske Modstandskraft. I det ene
Tilfælde gælder det et Levnedsmiddel- og Raavarereservat, i det andet en
højt udviklet Industriomraade, som leverede uvurderlige Bidrag til den
tyske Krigsproduktion. Fra Sydøst-Europa fik Tyskerne Majs, Hvede og o—
lieholdige Planter. Endvidere leveredes derfra en Række Raavarer til In
dustrien, som Kobber (Kroatien), Chrom (Grækenland) samt Bauxit (Ungarn).
Det største Bidrag præsteredes dog af den rumænske Olieindustri, som le
verede omkring en Trediedel af Brændselsolien indenfor det tyske Storrum.
Da de polske og ungarske Oliefelter ogsaa er tabt, og talrige Fabrikker
for syntetisk Benzin er blevet bombet, maa de tyske Oliebeholdninger være
minimale. Tabet af Produktionsomraaderne kompenseres dog i nogen Grad af
Kommuni kationsi i njernes Forkortni ng.
I Vesteuropa fik Tyskerne ved de store Offensiver 1940 Raadighed over en
Industrikapacitet, der svarer til det halve af Tysklands egen. Schneider
Creuzot, Citroën, Renault og mange andre moderne Fabriksanlæg fremstille
de Krigsniateriel for den tyske Værnemagts Regning. Samtidig blev den ty
ske Industri aflastet ved at Fremstillingen af krigsvigtige Artikler som
Lokomotiver, Lastbiler, Elektromotorer o.s.v. blev flyttet til de okkupe—
rede Omraader.
Som Følge af den ugunstige Prisudvikling for Tyskerne bortfaldt ogsaa Le
verancerne fra de neutrale Lande, Chrom fra Tyrkiet, Wolfram fra Spanien
og Portugal, Jernmalm fra Sverige og Maskiner fra Svejts. Selv om disse
Varer blev betalt med tyske Modpræstationer i Form af andre Varer, har
det alligevel givet et svært Afbræk i den tyske Krigsproduktion.
Til Slut skriver Bladet, at den Krigskapacitet, som Tyskerne disponerer
over, gennem territoriale Tab er blevet formindsket med en Trediedel.
Bortfaldet af Malmtilførslerne fra Sverige, Luxembourg og Lothringen vil
baade for Ruhromraadet og øvre Schlesiens Jern- og Staalindustri skabe
nye Problemer af store Dimensioner.
-

Hollænderne falder om paa Gaden
af Udmattelse og Sult.
30 Kroner for et lille Brød
og 120 Kroner for et kvart Kilo Smør.
En Svensker, som er vendt hjem efter et Ophold i Holland, har givet “Gø
teborgposten” en Skildring af de forfærdelige Tilstande. Han fortæller
bl.a.:
I de hollandske Byer findes praktisk taget ingen Mad. De offi
cielle Rationer, som bestaar af et Brød og 1 kg Kartofler om Ugen, er
langt fra tilstrækkelige. De, som ikke er i Stand til at tage ud paa Lan
det for at skaffe sig Mad hos Bønderne, er saa godt som fortabt. Sortbør
sen i Byerne kan kun forsyne et yderst ringe Antal Mennesker med Levneds
midler. Priserne paa Den sorte Børs er 30 Kr. for et lille Brød og 120
Kr. for 1/4 kg. Smør. Det er ikke noget usædvanligt Syn at se Børn og
gamle Mennesker falde om paa Gaden af Udmattelse. Aarsagen er Underernæ
ring.
Der er næsten ingen Træer tilbage i Amsterdam, de er blevet brugt
-
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til Brændsel. For flere Maaneder siden standsede Gas- og Elektricitets
forsyningerne, saaledes at Indbyggerne har maattet anvende alt brændbart
Materiale for at faa kogt deres Madrationer. Forlystelseslivet er saa
godt som standset. Til alle disse Besværligheder kommer saa Befolkningens
bestandige Frygt for Tyskernes Voldsmetoder og Terror. Folk gribes efter
Forgodtbefindende paa Gaderne og bortføres. Det er nu meget sjældent, at
se hollandske Mænd paa Gaderne i Amsterdam, og træffer man endelig en,
kan man næsten være sikker paa, at han er Quisling. 300.000 Hollændere
befinder sig paa Tvangsarbejde i Tyskland, og et meget stort Antal lever
under Jorden i Hollafld. En typisk tysk Razzia efter Arbejdskraft fandt
fornylig Sted i Alkmoor, en lille By med 30.000 Indbyggere tre Mil fra
Amsterdam. Samtlige Mænd i Byen fik Ordre til at stille sig op udenfor
deres respektive Boliger Kl.ll om Formiddagen. Derefter gik Tyskerne
samtlige Huse igennem systematisk og krydsforhørte Kvinder og Børn for
at faa at vide, om Mændene skjulte sig i Husene.
Nazistiske Ugerninger i Belgien.
En afde mest bestialske og meningsløse Voldsgerninger, som Tyskerne har
gjort sig skyldige i, udspilledes en Ug,e før Jul i den belgiske By Par
foneruy, knap 10 km øst for Malmedy, nær ved Grænsen, skriver den ameri
kanske Korrespondent Harold Denny.
Jeg har selv set Byen, skriver han.
Der hænger endnu Rester af de Juledekorationer, som de stakkels Indbygge
re havde fremstillet for deres primitive Højtideligholdelse af Julen. By
en er ikke stor. Den havde i normale Tider en Befolkning paa knap 150
Mennesker. Mange af disse blev senere evakueret, men en Del var tilbage.
Da det tyske Fremstød satte igang, kom Byen pludselig i Stridslinjen igen. En af de mest hensynsløse 55-Divisioner kom farende gennem Byens Ga
de. Hvad der derefter skete, er saa utroligt og umenneskeligt, at det er
vanskeligt at beskrive. Man har nu nedsat en Undersøgelseskommission, som
i sin Rapport omtaler, at mellem 24.30 af de Mænd, Kvinder og Børn, som
boede i Byen, er blevet dræbt af Tyskerne. Mange af Ligene har ikke kun
net identificeres. En af de overlevende, en Kvinde, fortæller, at hun saa
Tyskerne føre hendes Mand og Svigerinde over Gaden til en Mur, hvor de
skød dem ned. Senere saa hun ogsaa andre af Byens Beboere lide samme
Skæbne. En Del mishandledes med Geværkolberne, inden de blev skudt. En
Gruppe paa omkring 12 Personer blev stillet op og førtes ir~1 i et Skur,
hvorfra man kort efter saa Flammer slaa op. Skuret brændte ~ned sammen med
en Ejendom, som laa ved Siden af. Kommissionen har undersøgt Brandstedet,
hvor man fandt Resterne af 12 Menneskekroppe. Senere er det lykkedes al
lierede Tropper at tage en Del Soldater fra denne SS-Division til Fange.
De fortalte uden større Sindsbevægelser om deres Ugerninger.
-

Sporene af tyske Massemord i Frankrig.
Hver Dag finder man nye Spor efter de Voldshandlinger, som Tyskerne har
begaaet mens de holdt Frankrig besat. I Nærheden af Byen Banvilieres ved
Belfort er to nye Massegrave fundet. Ved Udgravningen, som blev foretaget
af to tyske Underofficerer og fire Menige under Folk fra FFI’s Bevogt
ning, fandt man Ligene af 27 Medlemmer af den franske Modstandsbevægelse.
De var begravet i en Bygde af 60-70 Centimeter og var fuldstændig ukende
lige. De fundne Patrioter kunde kun identificeres ved Hjælp af Klæderne.
Det eneste man ved om denne brutale Handling, er at Afretningen fandt
Sted den lO.Oktober 1944 mellem Kl.9 og 12.

-
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Andre Ligfund er gjort i Salbert-Skoven, som ligeledes ligger i Nærheden
af Belfort, hvor man har fundet 8 Lig i fem forskellige Grave.
Frankrig og Kolonierne.
En franske Militærkommission befinder sig nu i Admiral Mountbattens Højkvarter paa Ceylon. Den forbereder sig der paa atter at tage Indo-Kina i
Besiddelse. Den franske Regering haaber paa, at de allierede Myndigheder
vil give denne Kommission samme Støtte som den provisoriske hollandske
Regering, der for øjeblikket befinder sig i Australien, hvor den venter
paa at tage de gamle Hollandske Besiddelser under Kontrol.
Santocel
opsigtsvækkende
syntetisk Stof.
Et af de mest opsigtsvækkende syntetiske Stoffer Santocel, som anvendes
til Varmeisolering, er gennem en ny Imprægneringsproces blevet væsentlig
forbedret. Santocel, som tilvirkes af det store kemiske Foretagende “Monsanta”, vejer ikke mere end 48 kg pr m3 og giver næsten dobbelt saa god
Varmeisolering som Kork. Det har ikke før kunnet anvendes udendørs, fordi
det paavirkes af Vand, men nu kan man behandle det med et Kieselpræparat,
saaledes at det bliver modstandsdygtigt overfor Vand. Santocel minder i
det Ydre noget om Sne. Det danner Flager, som indeholder Masser af smaa
Luftblærer uden Forbindelse med hinanden. Man vil efter Krigen anvende
det nye Produkt i Køleskabe, som derigennem vil kunne fabrikeres med tyn
dere Vægge og rumme 40 Procent mere uden at optage større Plads. En an
den Anvendelse for Santocel vil man kunne faa ved Fremstilling af Sovepo
ser, som kun vil komme til at veje en Brøkdel af, hvad de nu gør.

S.ll. INFORMATION Nr.386.

l8.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.351.

der skal gaa lige mod de amerikanske Maskiner for at faa dem ned.
LUFTANGREB: Angrebet mod Magdeburg i Nat har været usædvanlig heftigt.
Masser af Tog, der var oprangeret parat til at afgaa til Kampfronten, er
blevet ødelagt. Nu er ikke mindre end fire af Broerne over Rhinen ved
Køln ude af Brug paa Grund af Bombetræfferë. Det viser sig, at Skaderne
er meget større, end man først havde ventet, og Reparationerne vil tage
meget lang Tid. Over disse Broer kunde der hver Dag transporteres mellem
4-5.000 Jernbanewaggoner til Værnemagten i Vest.

Sidste:

-

INFORMATIONS UDENLANDSKERADIOAFLYTNING:
VESTFRONTEN: Begivenhederne paa denne Front overskygges fuldstændig for
øjeblikket af den russiske Fremstormen paa østfronten, men Amerikanerne
gaar fremad, nye vigtige Vejknudepunkter er blevet rømmet af Tyskerne i
Ardennerne, og Amerikanerne har vundet fuldstændig Bevægelsesfrihed efter
Erobringen af Bastogne-Houffalize-Vejen. Ved Geilenkirchen fortsætter det
engelske Fremstød, og engelske Tropper er trængt ind i selve Hovedstil—
ungerne. Der gøres stadig Forsøg paa at opnaa Resultater ved en Offensiv
mod Strasbourg, idet man vil sætte meget ind paa ogsaa at kunne opvise
lidt optimistiske Resultater i Værnemagtsberetningen.

Mouritz Andersens Radiofabrik, der ligger i Baggaarden til H.C.ørstedsvej
54, blev bombet i Morges ved 7.Tiden. Virksomheden blev fuldstændig øde
lagt. Der knustes en Del Ruder i de omliggende Ejendomme.
A.Mollerups Vasken, Guldbergsgade 84, var i Morges ved 8.Tiden udsat for
Sabotagebrand, og selv om Brandvæsenet ret hurtigt var paa Stedet, skete
der stor Skade.

Har de ingen Bukser paa ?
I den sidste Tid har Københavnerviddet ved et Par Lejligheder haft Glæde
af de Brystværn, der dækker tyske Vagtposter op til Hovedet, bl.a. foran
Købmandsskolen paa Nørrevold og ved Hotel Phønix. Det ene Sted blev ved
Foden af Brystværnet anbragt et Skilt med Indskriften: “Han har ingen
Bukser paa”. Det andet Sted stod der paa Skiltet: “Dyret maa ikke fodres”.
Vagtposterne inde i Burene opdagede først, at der var noget galt, da Mun
terheden udenfor blev for støjende og for paafaldende.

Specielt til 62: Tusind Takt
sen er rigtig.

-

Specielt til 6: Deres Formidning om Adres

SLUT

RAZZIAER
Det tyske Politi har maattet afvise et ønske om at faa gennem
ført en kæmpemæssig Razzia over hele Riget for at finde forsvundne Krigs
fanger og udenlandske Arbejdere, da der er alt for lidt Mandskab til Raa
dighed for en saadan Razzia. Ved den sidste Razzia i Marts 1944 fandt man
7.000 undvegne Krigsfanger og 8.000 udenlandske Arbejdere. Nu er der for
svundet 22.000 Krigsfanger, 83.000 udenlandske Arbejdere, 27.500 tyske
Soldater og 68.000 andre Tyskere, som har unddraget sig deres Arbejds
pligt.
SELVMORDSSTRATEGI: De amerikanske Luftangreb mod Tyskland har nu naaet
en saadan Kraft, at Tyskerne ikke længere kan bekæmpe dem paa almindelig
Maade. Man har derfor efter japansk Eksempel uddannet Flyvereskadriller,
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Rationelle Metoder til Ensretning af Teatrene:
Umiddelbart efter at de sidste Funktionærer i Aftes havde forladt “Apol
lo-Teatret” paa Vesterbrogade ved Siden af Tivoli, fejrede den højere
Panckes Terrorafdeling fra Shellhuset et nyt ødelæggelsesorgie. “ApolloTeatret” blev lagt i Ruiner ved to kraftige Sprængbomberog en voldsom
Brand, der kunde ses over hele Byen og langt ud over Sundet og Omegnen.
Nogle Mænd, der havde en umiskendelig Lighed med de sorte Sommerfolk, kom
ved Midnatstid ud fra Teatret, og en af dem raabte til et Par Cyklister:
Der springer snart et Par Bomber~ Derefter forsvandt Mændene, mens
Cyklisterne satte Farten op og advarede andre Trafikanter. Umiddelbart
efter fulgte et voldsomt Drøn, Vinduerne i Ejendommene paa Vesterbrogade
raslede ned, og da det næste Drøn efter næsten et Minut paany rystede E
jendommene i vid Omkreds, slog høje Flammer op fra “Apollo-Teatrets” Byg
ning. I Løbet af et øjeblik var den Ruinhob, som var tilbage af Teatret,
et eneste vældigt Flammehav. Fra den nærliggende Brandstation rykkede en
Mængde Sprøjter ud, men der var intet at stille op med selve Teatret.
Brandvæsenet koncentrerede derfor Anstrengelserne om at redde Pantomine
teatret, der ligger umiddelbart bagved finde i Tivoli, og som var meget
stærkt truet, fordi det er bygget helt af Træ. Det lykkedes at redde Pan
tomimeteatret. Ligeledes blev Tivolis Kontorer og den karakteristiske
Indgangsport reddet. Kontorbygningen er sammenbygget med “Apollo-Teatret~
men der er Brandmur imellem, og denne havde holdt trods de voldsomme Eks
plosioner. Man taget næppe fejl, naar man gaar ud fra, at dette straalen
de Kup er de Herrer Panckes, Bests og von Hannekens Hævn for de Sabota
ger, som i de sidste Dage har ødelagt den ene krigsvigtige Virksomhed ef
ter den anden. Denne Terrorhandling er kun et nyt Bevis for, hvor alvor
ligt Sabotagen rammer Tyskerne. Paa den anden Side viser den deres Af
magt i Bekæmpelsen af Sabotagen
med mindre det er en ny Metode til Ensretning af Teatrene i Danmark.
-

-

INDHOLD5FORTEGNELSE:
Apolloteatret
schalburgteret

Stikkeren tog Gift

Side 3-4

Side 1
I faa Linjer(Indland)

“

4—5

“

INF’s Kronik:
Gestapo-Spionagen
i Sverige

“

6-7

,,

INF s Radioaflytning..

Ildkamp paa Gentofte
Amts Sygehus

“

Dristig Sabotage
Frihedskæmperne skød
sig igennem

2
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vil sigte Lægen for.

Tidkamp mellem Sommerfolk og
Frihedskæmpere paa Gentofte Amts Sygehus.
En fantastisk lidkamp har Onsdag Aften fundet Sted paa selve Operationsgangen paa Gentofte Amts Sygehus. Fire Frihedskæmpere, der vilde befri
en saaret Kammerat, som Gestapo var ude efter, kom i voldsom Kamp med fem
Sommerfolk, som netop kom for at hente den saarede, da Frihedskæmperne
bar ham ud fra Operationsstuen. Der blev affyret omkring et Par Hundrede
Skud paa selve Operationsgangen og ned ad Trapperne, hvor pludselig nye
Frihedskæmpere traadte til, alle bevæbnet med Maskinpistoler. En Sommermand ved Navn Ejnar Møller blev dræbt, og en anden haardt saaret. Paa
FrihedskæmperneS Side var en dræbt, en ung Mand ved Navn Hurtigkari. Se
nere ankom Frihedskæmperne til Lucasstiftelsen, hvor de forlangte, at 0perationen af den anden saarede Mand skulde fortsætte, men da Sommerfol
kene i det samme kørte op her, maatte Frihedskæmperne paany flygte med
deres saarede Kammerat.
Forhistorien til de yderst dramatiske Begivenheder var den tidligere om
talte Forfølgelse af en Bil ad Frederikssundsvej og videre af Vangede—
vej. Det lykkedes de Sommerfolk, der forfulgte Vognen, at p~unktere Bilens
ene Hjul ved Skud fra Maskinpistoler, og samtidig blev en af Passagererne
alvorligt saaret. Det lykkedesimidlertid for to af hans Kammerater at faa
ham bragt med under Flugten fra den havarerede Vogn, der var kørt ind i
en Hæk, da Hjulet punkterede, og da Sommerfolkene samtidig havde travlt
med at forfølge en fjerde Mand fra den havarerede Bil
han blev iøvrigt
anholdt
naaede Mændene i Sikkerhed i en Villa paa Almindingen Nr. 64
et godt Stykke fra Stedet. Her var en Stikkerske imidlertid paa Færde,
og da hun kort Tid efter traf Sommerfolkene i deres Bil, henviste hun dem
til Villaen.
Sommerfolkene kom imidlertid for sent. Den saarede var allerede bragt til
Gentofte Amts Sygehus, og de tog derefter ud paa Hospitalet for at hente
ham. Han laa imidlertid paa Operationsbordet, og med uforrettet Sag maat
te Sommerfolkene forlade Hospitalet.
Noget senere kom de imdlertid igen, og denne Gang var det deres Hensigt
at gøre Krav paa øjeblikkelig Udlevering af den saarede. Nogle af den
saarede Frihedskæmpers Kammerater havde imidlertid faaet den samme Ide,
og de var kommet Sommer-Landsforræderfle i Forkøbet. De to Parter mødtes,
da Frihedskæmperne bar deres Kammerat hen ad Operationsgangen, og det
kom derefter til den voldsomme Ildkamp. Det lykkedes dog Frihedskæmperne
at naa ned i Haven, hvor Bilen holdt, men her kom i det samme en Bil med
Sommerfolk kørende, og det kom atter til en ny Ildkanip. Under denne saa
rede Frihedskæmperen Hurtigkari en Sonimermand dødeligt
den første Som
mermand var blevet dræbt paa selve Operationsgangen
men Hurtigkari
maatte selv bøde med sit Liv. Efter dette Optrin tog de øvrige Sommermænd Flugten, og Frihedskæmperne kørte derefter deres saarede Kammerat
og den dræbte Frihedskæmper til Lucasstiftelsen. Imidlertid havde Sommer
Landsforræderne fundet ud af, hvorhen de var kørt, og Frihedskæmperne
maatte atter tage Flugten, idet det dog denne Gang ikke kom til Skudud
veksling.
Skuffede og rasende besatte Sommerfolkene derefter St.LucasstiftelSen,
og først i Gaar Morges blev Besættelsen hævet, efter at der var kommet
en Del Gestapomænd til. Man arresterede Læge Baadstorp, der havde haft
Vagt, da Frihedskæmperne ankom. Spørgsmaalet er, hvad Tyskerne egentlig
-

-

-

-

-
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To Værnemagerforetagender
fuldstændig ødelagt i Aftes.
En stærkt producerende Værnemagervirksomhed Emmeches Metalvarefabrik A/S,
Grundtvigsvej 23 paa Frederiksberg, er i Aftes blevet jævnet med Jorden
ved et dristigt tilrettelagt Sabotørarbejde.
At Virksomheden hørte til de mere betydningsfulde, markeredes tydeligt
af den stærke Bevogtning, og fra Mørkets Frembrud oplystes Bygningerne
af meget kraftige Projektører. Tyske Vagtposter vaagede Døgnet rundt og
passede paa, at ingen uvedkommende fik Adgang til Omraadet. Saaledes kun
de Fabrikanten for at tale med et Udtryk fra det Goebbelske Propaganda—
udvalg imødese Udviklingen med “iskold Ro” og hæve sine Værnemagerpenge
i Nationalbanken.
Men i Aftes havde en lille Deling danske Frihedskæmpere i al Stilhed om
ringet Fæstningen. Ved 20.Tiden hørtes et voldsomt Skyderi, der gav Ekko
paa de stille frederiksbergske Villaveje. Ind imellem almindelige Salver,
Maskinpistoler, hørte man tydeligt Kanonader, der var en lille Fodfolks
kanon, som Sabotørerne havde medbragt fo~r alle Eventualiteters Skyld.
Et øjeblik indstilledes Skydningen og straks efter rystedes Kvarteret af
en voldsom Eksplosion, Sabotørerne var trængt igennem alle Spærreanord-.
ninger og havde udført deres Job. Paa det Tidspunkt var der kommet tyske
Patrul jer til, og det kom til Skydning flere Steder paa BUlowsvej og Gi.
Kongevej, men alle Sabotørerne slap bort.
Et stort Brandskær lyste i Aftes ved 20.Tiden mod den skyede Januarhim
mel. Det var en anden Værnemagervirksomhed, G.Jensens Maskinsnedkeri paa
Køgevej 290 i Hvidovre, der blev lagt fuldstændig i Aske vedBrandbomber.
Frihedskæmperne skød
sig igennem.
En Del Gestapofolk assisteret af tyske Politisoldater og Sommerfolk for
søgte Tirsdag Eftermiddag at trænge ind i en Lejlighed paa Hjørnet af
Adelgade og Klerkegade, hvor en Del Frihedskæmpere holdt til~ Frihedskæm
perne vilde imidlertid ikke lade sig arrestere uden videre. ~a Tyskerne
fik Døren sprængt og forsøgte at trænge ind under høje Raab og Skrig,
saaledes som det er deres Sædvane, naar de ikke er særlig glade ved den
foreliggende Situation, blev de modtagét med en Byge Maskinpistolprojek—
tiler. De trak sig derefter hurtigt tilbage paa Trappen og besvarede
Skydningen, og da de lidt efter opdagede, at Frihedskæmperne trak sig ud
af Lejligheden, forfulgte de dem og skød efter dem igen. Det kom flere
Gange til Ildkamp, men tilsidst lykkedes det Frihedskæmperne at slippe
bort uden Tab.
Stikkeren tog Gift
af Angst.

-

“Ingeniør” Aagaard, den gennem længere Tid har opholdt sig paa Bornholm
officielt for at sælge Dameundertøj, reelt som en af Tyskernes mest ener
giske Stikkere, forsøgte Søndag Aften af Skræk for den Straf, der nærmer
sig, at begaa Selvmord. Aarsagen var mildest talt komisk.
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Efter at han havde spadseret en Tur med sin Kone, begyndte hans Hund at
hyle hjerteskærende. En lille Pige fik Medlidenhed med den, slog en Rude
ud i Aagaards Hus og løste Hunden. Da Aagaard kom hjem, troede han, at
der havde været Attentatmænd paa Færde, og at der var blevet lagt Bomber
i Huset. Han henvendte sig til Vagtværnet om Beskyttelse, hvilket blev
nægtet, hvorpaa han tog hen til Værnemagten. Her tog han noget senere
fuldstændig ude af sig selv af Nervøsitet Gift. Tyskerne kørte ham om
gaaende paa Hospitalet, hvor det desværre ser ud til, at han slipper fra
Selvmordsforsøget med Livet
denne Gang.

Onsdag Morgen tidligt trængte tyske Politisoldater ind hos Svend Børge
Axel Jessen, Halmtorvet 38, 5.Sal. Tyskerne knuste Entredøren med Gevær
kolberne. Jessen var ikke hjemme, men Tyskerne foretog en gennemgribende
Ransagning. Da de forlod Lejligheden tog de et Radioapparat og et Ur med.
I Kvarteret staar man ganske Uforstaaende overfor Tyskernes haardhændede
Fremfærd overfor Jessen. Han var deres særdeles gode Ven og har i flere
Perioder arbejdet i Tyskland. Det kan tilføjes, at Jessen flere Gange
tidligere har været straffet for Tyveri og Bedrageri, og den Mulighed er
nærliggende, at Venskabet er bristet, fordi Jessen har anvendt sine spe
cielle Evner i den Retning overfor sine nye Venner.

I FAA LINJER (Indland):

Tyskerne har i den senere Tid afskediget de fleste Arbejdere paa Kastrup
Flyveplads, hvor man var i Færd med at tilrettelægge betydelige Udvidel
ser. Grunden til Afskedigelserne er Materialemangel.

-

Natten til Onsdag bombesprængtes i Auto-Centralen i Grenaa en Lastbil
tilhørende en aarhusiansk Vognmand, der arbejder for Tyskerne paa Flyve
pladsen ved Tirstrup. Bomben var anbragt i Motorhjelmen, og Motoren blev
fuldstændig ødelagt. Samtidig var tre af Lastbilens Dæk blevet fjernet.
Samme Nat blev en tysk Personbil bombet i en Garage i Grenaa, og der
blev forsøgt Sabotage paa en stor Gravemaskine ved Grenaa Havn. En tysk
Vagtpost opdagede imidlertid Bomben paa Gravemaskinen og smed den i Hav
nen, hvor den eksploderede uden at anrette Skade.
-

Assistent Frøken Thøgersen, der er ansat paa Sundby Hospitals Sektions
stue, er “gaaet i Jorden”. Hun var den dræbte Stikkerske Frøken Thomsens
gode Veninde, og som denne er hun yderst tyskervenlig og dyrker intim Om
gang med tyske Officerer.

Advarsel: Paa Grund af modtagne Oplysninger advarer INF paa det kraftig
ste mod Uforsigtighed under Telefonsamtaler.

Takket være den danske Nationalbank kan Tyskerne optræde som særdeles go
de Arbejdsgivere
rent økonomisk. Saaledes faar en kvindelig Kartoffel
skræller paa Politiskolen paa Artillerivej, hvor der som bekendt er tysk
Belægning, 125 Kr. om Ugen og fuld Kost

Den 16/1 Kl.Ol.30 blev nogle Frihedskæmpere taget af en tysk Patrulje i
Ruesgade. To Mand af Gruppem blev overmandet og taget med. Senere blev
der taget endnu en Mand. Navnene kendes endnu ikke, men Føreren af Grup
pen hedder Helmer.

For et Par Dage siden blev Personalet paa Fyr- og Vagervæsenets Damper
“Havørnen” holdt op af Frihedsk~ipere, mens Skibet laa i Tuborg Havn.
Frihedskæmperne tog derefter Skibets Vaabenlager
9 Rifler med tilhøren
de Ammunition.

Dommerfuidmægtig Svane, Handelsmedhjælper Chr.Viereck begge Aabenraa og
Bankassistent Erik Svendsen, Tønder, er blandt de sidst til Tyskland de—
porterede.

Specielt til Redaktionerne: Hvert Nummer af Deres Blad bedes sendt til os
i 5 Eksemplarer.

-

I den forløbne Uge var der gentagne Gange Razzia i Lokaltogene ved Ros
kilde og hyppige Visitationer paa Gaderne. I Eksprestogene paa Fyn har
der i den senere Tid været Gestaporazziaer. Det foregaar paa den Maade,
at Gestapo, bistaaet af deres danske Hjælpere tager et Par Stikprøver i
hver Kupe. De spørger en tilfældig Rejsende om hans Generalia osv., skri
ver det omhyggeligt ned, gaar videre til den næste og vender saa pludse
lig om og forlanger at se Legitimationskortet, hvis Angivelser sammenhol—
des med det opgivne.
Tirsdag Aften skete der Sabotage paa Briketfabrikken ved Vejle Nordbane
gaard. Den benyttes som Oplagsrum af Tyskerne.
En tysk Tolk, hvis Navn formentlig er Koch, blev i Onsdags saaret af Re—
volverniænd paa Rungsteds Bytorv, hvor han kom gaaende med sin Hund. Under
Skydningen blev en forbipasserende Dame ligeledes saaret.
Det er nu konstateret, at den 38-aarige Cleawing Benjamin Lindhard, der
Tirsdag Aften blev fundet dræbt paa Tuborgvej, var en god dansk Mand.
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-

Specielt til Blad-Clearingen: De bedes venligst opgive Deres Abonnentnummer.

I FAA LINJER (Udland):
En dansk Soldat, der har gjort tysk Tjeneste paa østfronten, er kommet
hjem paa Orlov fra de baltiske Stater. Han fortæller, at hvertandet af
de tyske Skibe, der gaar fra de baltiske Stater til Tyskland, torpederes
af Russerne. Han selv, der er sund og rask, kom med et Lazaretskib fra
Lithauen til WarnemUnde, da han skulde paa Orlov. Man behøver altsaa ikke
tage det saa højtideligt, naar Tyskerne “himler” op, fordi et af deres
Lazaretskjbe er blevet sænket.
“Stockholms Tidningen” skriver, at den tyske Offensiv i Vest, som blev
sat i Gang efter Krav fra Himmler, nu ogsaa i det tyske Hovedkvarter be
tragtes som mislykket. Som Følge heraf er Himmlers Stilling i Dag betyde
lig mindre dominerende end ved Udgangen af 1944. Den Forordning, der blev
udstedt i Juli Maaned, og hvorefter alle tyske Tropper, der befandt sig
indenfor det tyske Rigsomraade, blev stillet under Hjmmlers Kommando, er
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igen blevet ophævet. Det er paany den militære øverstbefalende, der har
Kommandoen over de Tropper, som kæmper paa tysk Jord.

INFORMATIONS KRONIK:
Gestapos lange Arm.
Lönnegreen-Paulsson-Affæren i Sverige.
“Alle anstændige Mennesker forstaar”, skriver Gøteborgs Handels- og Sjø—
fartstidning, “at Affæren Paulsson er en Skamplet paa Sveriges Navn”, og
alle svenske Aviser giver Udtryk for voldsom Harme over, at det har været
muligt for Gestapos lange Arm at naa dybt ind i svensk Administration og
hente de mest fortrolige Dokumenter ud af Skufferne i et Kontor, som frem
for noget andet skulde være brand- og dirkefrit sikret mod uvedkommende
Fremmede.
Men det har altsaa været muligt. Det har været muligt for Gestapo at sik
re sig de svenske Forhørsrapporter over ankomne Flygtninge, saaledes som
disse Rapporter har foreligget i Statens Utlänningskommission, et Krise—
organ, som sorterer under det svenske Socialministeriuni, og hvor Hr.Paul
son var Bureauinspektør. Som bekendt afhøres alle Flygtningene efter An
komsten til Sverige, og Rapporterne over disse Forhør kom til Afgørelse
og Gennemlæsning hos Hr.Paulsson.
Hr.Paulsson er en højtstaaende svensk Embedsmand. Han er ogsaa Nazist,
men det har man i det demokratiske Sverige ikke fæstnet sig ved. Man har
nok vidst det rundt omkring. Det er ingen Hemmelighed, at han allerede i
1934 sammen med Oberst Martin Ekström deltog i Dannelsen af en svensk Na
ziblok. Det svenske Politi opgiver desuden,~at han i en lang Aarrække
har været Agent for det finske politiske Politi i Stockholm. Under hele
Krigen har han plejet flittig Omgang med sine nazistiske Forbindelser i
Helsingfors, hvor han altid saas i daværende Politichef Anthonis Selskab.
Paulsson var Gestapos ene Redskab
en Statsembedsmand i Sverige, som
samvittighedsløst og paa en grænseløs forbryderisk Maade bragte Flygtnin
gerapporterne, undertiden tillige Fotografier, til Gestapo i Danmark og
Tys kl and.
Gestapos andet Redskab var Konsul Lönnegreen, Lederen af Skandinavisk Te
legrambureau, (STB) i Sverige. “Svenske Dagbladet” bringer interessante
Oplysninger om hvordan en Nazi-Spion arbejder i Dag i svensk Milieu. Lön
negreen havde sin Gang i en nu nedlagt Restaurant “Atlantic”, som var et
udemærket Observationssted, idet mange Udlændinge og Flygtninge samledes
her for
intet ondt anende
at fejre en vellykket Flugt fra Gestapos
Net. Det var let at gøre Bekendtskaber i denne Atmosfære af halv-konti—
nentalt Natteliv. Bladet oplyser, at Lönnegreen som Regel var i Selskab
med en af Mændene bag det tysk-finansierede nu afslørede “Dagsposten”,
Direktør Koux (en Broder forøvrigt til Direktøren for Persil i Danmark).
Desuden var Lönnegreen daglig Gæst i den tyrkiske Badstue i en af Stock
holms Badeanstalter, og her traf han mange Nordmænd og danske Flygtninge
foruden allierede Piloter. Hans Lejlighed rummede udførlige Kartoteker
med nøje Angivelse
paa Tysk
af Flygtningenes Data. Lönnegreen var
lønnet af Gestapo
fast maanedligt Honorar i klingende Judasmønt.
Konsekvenserne har været frygtelige og vidtrækkende. Ingen ved endnu
og
-

—
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helt faar man det vel aldrig at vide
hvor mange Danskere eller Nord
mænd, Tyskere eller Folk i andre Lande, der som Resultat af Lönnegreen
Paulssons i uforstyrret Ro gennemførte Spionagearbejde er faldet i tysk
Fangenskab. Og hvad Gestapo i de tysk besatte Lande foruden i selve Tysk
land har præsteret i Retning af Trakasserier og Repressalier overfor
Flygtningenes Familier vil næppe nogensinde blive blot tilnærmelsesvis
opklaret.
Sagen staar og vil helt uden Tvivl blive staaende som en af de mest af
skyelige og nedrigste af alle Krigens Spionageforbrydelser. Vi stirrer
ved Tanken paa de to Forbrydere, der var Værktøj i Haanden paa Gestapos
lange Arm, ned i en forfærdende Afgrund af Umenneskelighed og Barbari.
“Men”,
siger Gøteborgs Handels- og Sjøfartstidning, i Fortsættelse af
de til Indledning citerede Linjer
“man spørger sig nu med noget af den
samme Bitterhed og Ængstelse, som man føler overfor Paulssons modbydeli
ge Gerning, om denne Skamplet kan tvættes af”.
Der er fra den svenske Offentligheds Side rejst en meget stærk Kritik
mod Hr.Paulssons Foresatte, især Socialminister Møller, der hævder at ha
ve været ganske uvidende om Hr.Paulssons “Livsanskuelse”. Den almene 0pinion i Sverige kræver dybtgaaende Undersøgelser for at komme helt til
Bunds i den uhyggelige Affære.
Hvor langt man vil kræve Undersøgelsen gennemført, viser følgende Citat
fra Gøteborgs Handels- og Sjøfartstidning den lO.Januar: “Tidspunktet er
nu inde til at tale om, hvornaar det svenske Politis rutinemæssige Sam
arbejde med det tyske Politi faktisk ophørte. Dette Samarbejde var tyde
ligvis arvet fra den før-nazistiske Tid, og rette Vedkommende paa svensk
Side maa ikke have observeret, at da Gestapo traadte til, var det et or
ganiseret Gangstervælde, der gjorde sin Entre paa Arenaen. Man maa haabe,
at det var Godtroenhed og Slendrian og ikke havde værre Aarsager, naar
det kunde ske, at det svenske Politi viderebefordrede til Gestapos Arki
ver Fotografier af tyske Flygtninge.”
Ja, man spørger sig selv, hvordan det overhovedet er gaaet til, at de de
mokratiske Stater har ladet sig udnytte til Hitlers Formaal paa dette Om
raade. Det Spørgsmaal, Bladet stiller, rammer ogsaa dybt ned i dansk Po
litik og Administration, og det kaster i det hele Søgelyset~ hen over den
Svaghed hos Demokratierne, at de tillod en Undergravning af~ sig selv,
simpelthen ved paa høflig Maade ikke at blande sig i Folks “Livsanskuel—
ser”. Men alt dette er formentlig nu en Saga. Blot har Lærepengene været
dyre, og ikke mindst i denne sidste
for Flygtningene og deres Familier
og Forbindelser og for de svenske Myndigheder paa hver sin Vis
dybt al
vorlige Sag.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
Uhørte Lidelser for Tyskland i 1945
hvis det ikke kapitulerer nu!
I en Oversigt over Krigssituationen, som Premierminister Churchill i Gaar
gav i det engelske Underhus, udtalte han bl.a. :
Jeg betænker mig ikke
paa at sige, som min egen Mening, at den afgørende Nedkæmpelse af den ty
ske Offensiv i Vest snarer vil forkorte Krigen end forlænge den. Det er
-

-
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min Tro, at Tyskerne gennem dette voldsomme Angreb paa ingen Maade har
forhalet eller forsinket det Uvejr, som rykker ind paa dem fra Vest.
Efter at have ontalt Russernes straalende Sejre sagde Churchill:
Det
er afgjort, at hele øst- og Vestfronten og den lange Front i Italien fra
nu af vil staa i stadig Brand indtil den endelige Sejr.
Om Italien er
klærede han:
Naar som helst, om nogle faa Maaneder eller før, vil Ty
skerne blive drevet ud af Italien, eller ogsaa trækker de sig selv til
bage.
Churchill betegnede General McArthurs Generobring af Fillipiner
ne som et uheldsvangert Bud til Japanerne om deres forestaaende Nederlag
og Ruin.
Churchill understregede paany, at de Allierede vil kræve Ka—
pitulation uden Betingelser, og at der ikke vil blive forhandlet med
Tyskland eller Japan. Churchill erklærede herom:
Paa De forenede Natio
ners Vegne kan jeg sige til Tyskland: Hvis I ikke kapitulerer nu, skal
intet af det, som I maa udstaa efter Krigen kunne sammenlignes med, hvad
I i hvert Fald maa lide under 1945. En Fred, baseret paa betingelsesløs
Kapitulation, skal bringe Tyskland og Japan uhørte lettelser i de Lidel
ser, som de nu maa forvente.
-

-

-

-

—

-

-

Svensk Røst om det
betingelsesløse Kapitulationskrav.
“Gøteborgs Handels- og Sjøfartstidning” drøftede i Gaar den nazistiske
Propagandas Udnyttelse af de Allieredes Krav om betingelsesløs Kapitula
tion og skrev:
En Fred, som ganske vist berøver Tyskland dets Krigsge
vinster, men som lader Tyskland beholde sit Regeringssystem uændret, vil
formodentlig isolere Tyskland i hele Verden. Det er muligt, at det saa,
hvordan det end gaar, bliver mindre morsomt at være Tysk, men det vil
blive endnu værre, hvis Tyskland skulde gaa ud af Krigen uden at dets
Krigsforbrydere bliver straffede. Hvordan tror man, skriver Bladet, at en
Tysker vil blive modtaget i Tjekoslovakiet, Rusland, Frankrig, Belgien,
Holland, Norge eller Danmark? Selvom Erindringen om Inkvisitionen er
blegnet, saa er den ikke forsvundet. Gestapos Vælde har været langt værre
og frem for alt mere udbredt. Det har ramt langt flere Folk end Inkvisi
tionen i sin Tid gjorde det. Det glemmes ikke, og enhver tysk, som optræ
der ude i Verden, vil møde de Indtryk, som hans Stats Ledelse har frem
kaldt ude blandt Folkene. Tyskerne klagede over, at de efter den forrige
Krig blev behandlet som Pariaer. De vil først rigtig blive det, hvis de
denne Gang kunde opnaa en Fred uden Underkastelse.
-

0STFRONTEN: De tyske Tropper i Vest har fra Hovedkvarteret faaet Ordre
til at holde ud, det er i sten, at Afgørelsen vil komme til at falde.
Men Afgørelsen er i Virkeligheden allerede faldet, udtales det i tyske
Officerskredse. Der er ingen Mulighed længere for at sætte noget Forsvar
paa Benene mod den russiske Flodbølge, der i Dag ruller ind over de pol
ske Sletter for derfra at fortsætte videre mod det tyske Rige.
Russerne staar i Dag kun 450 km fra Berlin, det vil sige, at Russerne nu
er paa Højde med Danzig. Russerne er flere Steder trængt ind over Græn
serne til det stortyske Rige og østprøjsen er ved at blive afskaaret fra
Resten af Riget.
Ved Grænserne søger Tyskerne nu at samle alt hvad de kan finde af Mand
skab i et sidste Forsøg paa at danne en ny Afværgefront, men der er ikke
truffet nogen Forberedelser. Man havde i det tyske Hovedkvarter ventet,
at Stillingerne ved Weichsel-Floden vilde kunne holde til det russiske
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Pres og havde derfor kun indrettet Forsvarsstillingerne i Dybden paa det
te Sted. Politi, Gendarmer, Gamle og Unge, lige udskrevne Soldater fra
Lazaretterne, alt sendes til Grænsen. Vaaben maa de se at skaffe sig paa
Vejen, og alt ser haabløst ud. En Trøstesløshed er ved at brede sig
blandt Befolkningen i de østlige Distrikter, og Befolkningen strømmer
tilbage til Tyskland. Der er saa mange Flygtninge, at der maa indrettes
Feltkøkkener til Bespisning af dem. Der kæmpes stadig i Krakows Gader,
men de russiske Tropper er gaaet videre og har sluttet en Ring udenom By
en. Hele Fronten fra Litzmannstadt til Krakow er i Bevægelse mod Vest,
og mod Nord, Lodz er ved at være omgaaet. Overalt i det polske Rige staar
store tyske Troppestyrker afskaaret fra hinanden. Der er i Dag faktisk
ingen Muligheder for at faa betydelige Styrker af den tyske Hærgruppe A
tilbage til Forsvaret. Samtidig fortsætter den nordlige russiske Hærgrup
pe i Polen sin Vej mod Nord langs med Weichsel-Floden. De stiler mod Flo
dens Delta for at afskære østprøjsen.
Tabet af Generalguvernementet er katastrofalt for Tyskland videre Krigs
førelse, selvom det skulde lykkedes at danne en ny Front af væsentlig
Styrke. Benzinfremstillingen vil blive mindre. Fire kæmpemæssige Flyvemaskinfabrikker for Focke-Wulff-Produktjon er blevet taget, og i Polen
laa desuden Fabrikker, der fremstillede tre Fjerdedele af Tysklands Tan
ke. Gauleiteren for øvre-Schlesien er allerede flyttet tilbage til Oppein
med sin Stab. Fabrikkerne bliver rømmet i dette Distrikt, men 200.000
udenlandske Arbejdere nægter at flytte med.
VESTFRONTEN: Ogsaa her bliver Situationen alvorligere for Tyskerne, og
de kan ikke taale nogen allieret Offensiv paa denne Front. Alle Reserver
trækkes bort for at sendes til østfronten. Der udvikler sig nu en engelsk
Offensiv mellem Maas og Roer-Floden. Englænderne er gaaet igennem de ty
ske Stillinger paa flere Punkter. Ogsaa i Ardennerne skrumper Terrænet
sammen for Tyskerne. Der er meget heftige Kampe i Saar- og Pfalz-Distrik
tet. Foran Maginotlinjen forsøger Tyskerne stadig at komme frem, men
slaas tilbage af Amerikanerne.
REKORDFART: Den tyske Rigsjordemoderfører, Fru Conti, der er Moder til
Rigssundhedsføreren har fundet ud af, at de tyske Kvinder kan begynde de
res Arbejde i Fabrikkerne allerede Trediedagen efter Fødslen. De kommer
op allerede Dagen efter Fødslen, lidt ud den næste, og saa gaar Turen til
Arbejdsstedet igen.
NY VALUTAFLUGT: Direktøren for den rent nazistiske Bank “Bank der deut—
schen Arbeit” Steiger, har begaaet et kæmpemæssigt Underslæb mod sin
Bank for at faa skaffet sig Valuta i Sverige. Han købte ved Mellemmænd
Møbler i Sverige for l8.Mjll.Mark til Trods for, at han vidste, at der
vilde komme et svensk Eksportforbud. Møblerne skulde gaa til de udbombe—
de i Dresden-Distriktet, og det lykkedes ham at faa Pengene anvist af den
tyske Rigsbank. Dagen efter kom Eksportforbudet, og der blev rejst Rets
sag mod ham. Banken valgte imidlertid for at dække Steiger og for at be
holde Pengene til andre Nazister, at deponere de 18 Mill.Mark ved Retten
i Berlin, hvorefter Steiger blev fri for Anklage.
SLUT.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Slaaet med Jernstang og
brækket Armen forat tilstaa.
INF har tidligere beskæftiget sig med Gestapos Forhørsmetoder og bragt
konkrete eksempler, som for al Tid vil placere Panckes saakaldte Politi
blandt de værste Krigsforbrydere. I disse Dage har Gestapomændene paany
henledt Opmærksomheden paa sig ved dères uhyggelige Forhørsmetoder, og
der er Grund til at understrege, at balndt disse Gestapomænd fandtes fire
Landsforrædere.
Disse fire Mænd trængte sammen med en Del tyske Gestapofolk Natten til
Fredag ind i en Villa i Dyssevænget 4, hvor den 50-aarige Chauffør Nødskov bor sammen med sin Hustru og tre Børn. Nødskov blev ført ned i Kæl
deren, hvor de saakaldte Politimænd bearbejdede ham med en Jernstang, som
de havde fundet paa Gulvet. Samtidig truede de ham med endnu frygteligere
Pinsler, hvis han ikke tilstod, hvor han havde gemt nogle Vaaben
og til
Slut brækkede de hans Arm over Jernstangen. Nødskov var paa dette Tids
punkt mere død end levende og til Slut fortalte han næsten uhørligt til
en af de danske Landsforrædere, at deriaa nogle Vaaben et Sted i Kælde
ren. Gestapomændene fandt ogsaa Vaabnene paa det Sted, Nødskov havde
sagt. De bar derefter Nødskov op af Kælderen og under nye Hug og Slag
blev han kastet ind i en af Bilerne. Derefter henvendte en af Landsfor
ræderne sig til den rædselsslagne Fru Nødskov, der havde været Vidne til
Mandens Pinsler, og sagde:
De maa være klar over, at De ikke mere faar
Deres Mand at sé. Han vil blive skudt inden fire Timer, og Villaen vil
blive sprængt i Luften inden tre Dage~
Det er det, Hr. Best kalder “Tysk Langmodighed”.
—

-

Nyt dristigt Kup
mod Hærens Vaabenlagre.
Atter i Gaar har Frihedskæmperne foretaget et dristigt Kup paa Hærens

Slaaet med Jernstang
Dristigt Kup mod Hærens
Vaabnelagre
Døde i Neuengamme
Løsladte Politifolk
Razzia hos
Statsadvokaten
Frihedskæmpere angriber
Flyveplads
Sabotørernes Kamp
mod V 2

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Side 1
Tyskerne standser
den dansk-svenske
“
1—2
Samhandel
Side 4
2
i faa Linjer
“
4-5-6
2
INF’s Kronik: En Maro
dør i Ryggen paa det
2-3
kæmpende Demokrati
6-7-8
INF’s Radioaflytning..
8-9-10
3
Hvorfor Tyskerne
friserede Kong
3-4
Gustavs Trontale
“
10-11
...

Specielt til 345: Adressen gælder fortsat.
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Vaabenarsenal
eller retter Skolen for Haandvaaben paa Amager. Ved godt
7.Tiden kom en Lastbil med en Del Haandværkere kørende til Porten. De
havde ingen Vanskeligheder med at komme ind. Ved Skolen læssede de Vognen
med Maskinpistoler og Ammunition, men da det viste sig, at der var meget
mere, end den ene Vogn kunde rumme, løb nogle af Frihedskæmperne ud paa
Gaden, standsede en af B&Ws store Lastbiler og tvang Chaufføren til at
køre ind paa Arsenalets Grund. Ogsaa den blev læsset med Vaaben, og efter
en halv Times Forløb kunde begge Lastbiler forlade det tysk besatte Om
raade, uden at Tyskerne overhovedet havde faaet Mistanke til dem. Hvor
mange Vaaben Frihedskæmperne har taget med ved denne Lejlighed, vides ik
ke, men i Betragtning af at der skulde to store Lastbiler til for at
transportere dem, er der sandsynligvis Tale om meget store Mængder. B&Ws
Chauffør blev kort efter Kuppet sat af, men Vognen blev leveret tilbage
senere paa Dagen.
-

Døde i Neuengamme.
Fra Lejren i Neuengamme indløber der Meddelelse om, at Politimester Ager
sted, Aarhus er død. Endvidere har følgende Politifolk mistet Livet i
Lejren: Politiassistent Peter Bjuring, Overbetjent Peter Nielsen og Op
dagelsesbetjent Karl Henningsen, alle fra Københavns Politi. Endelig med
deles, at Freskomaler, Dekoratør Tage Voersaa-Nielsen, New Orleans, der
kom til Danmark paa et Besøg lige før Krigen og blev anholdt i Odense i
Maj Maaned sidste Aar, er død af Dysenteri i Neuengamme. Han efterlader
sig i New Orleans Hustru og to Børn.
Løsladte Politifolk.
Fra Politigaarden er i de sidste Dage løsladt Kriminalbetjentene Arne
Larsen, Møllmann Nielsen, Thaarup, Hessner og Brøckner Petersen, Opdagel
sesbetjent Børge Larsen og Politibetjent Eivind Preben Andersen. De sid
ste Løsladelser skyldes alle Sygdom. Endelig er Kriminalbetjent Lindvang
fra Frøslevlejren blevet løsladt.
Snigskytterne havde
tyske Papirer.
Bag den officielle Ritzau—Meddelelse om Skud mod en Vagtværnspatrulje
ligger den Kendgerning, at Vagtværnsmænd to eller flere Gange forrige Nat
blev beskudt. Tilsidst rykkede Vagtværnet ud med fire Vogne til Lille I
stedgade, hvor man havde set tre Mænd, der passede til det Signalement,
der var blevet opgivet om Snigskytterne. Alle tre anholdtes. Det viste
sig, at de var bevæbnede, men da de alle tre
naturligvis
havde tyske
Papirer paa sig, maatte Vagtværnet aflevere dem til de tyske Myndigheder,
hvilket vel betyder, at de fra og med i Aften atter begyndte deres Jagt
paa Vagtværnsfol k.
-

-

Sommer- Razzi a
hos Statsadvokaten.
Sent Onsdag Aften kørte en Del Sommermænd op foran østre Landsrets Port
i Fredericiagade og trængte ind i Ejendommen. Da nogle Vagtværnsfolk u
middelbart efter kom til, blev de vist tilbage med Maskinpistoler og tru
et med Skydning, hvis de kom igen. Derefter skaffede Landsforræderne sig
Adgang til Statsadvokaten for Sjællands Kontorer, hvor Skabe og Skuffer
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blev gennemrodet, Papirer og Akter strøet ud over Gulvet, og en Mængde
Anklagemateriale gennemgaaet. Kontorerne blev efterladt i vildeste Uor
den, da Sommerfolkene trak sig tilbage, og man ved endnu ikke, om de har
stjaalet noget. Det kan tilføjes, at Retsbetjent Eriksen, der har Lejlig
hed i Retsbygningen, blev saaret under “Politiaktionen”. Det gik til paa
den Maade, at han vaagnede ved en kraftig Skydning. Sommerfolkene var paa
dette Tidspunkt ved at skyde Laasen i Stykker i Porten fra Gaden. Det
lykkedes imidlertid ikke, men Skydningen havde hidkaldt baade Eriksen og
Varmemester Viggo Christensen. Da Sommerfolkene saa Vagtmesteren, truede
de ham med Skydning, hvis hanikke øjeblikkelig aabnede Døren, og da de
stormede ind og fik øje paa Eriksen, som netop kom løbende til, affyrede
de en Serie Skud imod ham og saarede ham alvorligt i det ene Ben. Aarsa
gen til Aktionen er ganske Ubekendt, men man tager næppe fejl, naar man
gætter paa, at Sommer-Landsforræderne har søgt efter Sager, rejst imod
en Del af deres egne Folk, der er blevet afsløret som Tyve, Røvere og Be
dragere. Lignende Aktioner har fundet Sted adskillige Gange før paa Dom—
merkontorer rundt om i Provinsen. Som en Forsmag er der afgivet Protest
overfor Tyskerne
og det skal nok hjælpe.
-

Danske Frihedskæmpere
angriber tysk Flyveplads.
Danske Sabotører har Natten mellem Onsdag og Torsdag rettet et vellykket
Angreb mod Tyskernes Flyveplads ved Beldringe paa Fyn. Tyskerne er for
Tiden ved at bygge underjordiske Hangarer ved Flyvepladsen, og dette Ud
gravningsarbejde er nu stoppet for længere Tid, idet samtlige Tipvogns
lokomotiver og alle seks Gravkøer er ødelagt og ikke vil kunne sættes i
Drift igen.
Sabotørerne nærmede sig Flyvepladsen i Ly af Mørket, og det
lykkedes dem uset at komme ind paa Pladsen. Tidspunktet for Aktionen kun
de imidlertid ikke være uheldigere, for netop som Sabotørerne var kommet
ind paa Pladsen, begyndte Tyskerne en øvelse, hvorunder Projektørerne
blev tændt, og der blev afskudt Lyskugler i stort Tal. Sabotørerne spred
te sig imidlertid til de forskellige Maal, der i Forvejen var udpeget. De
maatte alle smide sig fladt ned, hver Gang en Lyskugle oplyste Pladsen.
Alle de udpegede Maal
Tipvognslokomotiver og Gravkøer
blev forsynet
med tidsindstillede Bomber. Kun en enkelt Betonblandemaksine maatte opgi
ves, fordi der stod en tysk Vagtpost kun faa Meter fra den.~
-

-

-

Frihedskæmpernes Kamp mod V 2-Vaabnet.
Frihedskæmperne har i den senere Tid gjort en straalende Indsats i Kam
pen mod det tyske Terrorvaaben V 2. Paa Grund af de Allieredes stadige
ødelæggelser fra Luften af de tyske Fabrikker mod Vest og den truende Fa
re fra de russiske Tropper mod øst har Værnemagten i stigende Grad Place
ret V 2-Ordrer hos danske Firmaer. Frihedskæmpernes Aktion blev indledet
med ødelæggelse af Torotor, derefter kom Turen til Helweg-Mikkelsen & Co.
i Hans Justs Magasiner, og sidst blev den stærkt befæstede Emmeches Me
talvarefabrik paa Rolighedsvej sprængt i Luften. Alle disse Virksomheder
arbejdede for fuld kraft for Opbyggelsen af det tyske saakaldte hemmelige
Vaaben.
Hertil kommer ødelæggelsen af en Række andre Virksomheder, der vel ikke
har solgt direkte til Tyskerne, men som i højeste Grad har været medvir
kende til at holde V 2-Fabrikationen igang ved Leverancer til Værnemager—
firmaerne. Blandt disse kamouflerede Værnemagerfirmaer, der gerne vil gaa

L
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for at være “gode danske Mænd”, er ogsaa Grosserer Mourits Andersen paa
H.C.ørstedsvej, hvis Radioinstrurnentfabrik blev totalt ødelagt forleden
Morgen. Han var Storleverandør af nødvendige Løsdele, og det gør ham ikke
mere tiltalende, at han er Nazist og ivrig Jødehader. Andre kamouflerede
Værnemagerier er paa lignende Maade blevet ødelagt, og fælles for Indehaverne er, at de efter ødelæggelsen altid har søgt at bortlede Mistanken
ved at hævde, at det maa dreje sig om
Schalburgtage.
-

Tyskerne standser
den dansk-svenske Samhandel.
Tyskerne har meddelt Udenrigsministeriet, at der indtil videre ikke kan
gives Tilladelse til Optagelse af Handeisforhandlinger mellem Danmark og
Sverige, og at der endvidere for Tiden kun vil blive givet Tilladelse til
Udførsel til Sverige af Varer, som findes paa de eksisterende Handelsaf
taler, men hvor Kontingentet ikke er helt udnyttet.
Tyskerne taget vort Syltesukker.
Under Handeisforhandlingerne med Tyskland i Oktober krævede Tyskerne
15.000 Tons Sukker eksporteret til Norge. Samtidig meddelte de, ~at man
senere vilde fremsætte Krav om dobbelt saa stort Kvantum for Januar Kvar
tal. Fra dansk Side har man sat sig meget stærkt imod dette, og foreløbig
har Tyskerne stillet sig tilfreds med 15.000 Tons, altsaa samme Mængde
som i Oktober Kvartal. Antagelig vil der blive en Begrænsning af Sukker
rationerne herhjemme paa Grund af den forøgede Eksport. Navnlig drejer
Overvejelserne sig om Sylte- og Julesukkeret.

I FAA LINJER (Indland):
Som omtalt blev en tysk Tandlæge i Uniform for nogen Tid siden skudt ned
og dræbt paa Gaden i Silkeborg. Byen havde derefter Spærretid i nogle Da
ge. Det viser sig nu, at Drabet antagelig er begaaet af en tysk Feltwaf
fenpige, som Tandlægen i en Periode var kommet sammen med. Hun var blevet
jaloux paa Tandlægen, fordi han var begyndt at interessere sig for et an
det Pigebarn.
Torsdag Eftermiddag skete der paa Strækningen Horsens-Hatting nogle om
fattende Sprængninger, 14 Skinner maatte udskiftes. Paa Strækningen Hatting-Løsning blev Driften indstillet som Følge af formodet Sabotage.
I Januar 1945 45 der fra tysk Side givet Løfte om 3.000 Tons Raaolie, 500
Tons Petroleum og 100 Tons Motorbenzol. Af Brændselsolien skal der stil
les 1400 Tons til Raadighed.
I Aftes alarmerede en Nazist Sommerpolitiet til sin Lejlighed paa Græken—
landsvej 20. Han fortalte, at nogle unge Mennesker var ved at anbringe en
Bombe foran hans Dør paa Trappegangen, og da Sommerfolkene, der havde
kørt ekstra sindssvagt stærkt for at naa frem til Partifællens Undsæt
ning, susede op foran Ejendommen, løb en Del unge Mennesker bort. Uden
Hensyn til Skyld eller ikke Skyld og til Trods for, at der var adskillige
Børn imellem, aabnede Sommerfolkene Ild og ramte den l5-aarige Børge
Christoffersen, Aal.andsgade 37, i Laaret. Han blev haardt saaret og maat

156

5. 5. INFORMATION Nr.388.

20.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.353.

te bringes til Sundby Hospital.
I Gaar Middags blev den 2O-aarige odenseanske Arbejder Bent Olsen skudt
ned paa Trappen til Bredstedgade 14, hvor han havde besøgt sin Svigerfa
der. Han blev udenfor Døren grebet af tre Mænd, der tømte deres Revolve
re i ham. Han døde paa Stedet. Olsen var Medlem af Nazi~stpartiet og menes
paa forskellig Maade at have gjort sig nyttig for Tyskerne.
Udfor Ejendommen Herluf Trollesgade 24 blev en af Beboerne, Arbejdsmand
Frederiksen i Gaar ved l7.Tiden skudt ned af to Pistolmænd. Han styrtede
om paa Fortovet og var død ved Ankomsten til Kommunehospitalet. Motivet
er ukendt.
For nogen Tid siden blev en ung ukendt Dame skudt ned paa Gaden i Frede
rikssund. Hun blev alvorligt saaret indlagt paa Sygehuset. Herfra er hun
nu efter en Operation overført til det tyske Lazaret paa Nyelandsvej i
København. Ved Udleveringen blev det oplyst, at hun tilhører det tyske
Politi. Hun er ca.25 Aar, rødhaaret og bruger Briller.
Det har vist sig, at den dræbte Anlægsgartner Cleawing-Lindhard i nogen
Tid før Mordet fandt Sted paa ham paa Tuborgvej har haft en Frihedskæmper
boende. Ved en Ransagning i hans Lejlighed havde Tyslerne fundet forskel
lige Vaaben.
Den tyske Tolk of Stikker Koch, der som omtalt i Gaar var udsat for et
Attentat i Rungsted, var ikke beskyttet af en, men af to Schæferhunde.
Det frelste ham ikke fra at blive saa haardt saarét ved Attentatet, at
han næppe kan overleve det. Selv ikke den nazistiske Overlæge paa Usserød
Sygehus, hvor Koch er indlagt, synes at have Chancer for at redde Parti
fællen.
Folketingsmand Jørgen Gram blev Fredag Middag afhentet af Gestapo i sit
Hjem i Gabøl. Jørgen Grams Søn blev for nogen Tid siden arresteret i Kø
benhavn.
Veksellerer Hechscher-Sørensen blev i Gaar under Efterbørsnoteringen hen
tet paa Børsen af to tyske Gestapomænd. Han blev ført ud ti1~ en Bil, der
var kørt op ved Børsrampen.
Overassistent Kisling, Falcks Redningskorps, der i nogen Tid har været
sygemeldt, eftersøges af Sommerpolitiet.
Onsdag Eftermiddag stormede tysk Politi et Bogtrykkeri i Holte, hvor man,
efter hvad Tyskerne formoder, fremstillede illegale Blade, bl.a. “Dansk
Presse”. Bogtrykkeren og en Lærling blev arresteret.
Driftsleder A.Petersen, Zoneredningskorpset i Horsens og hans Søn, Poli
tibetjent Petersen, der blev anholdt for nogen Tid siden, er blevet fri
givet igen.
En ung Mand ved Navn Børge Andersen, der er ansat i Dansk-svensk Staal i
Bredgade, blev forleden Morgen arresteret af Gestapo. Senere blev der fo
retaget en Undersøgelse paa hans Bopæl, men da der intet blev fundet,
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blev han atter løsladt.
Torsdag Formiddag foretog uniformerede og civile Sommer-Landsforrædere
en Razzia i Ejendommen paa Hjørnet af Aaboulevarden og Blaagaardsgade,
hvor bl.a. Bagersvendenes Fagforening har Lokaler. Der blev foretaget en
Del Anholdelser, ogde anholdte blev ført bort i Biler. De nærmere Omstæn
digheder er foreløbig ukendte.
Gestapo har i Gaar Nat og i Gaar Formiddags gennemført en større Razzia
i Aalborg. Resultatet blev talrige Arrestationer. En af de arresterede,
en Søn af I3lomsterhandler Frederiksen, Bispensgade, blev saaret, da han
ved Tyskernes Ankomst forsøgte at flygte over et Halvtag.
Maskinmester Erik Rask, Løsning, ser som meddelt for nogle Dage siden
blev ramt i Armen af et Skræmmeskud fra en tysk Patrulje, er nu død af
sine Saar.
Torsdag Middag bortførte fire bevæbnede Mænd 400 Liter Benzin fra FDB’s
Bygning i Njalsgade i København.
Den myrdede Baltica-Direktør H.C.Hansen var en i alle Maader allright
Mand. Hans Død skal noteres paa Schalburg- og Sommerfolkenes Clearing
mors-Liste.
Specielt til 590: Det har ikke været muligt at faa de ønskede Oplysninger
om Hansen. I hvert Fald kan det ikke konstateres, at han har gjort Tjene
ste paa det af Dem opgivne Sted, men det skyldes navnlig den Omstændig
hed, at man ikke har de tidligere Vagtlister.

INFORMATIONS KRONIK.
Em Marodør i Ryggen
paa det kæmpende Demokrati.
Tyskerne har i deres Propagandaarbejde i de besatte Lande med Forkærlig
hed valgt at danne nye saakaldte “upolitiske” Foretagender, der kan op
staa som Foreninger til Udførelse af tilsyneladende uskyldigt antionalt
eller socialt Arbejde, f.Eks. “Social Arbejder-Oplysning”
som INF for
nylig gav en Skildring af efter et af Institutionens Møder i Odd Fellowpalæet
men dog oftest som Presseorganer i et eller andet “oplysende”
Formaals Tjeneste.
En saadan Marodør i Ryggen paa det kæmpende Demokrati var Ugeskriftet
“Europa-Kabel”. Det levede kun et Aar, men naaede til Gengæld ikke saa
lidt. Et upolitisk, økonomisk Ugeskrift, kaldte Bladet sig, og for nogen
lunde at placere sig i Læserens Bevidsthed drog man en vis Sammenligning
med det engelske “Economist”, idet man dog lod forstaa, at “Europa-Kabel”
var et mere omfattende Foretagende med Forbindelser over hele Verden.
Ved en flygtig Gennemgang tiltales man straks af den tilsyneladende ob
jektive Metode. Der bringes fyldige Udklip fra hele Verdenspressen ofte
forsynet med en lille forklarende Indledning, som f.Eks. følgende:
“Den engelske Propaganda i Sovjetpolitikens Tjeneste afvises med Bestemt-

-
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hed i Sofiabladet “Zora”. Man er i Sofia klar over, at Moskvas Maal ene
og alene gaar ud paa at gøre Bulgarien til en Sovjetrepublik, der skal
underordnes Sovjets Diktat”.
Efter en Maaneds Virksomhed i denne Aand bemærker Bladet træffende:
“Gennem de hidtil udsendte Numre vil De uden Tvivl have faaet et godt
Indtryk af de rent upolitiske Retningslinjer, “Europa-Kabel” følger”.
For yderligere at styrke Tilliden til det nye Blads upolitiske Karakter,
formaar man forskellige fremtrædende Personer til at udfolde sig i Bla
dets Spalter. Da dette ligger et Par Aar tilbage
hvor Tiderne var an
derledes
var mange særdelse villige til at række en hjælpende Haand.
Yderst forsigtig maatte man selvfølgelig være, for ingen kunde jo med Be
stemthed sige, hvordan Krigen vilde gaa. Men skulde man have gættet for
kert, kunde man vel ikke risikere noget med et Blad som “Europa-Kabel”
for det var jo upolitisk~
Redaktøren var Hr. Aage Jørgensen, tidligere Sekretær ved det kgl. danske
Gesandtskab i Moskva. Paa det sidste Nummers Forside bringes en Beretning
fra selveste Formanden for “Dansk Arbejde”, Hr. Direktør Chr.H.Olesen.
Beretningen, der var afgivet paa “Dansk. Arbejde’s Generalforsamling, var
saa lang, at den “reddede” to Numre. Paa fremtrædende Plads oplyste man,
at Artiklen bragtes med Hr.Olesens personlige Tilladelse.
Og for at fremhæve den gode Begyndelse møder Generaldirektør Knutzen med
et stort Indlæg om “Nordiske Trafikspørgsmaal”. Det handler om det berøm
te Rødby-Femern-Projekt, hvis Gennemførelse mange danske Mænd
dem til
uvisnelig Hæder
anbefalede som uopsættelig nødvendig af Hensyn til det
danske Folks Interesser, for
som Hr.Knutzen bemærket til Slut i sin Ar
tikel:
“Det er ikke nok, at Forbindelserne mellem de nordiske Lande indbyrdes
er eller bringes i Orden. Vi nordiske Folk ønsker at være os selv, men
vi skal ikke som Troldfolket i Per Gynt være os selv nok. Vi har Brug for
at faa baade de materielle og de ideelle Forbindelser~Tl vort store Na
bofolk og nære Slægtning i Syd bragt i Orden”.
Knap saa opsigtsvækkende er det vel, at “Europa—Kabel”, ogsaa knyttede en
velbekendt Begavelse som Professor Wieth-Knudsen til sig sorg Medarbejder.
Kun de færreste herhjemme formaar at trænge til Bunds i dette kvantita
tivt fremragende Artikelarbejde~
Mere pikant er det derimod at se Dr.Ingvald Lieberkinds Navn i Bladets
Spalter. Hans Emner er i og for sig ikke foruroligende (“Internationale
Havundersøgelser”, “Rødspætteomplantriing i Danmark”), men han virker saa
ubestikkelig upolitisk. Læseren kender ham jo saa godt fra de dejlige
Børnefortællinger omGræshopperne, der slet ikke er saa slemme, som man
tror.
De vægtigste Bidrag giver dog sikkert den kendte Professor og Geopoliti
ker Gudmund Hatt. Hos ham møder vi saa besyndelige Emner som “Danmarks
rumpolitiske Stilling i det nye Europa”. Vi vil dog indskrænke os til at
notere Professor Hatts værdifulde Medarbejderskab. Hans Indsats under Be
sættelsen hører til i en anden og meget bedre Sammenhæng.
Paafaldende nok forsvinder de danske Medarbejdere i Løbet af den begiven
hedsrige Sommer 1943
ja, Professor Wieth-Knudsen holdt temmelig længe
-

-

-

-

—

-

-
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ud. Lader man Blikket vandre gennem Bladets Spalter mellem dystre monu
mentale Annoncer fra tyske Firmaer, møder man kun udenlandske Navne eller
usignerede Artikler. Og i Grunden er det mærkeligt, for “Sjældent er et
nyt Blad blevet modtaget med større Interesse end “Europa-Kabel”, hedder
det optimistisk.
Men Tiderne var ikke gunstige for et “upolitisk Tidsskrift. Et Aar efter
den straalende Start meddeles det kort og godt, at Bladet paa Grund af
Vanskeligheder ved at skaffe Papir for Fremtiden vil gaa ind under “Eu
ropa-Kabel”, Amsterdam.
At det kun kom paa Hollandsk var ingen Hindring for den brændende upoli
tiske Idealisme.
Med Hensyn til de danske Bidragsydere til dette fortrinlige upolitiske
Foretagende kan man fastslaa, at Opportunismens Tid hurtig var Slut. Der
var ingen Mulighed for længere at trippe med et Ben i begge Lejre. Ad
skillige af Medarbejderne har nu trukket den kolde Fod til sig, men andre
og i denne Sammenhæng Aage Jørgensen
har taget Skridtet fuldt ud og
befinder sig uden Tilbagetogsmulighedi den Helge Bangstedske Kreds om
kri ng “Fædrelandet”.
Der hersker heller ingen Tvivl om, hvor Generaldirektør Knutzen skal pla
ceres.
Men det maa forundre, at Formanden for “Dansk Arbejde”, Direktør Chr.H.
Olesen ikke har haft Næse nok til at vejre, hvor Vinden bar hen. Eller
har han lyttet til en af sine Eksperter, som var galt afmarcheret?
-

-

INFORv1ATIONS RADIOAFLYTNING:
Churchill: Regeringer af Folket, ved Folket og for Folket
i de befriede Lande.
Under sin Omtale af de Allieredes Stilling til de befriede Lande erklære
de Churchill i Gaar:
Vi har et Princip med Hensyn til de befriede Lande
og de angrende Vasalstater. Det er: Regering af Folket, Ved Folket og for
Folket, oprettet paa Grundlag af almindelig fri Stemmeret med hemmelig
Afstemning og uden Paavirkning. Vi maa forsikres om, tilføjede Churchill,
at Folket faa en fair Chance til at bestemme over sin egen Skæbne, uden
at blive terroriseret fra nogen Side. Churchill talte om de Allieredes
Krav om betingelsesløs Underkastelse og udtalte bl.a.:
Det staar klart
for mig, at intet burde formaa os til at opgive dette Princip og træde
i Forhandlig med Tyskland eller Japan under nogen Form, men den amerikan
ske Præsident og jeg har gentagne Gange erklæret, at dette ikke paa nogen
Maade befrier de sejrrige Magter for deres Forpligtelser overfor Menne
skeheden eller overfor Civilisationen. Vi siger nu til vore Fjender: Vi
forlanger betingelsesløs Overgivelse, men I ved, hvor strenge de moralske
Grænser, indenfor hvilke vor Aktion, er begrænset. Vi vil ikke udrydde
Nationer eller slagte Folkeslag. Vi slutter ikke en Handel af med Jer.
Opgiv Jeres Modstand betingelsesløst. Vi er stadig bundet af vore Skikke
og vor Natur. Hv.is I ikke kapitulerer nu, er der intet, som I vil komme
til at udstaa efter Krigen, der vil kunne taale Sammenligning med det,
I ellers kommer til at lide i Løbet af 1945. Vi Allierede er ikke Udyr,
men almindelige Mennesker, der af det blodige Reden og den Forvirring,
-

-
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Menneskeheden nu er styrtet ud i, forsøger at rejse en Bygning af Fred,
Frihed, Retfærdighed og Lov. Vi i England, fortsatte Churchill, har ofret
alt i denne Krig. Naar vi kommer ud af den, vil vi for øjeblikket være
mere forarmet en noget andet sejrnigt Land. Efter Frankrigs Nederlag stod
vi alene i over et Aar. Vi har ikke tilbageholdt noget i Retning af Blod
eller Arbejde eller Rigdomme for den Sag, der nu er blevet fælles for o—
ver 30 Nationer. Vi er ikke ude efter noget Landomraade. Vi stiller os
ikke op som Rivaler til noget andet Samfund i Verden. Vi staar fast paa
vore Rettigheder. Vi er rede til at forsvare dem, men vi trænger ikke ind
paa noget andet, stort eller lille Lands Rettigheder.
Tyskerne har udspredt Rygte om, at Churchills’Nytaarsbudskab til Danmark
var et Led i en Række Hilsener til Modstandsbevægelser i andre Lande. Ty
skerne har paa denne Maade haabet at gøre det mindre betydningsfuldt i
danske øjne. Det oplystes i Aftes i den danske Radio, at Danmark var det
eneste Land, der havde modtaget et saadant Budskab.
I en officiel allieret Redegørelse for Operationerne i Ardennerne medde
les, at Tyskerne mistede omkring 120.000 Mand, deraf 70.000 Fanger. De
allierede Tab til 1l.Januar udgør 55.000 Mand, deraf 18.000 Fanger, 4 ty
ske Panserdivisioner blev tilintetgjort og 4 Pansergrenaderdivisioner
blev tilføjet haarde Slag. En Faldskærmsdivision tilintetgjordes og 8
Folkegrenaderdivisioner blev reduceret til Halvdelen af deres Styrke.
I Følge Meddelelse til danske Kredse i Stockholm, har Præsident Roosevelt
gennem den danske Minister Henrik Kauffmann modtaget en Skrivelse fra det
danske Frihedsraad. Præsidenten har i denne Anledning gennem Udenrigsmi
nister Stettinius givet Udtryk for sin Beundring for det danske Folks
Modstand mod Tyskerne. Han anerkendte samtidig dermed den effektive Hjælp,
det danske Folk har givet den allierede Sag og sluttede sig til Chur
chills Budskab til den danske Modstandsbevægelse.
Mon det ikke er for sent? Den tyskkontrollerede danske Radio indfører
fra 1.Februar “Nyheder paa Svensk”. To svenske Damer skal optræde som
Speakere. Der bliver Udsendelser 1 eller 2 Gange om Ugen.
0STFRONTEN: Es hilft alles nicht ikke en Gang de opmuntrer~Ie Meldinger,
som Wilhelmstrasse maatte udsende i Gaar, Stemningen er daarlig i Tysk
land efter de store russiske Gennembrud, og stadig fortsætter den russi
ske Damptromle, haarderend nogensinde under den første Verdenskrig ind
mod Tysklands Hjerte. Fredag Aften Kl. 19 stod Russerne 375 km fra Ber
lin, 100 km fra øvre Schlesiens Hovedstad Breslau. Stadig fortsætter Rus
serne, og intet synes nu at kunne holde dem. Der er ingen Tegn paa, at
man kan naa at faa dannet en ny Afværgefront noget Sted. Tropperne kommer
ikke ud af de russiske “lommer” og kun Folkestormen er tilbage til For
svaret af selve Tyskland.
I østprøjsen er Russerne gaaet kraftigt frem og har overskaaret Forbin
delsen mellem Tilsit og Gumbinnen, 11 km fra Tilsit, Breitenstein ved In
ster er taget, Russerne gaar videre over en 60 km bred Front. Marchen mod
Danzig for at afskære østprøjsen fortsættes. Nielau og Soldau er blevet
rømmet.
I Aftes blev Kampen indstillet i Lodz, efter at Russerne var trængt ind
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i Byen fra to Sider, der fortsættes videre mod Grænsen til øvre Schle
sien. Kuzno, Waldrede, Welingenog Kruskau ved selve den tyske Grænse er
blevet indtaget af Russerne.
Ved Krakau fortsættes Bevægels~n efter at Byen er blevet indtaget. Her
bliver den ene Skanselinje taget efter den anden. Folkestormen rendes
fuldstændig over Ende. I den sydligste Del af Fronten har Russerne paa
begyndt en ny Offensiv, hvorved de tyske Afdelinger bliver kastet tilba
ge mod Beskider Bjergene. Tarnov er allerede indtaget.
Nord for Balaton Søen er Tyskerne trængt gennem de russiske Linjer paa
Vej mod Budapest. Gennembrudet er dog ikke alvorligt. I Buda holder endnu
et Par Støttepunkter ud. Breslau er blevet angrebet af russiske Flyvere
to Gange i Løbet af et Døgn. Maalet var Jernbanerne.
VESTFRONTEN: I Hagenauer Skoven er der nu opnaaet Kontakt mellem tyske
Afdelinger fra Saar-Pfalz og Tropper fra Brohovedet Nord for Strasbourg.
Planen gaar ud paa at foretage en omgaaende Bevægelse og indeslutte
Strasbourg. Nye Forstærkninger bringes over Rhinen ad Pontonbroer. Den
engelske Offensiv mellem Maas og Roer skrider godt fremad, Rigsgrænsen er
overskredet et Par Steder og fortsættes mod Heinsberg. I Ardennerne snæv
res det tyske Indbrud stadig sammen, og Amerikanerne er 4 km fra St.Veith.
En ny Offensiv er begyndt af Canadierne mellem Nijmegen og Arnhem med go
de Resultater.
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“Danmark og Norge afventer endnu under voksende Prøvelser Befrielsens
Dag”. Paa samme Maade er det Sted, hvor Kongen afgiver Løfte om Hjælp
til Broderfolkene, i Referatet forvansket saadan, at danske Avislæsere
maa faa det Indtryk, at Ordene kun tager Sigte paa Finland.
Oplysningen om Sveriges Handel med Kontinentet er gaaet ned til et Mini
mum, er strøget af Hensyn til Tysklands Prestige, som ikke maa mistænkes
for svigtende Leveringsdygtighed.
Nej, vel?
I den norske “Aftenposten” udtaler den danske Quisling, Dr.jur. C.Popp—
Madsen, interviewet af en anden dansk Quisling Peter Jerndorff-Jessen,
følgende:
“For den enkelte Nationalsocialist i Danmark har de sidste Aar været en
meget haard Prøvelse, og man kan næsten vanskeligt fortænke adskillige
i, at de har ment at maatte give op”.
Hitler inspicerede en Folkestorms-Bataillon, gaar fra Mand til Mand, ser
dem dybt ind i øjnene, og standser til sidst foran en gammel, krumrygget
mand.
Hitler:
De var vel med i forrige Verdenskrig?
Manden:
Nej min Führer, jeg var for gammeH
-

FORSTÆRKNINGER: De første Forstærkninger er nu sendt fra Vest mod øst.
Store Ammunitionstog, der var bestemt til Vestfronten, er uden at være
losset blevet dirigeret mod øst, og det samme gælder svært Materiel. Fle
re Divisioner er allerede afgaaet. Luftvaabnet har faaet Ordre til fore
løbig at afsende et Par Hundrede Jagermaskiner, men yderligere 400 Jagermaskiner venter Marchordre i Dag. Situationen for Luftvaabnet er ligefrem
katastrofal, idet Tyskerne alene mellem Jule- og Nytaarsdag mistede 750
Maakiner i Kamp mod Englænderne i Vest.

-

SLUT.

LUFTVAABNET: Paa Grund af Benzinmangel har man maa~ttet indstille Ind—
flyvningen af de tyske Maskiner, naar de aflevers fra Fabrikkerne. Dette
bevirker forøgede Tab. Alene paa een Dag er der faldet tre fabriksny Ma
skiner ned ved Lodz, fordi de ikke var afprøvet.
INGEN
gesom
store
i den

EKSPRESTOG: Fra Mandag inddrages 11- og Eksprestog i Tyskland, li—
Ekstravognene til Værnemagten bliver inddraget. Dette skyldes de
ødelæggelser, der er anrettet ved Luftangreb mod Jernbanemateriel
sidste Tid.

_________________

EN TRÆT MAND: Chefen for det tyske Rigsgældskontor er traadt tilbage,
da han ikke længere ser sig i Stand til at klare Arbejdet. En Partimand
har afløst ham. Den tyske Rigsgæld er i den sidste Tid vokset til 400 Mil
liarder RM og Seddelomløbet til næsten 60 Milliarder RM.
Hvorfor Tyskerne friserede Kong Gustavs Trontale?
I “Svenska Dagbladet” læser vi, at følgende Linjer var strøget i det Re
ferat af Kong Gustavs Trontale, som Tyskerne gennem Ritzaus Bureau udsen
dte til de danske Aviser:
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Den russiske Damptromle ruller videre over Polens Sletter mod den tyske
Grænse. Det tyske Forsvar bryder sammen, Tusinder af Landsbyer befries
hver Dag, Warszawa er faldet, Krakow er faldet, Tilsit er faldet. Russi
ske Panserspidser staar ved Grænsen til Øvre Schlesien, er trængt ind i
Østprøjsen og støder frem mod Østersøen. Det, der i disse Dage opleves i
Polen, er ikke en Række tyske Nederlag, det er en militær Katastrofe. 0—
ver en Frontbredde af 1600 km ruller de russiske Hære frem
de sigter
direkte mod Breslau, mod Danzig
mod Tysklands andetvigtigste Industridistrikt og mod den anden Verdenskrigs Arnested.
-

-

Alt tyder paa, at den tyske Hærledelse først vil forsøge at samle sig til
Modstand ved Oder-Linjen, hvis Modstand overhovedet lader sig organisere.
Ved den gamle tysk-polske Grænse findes en Fæstningslinje, en østvold,
hvis Batterier kan bemandes, men Spørgsmaalet er, om Tyskland i Dag raa
der over de Reserver, de mobile Divisioner der skal kastes ind paa de
mest truede Punkter. De bedste Panserdivisioner er bundet, tildels øde
lagt under Kampene i Ardenneroffensiven. Himmlers Reklame—Offensiv kan
nu komme til at koste Guderians Østforsvar dyrt.
Situationen karakteriseres paa udmærket Maade af Nazismens egen Dr.Ley
i dennes Angriff-Artikel i Lørdags: “Det ser ud, som alle Dætrininger er
brudt sammen, og som om det ikke lader sig afgøre, hvor der skal begyndes
for at oprette nye Fronter mod de russiske Armeer. Det er med os som med
den Mand, der er ved at bygge et Dige og ustandselig under dette Arbejde
stilles overfor de ødelæggende Elementers Rasen.”

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskland udsteder Udførseisforbud for Kul og Koks.
Baggrunden for Meddelelserne om den skærpede Brændselssituation.
Tyskland har i Fredags udstedt Udførseisforbud for Kul og Koks. Skibe,
som var i Fart fra tysk til udenlandsk Havn, er blevet kaldt tilbage til
Udgangsstedet, og der er givet Ordre til øjeblikkelig Udlosning. Gennem
Radioen har det danske Fragtnævn hjemkaldt Kulbaade, som var paa Vej til
Tyskland efter nye Laster, og man regner med, at de tomme Skibe, som lig
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militær Oversigt
Tysk Udførseisforbud for
Kuk og Koks
Jernbanesabotagen
i Jylland
Modbydelig Stikker
likvideret
Tyskerne krænker
Svensk Neutralitet

Side 1

Tyskernes Nervøsitet.. Side 4
Stelsigs Evangelium
“
5-6
I faa Linjer(Indland). “
6-7-8
I faa Linjer(Udland).. “
9
INF’s Radioaflytning
9—10—11
Sidste
“
11
..

“

1-2
2—3

“

3

“
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ger i østersøhavne, hurtigst muligt vil sætte Kursen hjem uden Last. Det
forlød i Gaar, at enkelte Tilfælde havde Tyskerne allerede beslaglagt
danske Kulbaade til Brug for den tyske Hærs Tilbagetog fra Kønigsberg.
Nogen officiel Bekræftelse har det dog ikke været muligt af faa. Naar de
danske Dagblade i de sidste Dage har beskæftiget sig med den pludselige
Forværring i Brændseissituationen og omtalt de forskellige Restriktioner,
der ventes iværksat, uden at nævne et Ord om denvirkelige Aarsag, er det
naturligvis den tyske Censur, der har Ansvaret. Berlin ønsker ikke, at
hele Verden skal vide, hvor katastrofal den militære Situation er efter
den vældige russiske Offensiv, og efter at Vestmagterne nu atter har ta
get Initiativet i Ruhr-Distriktet. Ogsaa indenfor Tysklands egne Grænser
er man i Færd med at forberede sig paa Tabet af Schlesien. Fra og med i
Aften indskrænkes den tyske Jernbanetrafik saa stærkt, at der praktisk
talt kun kommer til at køre Troppetog. Al civil Trafik er blevet forbudt,
og Embedsmændenes krigsvigtige Rejser skal foregaa i Troppetogene.
Det er ikke saa forfærdelig store Mængder Kul og Koks, Tyskland sparer
ved at standse Udforslen til Danmark. Leveringerne har været nedadgaaende
i de sidste Maaneder. Oprindelig lød Aftalen paa, at vi skulde have
250.000 Tons kul og Koks om Maaneden, men det er længe siden, vi har faa
et det fulde Kvantum. I indeværende Del af Januar er der saaledes kun
kommet ialt 39.000 Tons fra Tyskland. Allerede i November Maaned ophørte
de sidste Leveringer fra Westpfalen, og Danmark var udelukkende henvist
til det schlesiske Brændsel, som skulde hentes i østersøhavnene Stettin
og Danzig. Paa Grund af Miner, russiske Undervandsbaade og engelske Bom
bemaskiner var denne Sejlads yderst risikabel, og naar Skibene saa naaede
frem, maatte de ofte vente i Ugevis paa at faa Last. En Kulbaad var saa—
ledes fornylig ikke mindre end en Maaned om Rejsen til Danzig, og nu er
det altsaa Slut.
Paa Mødet i Morgen i Handelsministeriet skal Administrationen drøfte,
hvilke Indskrænkninger, der skal iværksættes for at faa de forhaandenvæ
rende Forraad til at strække til længst muligt. Allerede i indeværende
Uge kan der ventes omfattende Indskrænkninger i Togtrafikken.

Snestorm, og flere tyske Militærtog paa denne Rute sneede uhjæpelig inde.
Eksprestoget ventede derfor, til Skaden var udbedret, og ved 20.Tiden
Lørdag Aften naaede det endelig frem til Nyborg. Paa det Tidspunkt var
Færgesejladsen imidlertid indstillet, og først Søndag Morgen, da det var
blevet lyst, gik Færgen over til Korsør med det stærkt forsinkede Eks
prestogs Passagerer.

Jyllandsekspressen blev næsten
et Døgn forsinket ved Sabotage.
Jernbanesabotagen i Jylland er blusset op paany med voldsom Kraft. Fra
Nord til Syd sker der Afbrydelser, og der gaar næppe et Døgn, uden at
Skinner, Skiftespor og Kryds sprænges i Luften. Frihedskæmpernes Aktion
i Jylland kulminerede Natten til Lørdag, hvor Horsens Station blev sat
helt ud af Spillet. Næsten samtlige Linher til det livsvigtige Jernbane
knudepunkt blev ødelagt, og bl.a. blev Eksprestoget fra Nordjylland næ
sten et Døgn forsinket paa sin Vej til København. Normalt skulde Jyl
lands-Ekspressen havde været paa Hovedbanegaarden Lørdag Eftermiddag Kl.
17.02
den naaede først frem Søndag Formiddag.
Afbrydelsen af Sporene, der standsede Eksprestoget skete mellem Hansted
og Løvhøj kort før Horsens Station. Angrebet mod Jernbanelinjen fandt
Sted ved 9.Tiden Lørdag Morgen, en halv Times før før Eksprestoget skul
de passere, og først ved l6.Tiden Lørdag Eftermiddag var Skaden udbedret.
En Overgang overvejede man at lade Ekspressen køre til Skaderborg og der
fra føre den over Brande til Vejle. Men saa traadte Vejrguderne til og
gav Frihedskæmperne en hjælpende Haand. Det satte ind med en veritabel

Tyske Soldater Ofre
for egne Landminer.
Udenfor Holstebro i Nærheden af Nissum Fjord skete der Fredag Formiddag
en alvorlig Ulykke ved hvilken en halv Snes tyske Soldater blev mere el
ler mindre alvorligt saaret. En Afdeling Kystforsvarsfolk var ved at udlægge nye Landminer, da der af en eller anden Aarsag skete en Eksplosion,
og efter hvad man foreløbig har faaet fastslaaet, er en hel Serie Miner
eksploderet. Enkelte af de saarede Soldater var saa alvorligt medtaget,
at de næppe vil kunne overleve deres Kvæstelser. En af dem havde saale
des faaet hele Ansigtet sønderslaaet af Sprængstykker, og en anden havde
faaet en Arm revet af.
Aarsagen til Eksplosionen skyldes sandsynligvis mangelfuld Uddannelse og
Ukendskab til Minernes Placering.

De første Sprængninger skete mellem Kl.23 og 24 udenfor Horsens mellem
Hatting og Horsens Station. Sporene i begge Retninger blev ødelagt. Ved
4.Tiden Lørdag Morgen skete der en ~ny Eksplosion lige ved Hedensted Sta
tion, og her blev det ene Spor ødelagt. Endelig blev Hovedlinjen fra Nord
mod Syd som nævnt ødelagt ved 9.Tiden Lørdag Morgen, og adskillige af de
Tog, der er livsvigtige for Tyskerne, blev standsetsamtidig med Ekspres
toget.
Til Slut skal vi i Retfærdighedens Interesse tilføje, at Frihedskæmperne
ikke var de eneste, der høstede Gavn af Snestormen. Tyskerne greb med Be
gærlighed til, og derfor kunde de undrende Avislæsere Søndag Morgen læse
i deres Blade, at Sneen og kun den havde været Aarsag til de mange og
svære Forsinkelser paa Banen. Bare nu de retirerende Styrker paa øst- og
Vestfronten ogsaa fæster Lid til denne Forklaring.
Menneskedyr likvideret.
Den i Fredags henrettede Stikker Carl M.Robert Frederiksen, der blev li
kvideret udenfor sin Lejlighed i Herluf Trollesgade 24, var en af de mod
bydeligste Produkter af den nazistiske Tidsalder. Oprindelig falleret
Børsspekulant, Aagerkarl og Politistikker fandt han et naturligt Hjemsted
i det danske Nazistparti, hvor han snart blev knæsat som “Ekspert~ i
dansk Antisemitisme. Det var ham, der leverede Størstedelen af Materialet
til Olga Eggers Skandaleblad “Kamptagnet” og Søsterorganet “National-So
cialisten”. Gennem et Par Aar sad han daglig paa Det kgl.Bibliotek for i
Dokumenterne at efterforske kendte danske Personers formodede jødiske Af
stamning
et Arbejde, der betaltes med maanedlige runde Beløb fra hans
tyske Arbejdsgivere.
-

-

j~j~rne krænker
svensk Neutralitet.
En Opsigtsvækkende Affære, under hvilken den svenske Neutralitet paa det
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stemt Koncentrationslejr bliver lukket tidligt om Aftenen, og at Arre
stanterne derved er forhindret i at benytte de sædvanlige Nødtørftsanlæg,
som findes i en anden Del af Lejren. Enhver, der blot har en lille smule
Kendskab til, hvordan Tyfus og Dysenteri virker paa den menneskelige Or
ganisme, kan forestille sig de Rædsler, de ulykkelige Patienter skal i—
gennem, inden Dørene igen bliver aabnet om Morgenen. Samtidig giver Sam
menhobningen af Fanger den bedste Grobund for Epidemier videre Vækst.

groveste blev krænket af tyske Krigsfartøjer, fandt i Følge den svenske
Radio i Gaar Sted i Farvandet mellem Helsingør og Helsingborg. Den dan
ske Damper “Trondhjem” var paa Vej gennem Sundet, da den udfor Helsing
borg drejede af og satte Kursen mod Helsingborg. “Trondhjem” var allere
de inde paa svensk Territorialfarvand og næppe mere end 700 Meter fra de
yderste Havnemoler i Helsingborg, da en tysk Patruljebaad løb op paa Si
den af den og aabenbart under Trusel om at skyde fik den “Trondhjems” Fø
rer til at ændre Kurs og sejle ind i Havnen i Helsingør. Nogle svenske
Patruljebaade laa et Stykke fra det Sted, hvor den tyske Daad udførte
sin Sørøverbedrift. De gik straks frem mod de to Skibe, men Afstanden var
for stor. Da Svenskerne naaede frem, var baade den tyske Baad og “Trond
hjem” inde paa dansk Territorialfarvand og en Aktion kunde saaledes ikke
gennemføres.

Fodringsforbudet og Maksimal priserne

j~~J Kartofl er.

Som omtalt i INF vil der paa Initiativ af Landbrugets Organisationer bli
ve indført Fodringsforbud og Maksimalpriser paa Kartofler. De nødvendige
Forordninger og Bestemmelser ventedes offentliggjort i sidste Uge, men
der har været forskellige praktiske Problemer at tage Stilling til, saa
ledes Spørgsmaalet om Kvalitetskontrol og om allerede indgaaede Kontrak
ter. Imidlertid er Forhandlingerne nu afsluttet paa Møder i Gaar. Og man
kan derefter vente de officielle Meddelelser en af de første Dage i den
ne Uge. De gældende Priser bliver Kr.16.25 for l.Kvalitet og 14.25 for
2.Kvalitet, finere Sorter som Bintje og King Edward bliver 2 Kr. dyrere
pr.Tønde. I Transport, Handelsavance og Omkostninger regner man med 15
Kr. pr.Tønde, saaledes at Prisen til Forbrugerne kommer op paa 29
31
Kr. pr.Tønde.

Fine Metoder.
Torsdag Aften mødte fem civilklædte Mænd, der legitimerede sig som til
hørende det tyske Kriminalpoliti op oaa Bladet “Dannevirke”s Redaktion i
Haderslev. De forklarede paa Tysk, at de havde faaet Underretning om, at
der var planlagt et Attentat mod Bygningen. Efter at have forhørt sig om,
hvem der skulde være Sabotagevagt om Natten, forsvandt de igen. Samme Af
ten blev tre af Bladets tekniske Personale arresteret i deres Hjem. Det
var Haandsætter Chr.Hjort, Haandsætter Erik Herbert Steffen og Haandsæt
ter Jep Jespersen Poulsen. De to Trykkere Erik Beck og Ludvig Zirau var
forsvundet fra deres Hjem, før Tyskerne kom. Paa Bladet, der saaledes maa
undvære fem af sine Teknikere skete der intet trods de tyske Forudanel
ser.

-

Tyskerne er nervøse.
Nykøbing S’ Byraad har rettet følgende Opfordring til Befolkningen: “Da
der i de sidste Dage er forefaldet beklagelige Episoder, som har medført
alvorlig Fare for Beboernes Liv henstiller jeg paa Byraadets Vegne, at
alle Byens Borgere, navnlig ogsaa Ungdommen afholder sig fra enhver Pro
vokation til Uroligheder. Situationen er saa alvorlig for vor By, at den
ne Henstilling absolut maa følges. Paa Foranledning af den tyske Komman
dant skal jeg henstille, at alle, der maatte blive raabt an, straks
standser, da der ellers vil blive skudt.
Johs.Olsen. Borgmester.”
Den direkte Anledning til Opraabet er, at Smedemester Svend Clausen Ons
dag Aften blev ramt af en tysk Kugle i Nakken, da hen misforstod en tysk
Vagtposts Tilraab om at standse.
Dødsfaldene i tyske Koncentrationslejre
er overlagt Mord.
Efter Meddleleser, som er tilgaaet INF, viser det sig, at den rigtige Be
tegnelse for de mange Dødsfald i de tyske Koncentrationslejre er overlagt
Mord. Den Behandling, de politiske Fanger har været Genstand for, vil til
de seneste Tider staa som en Skamplet paa det tyske Folk. Visse Enkelthe
der, der nu og da kommer ud fra Lejrene, om Behandlingen kunde tyde paa,
at Tyskerne i nogen af Lejrene i Stedet for at modvirke de Epidemier, som
raser, ved rigoristiske og inhumane Foranstaltninger bidrager til at be
fordre Epidemierne. Saaledes oplyses det, at samtlige Afdelinger i en be
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Stel si gs Evangel i um.
Nu skal vi alle sammen have Stamtavler.
Den nye selvbestaltede Fører for Nationalsocialismen i Danmark, Hr.Stel
sig, (“Jeg er Jesus”) har udsendt et nyt Evangelium til de danske Natio—
nalsocialister. Det hedder heri:
“Herved paakalder jeg jer til en forstærket Kamp for den Idëologi, som
vi ved gennem sin Sejr er den eneste, der kan føre Menneskeheden frem til
en virkelig Ydelse og Nydelse af de Livsgoder, som en nationalsociali
stisk Stat ved en retfærdig Fordeling og Fælleskabsaand vil sikre Natio
nen. Vi har gennemgaaet en Kamp inadtil, som har bragt Forvirring hos
mange gode Nationalsocialister, men har været absolut nødver]dig, da den
har renset alle daarlige Elementer bort. Svaghedspunkterne ~av sig Ud
slag i en slet Ledelse, Korruption og Misbrug af betroede M~idler, i at
man strøg Emblemet, afskedigede Føreren og førte Kampen videre med saa
demokratiske Midler som et Raad uden Fører. Konflikten fuidbyrdedes, da
man dølgede Aasyn og Navn samt var bange for Hjelmemærket. Derved paafør
te man ud over Landet en Del gode Medkæmpere de frygteligste fysiske og
psykiske Kvaler og Snigmors. Ledelsen havde begaaet den store Fejl at
tro, at Nationalsocialismen var en Forening, som man kunde likvidere,
naar den ikke interesserede længere eller ikke gav Udbytte. Nationalso
cialismen er en Ideologi, en sjælelig Proces, der intet har med store
Fester og Klubstole at gøre; den kan kun gennemføres ved en Nymobilise—
ring og Totalindsats i det praktiske Liv af Mænd, der hverken stikker Ho
vedet i Busken eller er sig selv nok. De nye Retningslinjer er bestemt
af maalbevidste Mænd, der uden Skelen, Vaklen eller Bestikkelse af nogen
Art kun har selve Sagen for øje
nemlig hurtigst muligt at danne et na
tionalsocialistisk Statsstyre
paa rent dansk Initiativ. Linjen for
Strukturen og økonomien er fastlagt, en Del vigtige, informerende Møder
afholdt, og flere vil følge. Programpunkterne og alle orienterende Oplys
-

i

-
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finger kan erhverves gennem Organisationen Teknisk Opbygnings Tjeneste.”
Samtidig har Hr.Stelsigs Organisation ladet fremstille en “Dansk Stats
borgerbog”, der nærmest ligner en Stamtavle af rød dansk Malkerace. Af
Indhoidsfortegnelsen fremgaar det, at Bogen skal indeholde alle de vig
tigste Data om den paagældende Person, saaledes: Børn, faglig Uddannelse,
fast Arbejde, Flyvercertificat, Foto- og Fingeraftryk, fast Bolig, Sejl
føringscertificat, Vielsesbevis og IEresforhold.
“Statsborgerbogen” er paatrykt et Slags “Vaaben”, Man ser en Jordklode,
hvorpaa der balancerer et Hagekors. Det er pudsigt, at Hagekorset kun
dækker Danmark og faa andre Omraader
det minder om Hr.Stelsigs Bemærk
ning:
Jeg er Jesus
den var der heller ingen, der troede paa.
-

—

-
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Hovedfyret ved Indsejlingen til Aarhus Havn, der efterhaanden er blevet
en af de vigtigste Endestationen for Transporter fra Norge, sprængtes
Fredag Aften i Luften.
Der var en Del Skydning Lørdag Aften omkring Lundtofte Flyveplads. De
nærmere Omstændigheder er endnu ukendte.
Folketingsmand Jørgen Gram, der som meddelt i Fredags blev afhentet af
Gestapo, blev Lørdag sat paa fri Fod.
Jens Carstensen og Erik Hansen,
Ved Grænsen 74 i København, blev taget af Gestapo Natten til Lørdag.
Endvidere er arresteret Pastor Henrik Christensen, Aalborg, Læge Svend
Damkilde, Odense og Slagtermester Johs.Tidsvilde Andreasen, Emdrup Vænge
130. Slagtermesteren blev taget efter en Razzia, hvorunder Tyskerne fandt
en Duplikator.
Ogsaa den kendte Hundefører i Københavns Politi, Politi
betjent T.H.Madsen, Vievangs Alle 15 i Islev, er blevet arresteret. Efter
at Tyskerne og deres danske Haandlangere havde gennemrodet hans Villa fra
Kælder til Kvist uden Resultat, blev Madsen ført bort, belagt med Haand
jern.
-

-

—

I FAA LINJER (Indland):
I Slutningen af sidste Uge foretog Tyskerne en omfattende Razzia i Kron
prinsessegade-Kvarteret. Der var udkommanderet ca.100 tyske Politisolda
ter, fortrinsvis af de ældre Aargange fra sidste Verdenskrig, og de huserede i et Par Timer i en Række Ejendomme. Razziaen gav tilsyneladende in
tet Resultat. Ogsaa rundt om paa Gaderne har Tyskerne nu genoptaget deres
Razziaer. Bl.a. fandt der i Lørdags en Afspærring Sted paaAmagerbrogade
og paa Vesterbrogade, men heller ikke i disse Tilfælde synes der at være
opnaaet Resultat.

Udfor en af de Ciassenske Boliger paa Gödthaabsvej
R 13
fandt man i
Aftes en Kvinde, der var haardt saaret ved Pistolskud. Hun sad med Ryggen
op ad Døren ind til Gangen, og da Døren blev aabnet fandt man yderligere
en Mand liggende paa Gulvet
ligeledes alvorligt saaret. Det viste sig
at være et Ægtepar, og Manden, som var mindst medtaget, forlangte at bli
ve bragt til Feltiazarettet paa Nyelandsvej. Saa ved man det.
Nogle Ti
mer senere fandt man en ung Mand udfor Kafe “Colombus” paa Aaboulevarden.
Han var dræbt ved Pistolskud, og hans Papirer var fjernet. Motivet er u
kendt.
Lørdag Aften trængte nogle Mænd ind i Sundby Sporvognsremise,
hvor de skød en af Arbejderne. Han var dræbt paa Stedet. Nærmere Omstæn
digheder foreligger endnu ikke.
-

-

-

-

Nedenstaaende bringer vi en Oversigt over de daglige danske Udsendelser
fra London:
07.15:
Bøl gelængderne 31, 41, 49 og 1500 m.
19, 25, 31, 41, 49 og 1500 m.
12.15:
19, 25, 31, 41 og 49 m.(Arnerikansk Udsendelse)
16.30:
19, 31, 41 og 1500 m.
18.15:
31, 41 og 261 m. (Søndag,Mandag,Onsdag og Fre
21.15:
dag: fra BBC
Tirsdag,Tors
dag og Lørdag: amerikansk
Uds.)
Efter Episoden paa Gentofte Amts Sygehus har Gestapo nu anholdt Lægen,
der havde Vagt ved den paagældende Lejlighed, Dr.Petersen. Endvidere er
Portør Jørgen Henriksen og en Sygeplejerske sat under Anholdelse.
-

Natten til Tirsdag i sidste Uge blev Fiskerbaaden K 1127 “Tove” af Køben
havn standset i Øresund af tyske Patruljebaade. Foruden Besætningen blev
fem ombordværende arresteret. Baaden blev beslaglagt.
Efter Schalburgtagen paa Apolloteatret blev Brandvæsenet holdt op en pas
sende Tid af Mænd med Maskinpistoler. Først da Flammerne havde omspændt
hele Bygningen, forsvandt Brandstifterne.
Havnevæsenet har faaet Ordre til at rømme sine Kontorlokaler indenfor et
Tidsrum af 10 Dage. Maaske er det Forberedelsenf ën Forlæggelse af den
tyske saakaldte Flaade fra Østprøjsen til København.

170

-

Sent Fredag Aften indfandt tysk Politi sig hos Grosserer A.Madsen, Aure
højvej 1, hvor de afhentede Husassistenten Else Hansen, der sigtes for
at have smittet tyske Soldater med veneriske Sygdomme.
Der var en Stikker paa Spil under Angrebet oaa Emmeches Met~1varefabrik
Torsdag Aften paa Grundtvigsvej. Han gaar under Navnet Rasmus Bagvendt
og bor i Falkoneralle—Kvarteret. Da har hørte Skydningen fra Grundtvigs
vej, skyndte han sig til en Telefon og kort efter kom Tyskerne kørende
sammen med Schalburg-Landsforræderne-. Rasmus Bagvendt lyder ogsaa et an
det smukt Navn i Kvarteret
Nazidyret.
-

Vi omtalt forleden an Affære fra Kastrup Lufthavn, hvor den danske Statsborger, Kontorassistent Fromm var blevet arresteret sammen med en tysk
Dame, Kontorassistent Fr. Bötcher, og vi nævnte ved den Lejlighed, at de
begge var blevet skudt for Spionage. Vi iler imidlertid med at berigtige
denne Meddelelse. I alle Tilfælde hensidder Fromm stadig i tysk Fængsel,
og Sagen bør indtil videre ikke omtales.
Det har vist sig, at de Stikkeranmeldelser, der laa til Grund for Gesta
~05 Anholdelser i Horsens fornylig, var meget “upaalidelige”. Af de syv
anholdte er nemlig nu fem løsladt, blandt dem Zoneleder Arthur Petersen
og hans Søn.
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Antikvarboghandler Clausen i Horsens blev løsladt fra Frøslev for nogen
Tid siden, fordi Tyskerne ansaa ham for haabløs syg af en Hjernesvuist.
Det lykkedes imidlertid en dansk Kirurg at redde Clausens Liv, men næppe
var han udskrevet fra Hospitalet, men endnu ikke rask, før han igen blev
anholdt og ført til Aarhus. Oven i Købet har Tyskerne nu ogsaa anholdt
hans Hustru.
Der finder i Øjeblikket omfattende tyske Troppeindkvarteringer Sted i Egnen mellem Silkeborg og Kjellerup. Mange Skoler, Forsamlingshuse og Missionshuse er rekvireret, og en halv Snes Lærerfamilier har maattet flytte ud af deres Lejligheder
Gennem Udenrigsministeriet er der indløbet Meddelelse om en Række danske
Grænsegendarmers Død i tyske Lejre. Det drejer sig om følgende: Overgen
darm Chr.Asmussen, Bov, død l.December, 50 Aar gammel. Han efterlade Hu
stru og 4 Børn.
Overgendarm C.P.Skov, Rønshoved, død den 2.December 49
Aar gammel, efterlader Hustru og 2 Børn.
Gendarm E.T.Irgens Møller,
Frøslev, død 2.December. Han var en af Korpsets yngste, 26 Aar og han e.f~
terlader Hustru.
J.V.Christensen, Skelde, 47 Aar, efterlader Hustru og
2 Sønner. Overgendarm H.C.Hansen, Østerby paa Kajnæs, 51 Aar, død den 19.
December, efterlader Hustru og 6 Børn, og Overgendarm H.P.Gimm, Nørremølle ved Rudbøl, 32 Aar, død den 6.December, efterlader Hustru og 2
Børn.
-

-

-

12 revolverbevæbnede Mænd indfandt sig i Aftes i Bio i Aabyhøj ved Aar
hus, hvor den tyske Film “Drømmesøen” opførtes. De holdt Operatøren op
og bortførte Filmen.
Tyskerne indførte den l6.ds. Telefonaflytning paa Centralen i Aarhus. Af
lytningen varede kun et Par Timer, og det vides ikke, om den har givet
noget Resultat. Aflytningen kan formodentlig genoptages naar som helst,
saa fortsat Forsigtighed ved Brug af Telefon tilraades.
Den 38-aarige Tømrer Dion Leo Hjalmar Hoffmann, Aarhus, der forleden blev
dræbt i sit Hjem, er ikke som meddelt blevet skudt af en tysk Soldat.
Hans Kone har tilstaaet, at hun har skudt ham med en tysk Militærrevol
ver efter en ægteskabelig Strid. Man kan ogsaa gøre Skam Uret~ Derimod
er det rigtigt, at Fru Hoffmann plejede meget intim Omgang med Væmnemag
ten.
Sommerfolk og Tyskerne aflagde i Fredag Formiddag Besøg paa Nordisk Kol
legium for at finde stud.jur. Sønderholm. Han var ikke hjemme, og de Her
rer gik med uforrettet Sag.
Specielt til 194: Yderligere Motivering udbedes.
456: Den af Dem foreslaaede Forsendelsesmetode maa vi de
sværre afvise for ikka at skabe Præcedens for et besværligt System.
Specielt til 84: De vil snart faa Besøg. Nærmere Besked i INF.
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I FAA LINJER (Udland):
Det allierede Hovedkvarter har oprettet et internationalt Centralarkiv
over Krigsforbrydere. Arkivet skal fungere i nært Samarbejde med de Al
lieredes Kommision for Krigsforbrydere i London, og lignende Organer i
andre Lande. Maalet er først og fremmest af tyske Krigsforbrydere ikke
skal være i Stand til at undgaa deres Straf ved at flygte fra en Del af
Tyskland til en anden, selv om denne holdes besat af en anden Magt. I
Følge Moskva-Overenskomsten skal de skyldige udleveres til det Land, hvor
de har begaaet deres Forbrydelser. Hvis en Krigsforbryder har gjort sig
skyldig i Lovovertrædelser i to eller flere Lande, vil han sandsynligvis
blive stillet for en international Domstol. Der kan i den Forbindelse
nævnes, at der i Øjeblikket er 70.000 internerede Krigsforbrydere i Bel
gien, mens der i Frankrig kun er 32.000. Af de 8.000 Tilfæde, som hidtil
er blevet undersøgt i Belgien, har Resultatet været, at 30 Procent har
kunnet frigives.
“Dagens Nyheter” oplyser, at der fornylig fra russiske Side skal være ud
talt Ønske om, at norske Tropper helt skulde overtage Garnisonering og
andre militære Opgaver indenfor de befriede Omraader af Nordnorge. Imid
lertid har den vest-allierede Overkommando i Følge velunderrettede diplo
matiske Kredse i London ikke kunnet imødekomme dette russiske Ønske. An
svarlige Personer i London fremhæver, at Sagen er et rent militært
Spørgsmaal uden nogen politiske Sider. De nroske Arme—Enheder i Storbri
tannien bestaar nemlig næsten udelukkende af meget veluddannede Specia
lister. Saaledes viser Meddelelsen om de norske Faldskærmstropper fra
England, der i de sidste to Uger har angrebet norske Jemnbanelinjer, blot
en af de mange Opgaver, disse Tropper kan anvendes til. Det er klart, at
disse norske Soldater foruden at forberede Sabotage og foretage Forstyr
relsesangreb vil være meget værdifulde som en Del af en allieret Inva
sionsarme mod Sydnorge. Betydningen af deres Lokalkendskab er indlysende,
naar det drejer sig om et saadant Foretagende.

INFORMATIONS RADJOAFLYTNING:
ØSTFRONTEN: Russerne støder nu ind i selve Tyskland i baade øvre Schle
sien og Østprøjsen og har dannet en 300 km lang Front indenfor de tyske
Grænse. Det meldes, at de russiske Tropper staar 315 km fra Berlin. I
Østprøjsen er Gumbinnen faldet, Insterburg er omgaaet, og Tropperne fort
sætter mod Kønigsberg. Det vil uden Tvivl gøre Indtryk i Tyskland, at
Russerne har indtaget Tannenberg, Skuepladsen for detsejrrige Slag mod
de kejserlige russiske Hære i 1914, da Hindenburg kastede Russerne til
bage. I den nordvestlige Kile, der følger Weichsel mod Danzig, er der
store Fremskridt. Midterhæren fortsætter gennem Warteland med direkte
Maal mod Berlin. Her er Konin naaet. I Øvre Schlesien har Russerne pas
seret Gross Strelitz og fortsætter videre ind over det store tyske Indu
stridistrikt over en 90 km bred Front. Jemnbanehovedforbindelsen Katto
witz-Breslau er overskaaret. Russerne staar 30 km fra Breslau, og mange
tyske Byer er taget.
Det oplyses, at Hundredtusinder af tyske Soldater strømmer mod Tyskland,
fra de Dele af Fronten, hvor Russerne ikke har foretaget dybe Indbrud,
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men det er ikke muligt at samle dem til ordnede Enheder. Samtidig fort
sætter Folkestormen at strømme mod Kamplinjen, mange Gange tvunget ind i
Jernbanevogne med Pistoler og ofte kun udrustet med Jagtgeværer. I øvre
Schlesien har Generalmajor Harte meddelt den tyske Overkommando, at han
ikke længere kan paatage sig Ansvaret for Udviklingen, naar han ikke har
alle uniformerede Styrker bag Fronten under sin Kommando. Det oplyses
saaledes, at Politiet og Folkestormen staar under Kommando af en Politi
general. Hartes Protest menes at ville koste ham hans Kommando, og han
vil blive afløst af SS-ObergruppenfUhrer Wicke, der ikke har militære el
ler strategiske Erfaringer
men den rigtige Livsanskuelse.
-

-

EN ALVORLIG FARE: Den allerstørste Fare truer i øjeblikket hele Europa.
Den kommer fra næsten 100.000 Mennesker, der i Følge forskellige Meldin
ger er flygtet fra store Karantænelejre i østprøjsen og Warteland. Karan
tænevagterne kunde intet stille op, og de mange Mennesker er nu paa Vej
gennem Brandenburg og Pommern ind mod Tysklands Indre. Det anses for
haabløst at standse dem, selvom det skulde lykkes at standse Russerne.
De har nemlig alleredeblandet sig med andre 400.000 Flygtninge, og maaske allerede smittet dèm med de Sygdomme, de har paadraget sig i Rusland,
navnlig i den sydlige Del af Landet.
0STFRONTEN: Den tyske Offensiv i Alsace er ikke kommet videre i det sid
ste Døgn, og Tyskerne maa nu gennemføre en Omgruppering før Angrebet mod
Strasbourg. Den franske Offensiv Syd for Byen gør Fremskridt ved Asbach.
De sværeste Kampe foregaar imidlertid paa den engelske Front mellem Maas
og Roer. Heinsberg ligger under Artilleriild. Ardennerfremspringet tryk
kes stadig sammen, St.Vith er stærkt truet.
Ved Luftangreb er to af Tysklands største Panservognsfabrikker i Mannheim
og Aschaffenburg blevet lagt i Ruiner.
DEN TYSKE KIER OG PARTIMEDLEMMERNE: Der meldes om den allerstærkeste For
bitrelse overalt i Tyskland, fordi Nazipartiet fortsat ikke bliver mobi
liseret. Der sidder nu over i Million Partimedlemmer i “krigsvigtige
Stillinger”, saa de ikke kan sendes til Fronten. Heraf kunde 800.000 Mand
i alle Tilfælde undværes, hedder det, og der kunde være dannet 70 nye Divisioner. Det gør kun Forbitrelsen større, naar Partiet samtidig offi
cielt taler om de store Tab, dets Medlemmer har lidt. Af de indsatte Par
timedlemmer er 2,5 Procent faldet, saaret eller taget til Fange. Af de
regulære Hær paa godt 18 Mill. Mand har nemlig 7 Mill.68.000 lidt den
samme Skæbne, hvilket er et Tab paa 37,8 pCt. eller 15 Gange større end
Parti medlemmernes.
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ningerne to Timer om Dagen, og de.t samme gælder Elektriciteten. Alle de
østrigske Rustningsfabrikker skal nedlægges, da de faar Kulfra øvre
Schlesien.

Jeg overgiver mig~
Under Himmlers Reklame-Offensiv i Ardennerne sendte Tyskerne Folk ud fra
de forreste Linjer iført amerikanske Infanteriuniformere. Disse Folks Op
gave var at bringe Oplysninger om Amerikanernes Bevægelser. En af dem
naaede saa langt frem, at han kunde se de amerikanske Befæstningeværker,
og pludselig fik han øje paa en Amerikaner. Han løb hurtigt hen til
“Fjenden”, idet han raabte:
I surrender~
Hold din Mund, dit Fjols, lød Svaret paa vaskeægte Tysk. Jeg er fra
Brandenburg. Vi skal længere frem endnu, før vi er i Sikkerhed.
-

-

5 I D S T E
Den unge Mand, der som omtalt I FAA LINJER i Aftes blev fundet dræbt paa
Aaboulevarden, var den 35-aarige Slagtersvend Ove Helmuth Petersen, Peter
Bangsvej 163.
Ved 7.30 Tiden i Morges trængte tre revolverbevæbnede Mænd ind paa Bahns
Hotel i Badstuestræde 7, hvor de skød Fotograf Svend Poulsen, Strandgade
6, som boede paa Hotellet. Han blev dræbt af flere Skud i Hovedet.
Den 65-aarige Apoteker Valdeman Friis, Dalgas Boulevard Apotek, blev i
Gaar Morges ved 6.30 Tiden anholdt af Gestapo. Seks Tyskere endevendte
Apotekerens Privatlejl ighed.

Forslag til ny Tuborg-Plakat:
snart!

-

De Grønne har vi nok af

Slut.

DE TYSKE KONCENTRATIONSLEJRE: Lederen af Bevogtningstjenesten i de tyske
Koncentrationslejre har protesteret kraftigt imod, at SS-Vagtmandskabet
er blevet sendt til Fronten og erstattet med gammelt Værnemagtsmandskab.
Han gør gældene, at dette Mandskab ikke forstaar at gennemføre den rette
Behandling af Fangerne, de er altfor milde og gør sig mange Steder til
Venner med Fangerne, som de har mere tilfælles med end med Lejrenes be
stialske SS-Ledere.
TYSK GASRATIONERING: Det russiske Indbrud i øvre Schlesien har tvunget
de tyske Myndigheder til at planlægge en Gasrationering, der kan ventes
gennemført en af de første Dage. Efter denne vil der kun være Gas i Led-
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\,
er erobret
af Russerne!
andet Historie
vil utvivl
/% Tannenberg
somt gøre Intryk
i Tyskland.
For detDette
tyskemere
Folkendog noget
den tyske
staar Tannenberg som Symbolet paa den tyske Kampmoral, den tyske Vilje
til at sejre trods alt, den tyske Grænsekamp i øst. Det var her, Hitler
i sin Tid sendte Hindenburgs afsjælede Legeme “til Valhal”, det er her,
himmelstræbende Stenkolosser fortæller om den tyske Hær, der engang var,
det var her, den tyske Militarisme
udsprunget i østprøjsens Grænseegne,
opflasket af østprøjsens Junkere
blev til, og det var herfra, den van
drede videre.
Nu er Tannenberg faldet
som en Lokalitet blandt Tusinder, der erobres
under det russiske Stormløb mod Vest. Strategisk har den ingen Betydning,
men ideologisk betegner den en Mærkepæl.
-

-

-

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE
Raadhuset og Glyptoteket staar ogsaa
paa Tyskernes Repressalieliste.
Den særlige Terrorbande fra Shellhuset, der staar under Hr. Panckes Kom
mando, og som paa hans Ordre har gennemført en Række Mord og Brandstif
telser Landet over som Repressalier for de danske Frihedskæmperes Angreb
mod krigsvigtige Maal, har som tidligere omtalt opstillet en ødelæggel
sesliste, paa hvilken bl.a. Det kgl. Teater og Nationalmuseet indtog Før
stepladsen. INF er nu i Stand til at meddele, at endnu to københavnske
Bygningeværker staar paa Terrorlisten
Martin Nyrops pragtfulde Raadhus
og Glyptoteket med dets verdensberømte Kunstsamlinger. I Betragtning af,
at der i Sheilhusets særlige Terrorgruppe findes danske Landsforrædere,
der ikke skyer noget Middel for at tækkes deres tyske Herrer, er der vel
ikke Grund til at forbavses over, at man har valgt netop disse National
-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
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skatte som Objekt for ødelæggelser, men paa den anden Side forstaar man
ikke, at den tyske Ledelse, der dog trods alt har det fulde Ansvar, ac
cepterer denne særlige Form for ødelæggelse
hvilke Motiver de saa end
kan have.
Vi kan i øvrigt tilføje, at Terminen for ødelæggelsen af
Raadhuset og Glyptoteket udløber den 15.Februar, og vi anmoder alle frie
Blade om at bringe ovenstaaende Meddelelse inden den Tid. Hverken den
danske Befolkning eller den frie Verden skal være i Tvivl om, hvem der
har Ansvaret for en saa uhyrlig Vandalisme.
-

-

Standsningen af den tyske Kuleksport
skal hemmeligholdes.
To danske Kulbaade slap for at udlosse paany.
Endnu er der ikke fra tysk Side givet nogen officiel Meddlelese om, at
Kulsyndikatet efter højere Ordre har standset hele Kul- og Koksudførslen
til Danmark. Det skal hemmeligholdes, at Eksportforbudet er Aarsagen til
den katastrofale Brændselssituation, vi nu befinder os i. Kun Kulimpor
tørerne har i et Telegram faaet Underretning om den drastiske Foranstalt
nin,~ der er en Følge af de militære Vanskeligheder, Tyskland nu befinder
sig i. Man ved endnu ikke, hvor mange danske Kulbaade, der var parate til
at sejle hjem med fuld Last, da Udførselsforbudet kom. Det er imidlertid
bekræftet, at de lastede Skibe, som laa i Danzig, straks fik Ordre til at
udlosse paany. Nogle af de Skibe, som befandt sig i Stettin, er blevet
dirigeret til Danzig, antagelig fordi man af særlige Grunde ønsker at he
le Udlosningen skal ske her. To danske Baade, lastet med Briketter og Kul
og Koks, som allerede var afsejlet fra Danzig, da Forbudet kom, har af
Tyskerne allernaadigst faaet Tilladelse til at fortsætte til Danmark.
Selv om to enkelte Skibslaster naturligvis ikke betyder ret meget, er de
dog en Hjælp i Nøden. Forlydendet om, at de danske Kulbaade, som befinder
sig tomme i de tyske østersøhavne, vil blive sendt til Kønigsberg for at
være til Raadighed ved en eventuel Evakuering af denne By, er stadig ik
ke blevet bekræftet, og man regner derfor med, at Skibene snart sætter
Kursen hjemefter. Der er Tale om 15-20 Baade. I de allernærmeste Dage ta
ger Myndighederne Stilling til Spørgsmaalet om, hvilke Restriktioner der~
skal gennemføres for at strække de knappe Brændselsbeholdninger længst
muligt. Jernbanerne har allerede givet Ordre til, at al Togopvarmning nu
skal ophøre. Dette blev som bekendt allerede vedtaget for nogen Tid si
den, men Tyskerne, som ikke kunde fryse paa deres Rejser, fik siden gen
nemført, at Togene til en vis Grad skulde opvarmes, naar Temperaturen i
flere Dage havde været under Frysepunktet. Nu maa d’Herrer imidlertid
finde sig i at fryse, ligesom de maa affinde sig med, at en Del Industri
virksomheder, som arbejder for tysk Regning, bliver nødsaget til at ned
sætte Produktionen paa Grund af Kulmanglen.
Sommers Hipo optræder
som Lystmordere.
En højst uhyggelig Tildragelse har for et Par Dage siden fundet Sted i
Politigaardens Garagekompleks. To Sommerfolk
eller Hipo, som dette
Landsforræderpoliti kaldes
spillede Plat og Krone om, hvem der skulde
myrde en saaret dansk Frihedskæmper. Loddet faldt paa Forslagsstilleren,
og med koldt Blod gik han hen til den værgeløse Mand og trykkede Pistolen
af i Hovedet paa ham.
Optakten til denne oprørende Handling fandt Sted paa en af de frederiks-

-
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bergske Villaveje, hvor Landsforræderne forfulgte en Bil med fire Fri
hedskæmpere. Pludselig bremsede Bilen op, og Føreren stillede den paa
tværs af Vejen. Derefter flygtede han og hans tre Kammerater ind gennem
en Gaard og forsvandt. Sommerfolkene, der havde maattet bremse deres Vogn
voldsomt op for at undgaa et Sammenstød, naaede ikke at forfølge dem. Ef
ter dette negative Resultat maatte der nødvendigvis ske noget, og da Som
merfolkene saa to unge Mennesker paa den modsatte Side af Gaden, for de
ud af deres Bil og styrtede over imod dem. De to unge Mennesker forsøgte
at flygte, men Sommerfolkene skød den ene ned, og uden at bekymre sig om
hans Tilstand smed de ham ind i Bilens Bund. Den anden blev straks efter
fanget. Han var i Besiddelse af en Pistol. Derefter gik Turen til Politi
gaarden, hvor to af Sommerfolkene førte deres Fange op til Afhøring. De
to andre kastede den nedskudte Mand ud paa Garagegulvet, og da han be
gyndte at jamre sig, udbrød den ene Landsforræder:
Gaa ind og gi’ ham en Kugle i Panden, saa er man sikker paa, at han
virkelig er død.
Den anden Somermand syntes imidlertid ikke om at agere Bødde.l. Han undslog sig, og hans Kammerat foreslog ham derefter at slaa Plat og Krone
om Bøddelværdigheden. Resultatet blev, ~som nævne, at Forslagsstilleren
tabte, og uden at blinke gik han hen til den haardt saarede Frihedskæmper
og affyrede Skudene mod Mandens Nakke.
-

To fremtrædende Schalburg
Landsforrædere skudt ned.
To fremtrædende Mænd indenfor Schalburg-Korpset, den 32-aarige fhv.Pre
mierløjtnant Thorkild J.P.O.Madsen, i Almindelig kaldet Tipo-Madsen, og
den 30-aarige Købmand Kaj Kragh Nielsen, blev i Gaar dræbt i Nordre Fri
havnsgade. De kom sammen gaaende gennem Gaden, da en Bil kørte op langs
Fortovskanten, og to Mænd i Vognen aabnede straks Ild med Maskinpistoler
mod Madsen og Nielsen. Begge blev ramt af mange Skud og var dræbt paa
Stedet. En Dame, som kom gaaende et Stykke borte, blev saaret af en Kugle
i Laaret. Det er muligt, at det drejer sig om et privat Opgør indenfor
Landsforræder-Organisationerne. Det er jo ingen Hemmelighed, at Sommerog Schalburgfolkene staar yderst skarpt overfor hinanden, og baade Niel
sen og Tipo-Madsen var kendt som uforsonlige Fjender af Sompiers sorte
Bande.
For 100.000 Kr. Løsdele og
Tegninger til V 2 bortført.
For nogle Dage siden anmodede et Værnemagerfirma i Sct.Pederstræde 26 en
Vognmand om at hente 30 Kasser, som skulde bringes til Firmaet Salicath,
hvor de skulde opbevares. En Chauffør blev sendt af Sted med en Lastbil,
og inde i Baggaarden fik han de 30 Kasser læsset paa Vognen. Derefter
kørte han med Læsset, men han var kun naaet et Stykke hen ad Sct.Peder
stræde, da to bevæbnede Mænd sprang op paa Trinbrædtet paa hver Side af
Vognen og forlangte, at han skulde standse. Da det var sket, tog den ene
af Mændene Plads paa Førersædet ved Siden af Chaufføren, to andre sprang
op paa Læsset, og da Chaufføren efter Ordre begyndte at køre, fulgte en
Bil med endnu fem Revolvermænd efter. Turen gik derefter til Vanløse Sta
tion, og her blev Chaufføren sat af, idet Frihedskæmperne lovede at kom
me tilbage med Vognen, naar de havde brugt den. For alle Eventualiteters
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Skyld blev en af dem tilbage hos Chaufføren, og den næste Times Tid hengik over en Kop Kaffe paa en nærliggende Restauration. Derefter kom Mæn
dene tilbage med den tomme Vogn, som de med Tak for Laan afleverede til
Chaufføren. De 30 Kasser indeholdt Finmekanik og Tegninger til V 2 til
en Værdi af Ca. 100.000 Kr.
Tyskernes “Opbringelse” af “Trondhjem”
var en Fejltagelse.
Der foreligger nu nærmere og ikke helt kedelige Oplysninger om “Opbrin
gelsen” fra svensk Territorialfarvand ud for Helsingør af Det forenede
Dampskibsselskabs Damper “Trondhjem”. Det har i engelsk og svensk Radio
været meddelt, at Damperen blev “opbragt” øjensynlig paa Vej til HeTsing
borg.
For “Trondhjems” Vedkommende har der ikke været Tale om nogen “Flugt”
til Sverige, tværtimod har Skibet fulgt en Rute, det i Forvejen havde
Tilladelse til at besejle. “Trondhjem” var ganske planmæssigt afsejlet
fra København til Göteborg Søndag Morgen forsynet med alle behørige Pa
pirer, hvoraf det ogsaa fremgaar, at den maa sejle i svensk Territorial
farvand. Det kunde den iøvrigt ikke saa godt undgaa, da den skulde ind
til Göteborg. Tildragelsen ud for Helsingør, hvor Tyskerne gik ind paa
svensk Søterritorium for at hente den danske Baad, viser atter det for
bløffende daarlige Samarbejde mellem de tyske Myndigheder indbyrdes. Re
sultatet blev, at Tyskerne i Helsingør Mandag Morgen maatte lade “Trond
hjem” fortsætte sin afbrudte Rejse til Göteborg med mange Undskyldninger
til Skibets Kaptajn. Ligefrem skarpsindigt er det ikke at mene, at Skibet
skulde “flygte” til Helsingborg, da det ganske gratis kunde komme til Gö
teborg.
Mens Tyskerne stod Vagt
røg Huset i Luften.
Den omfattende ødelæggelse af Hans Justs Magasiner forleden satte som om
talt i INF Værnemageren Helweg Mikkelsen & Co.s elektrotekniske Etablis
sement ud af Spillet. Imidlertid var der endnu et Par Radiovirksomheder
tilbage i Ejendommens andre Etager, bl.a. “Elektromekano” paa 3.Sal, og
for at de ikke ogsaa skulde blive ødelagt, satte Tyskerne Vagt foran Byg
ningen. Frygtindgydende Folk med automatiske Vaaben. Samtidig forstærke
de man den danske Vagt inde i Bygningen. Alligevel lykkedes det en halv
Snes danske Frihedskæmpere i Løbet af Dagen i Gaar at slippe ind og gemme
sig forskellige Steder indtil Mørket faldt paa. Pludselig dukkede de op
i “Elektromekano”s Lokaler, og mens Tyskerne med alle Sanser spændt vog
tede paa, at ingen trængte ind i Virksomhederne udefra, førte Frihedskæm
perne ganske roligt Arbejdere og Vagter ned i Gaarden, anbragte Bomberne
i Værkstederne og forsvandt. Kort efter fulgte Eksplosionerne, der satte
den resterende Del af Bygningen i Brand, og samtidig begyndte er mfer
nalsk Skyderi. Det var de tyske Vagtposter, der i Rædsel gav sig til at
affyre deres Maskinpistoler paa langs gennem Aarhusgade. At ingen Fri
hedskæmper blev ramt er forstaaeligt. De var nemlig langt væk paa det
Tidspunkt. Derimod er det uforstaaeligt, at Folk i Gaden slap for at bli
ve dræbt eller saaret.
-
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Teutonerne huserer
Ti’[5~købing S.
Det lille fredelige Nykøbing Sjælland har nu ogsaa faaet en lille Forsmag
paa den kulturelle Nyordning, der var tiltænkt Kontinentet under det ty
ske Herrefolks Ledelse. Som tidligere omtalt i INF er der kommet flere
Tyskere til Byen, og Revolverne er allerede begyndt at knalde i Gaderne.
Som tidligere omtalt blev Byraadsmedlem, Snedkermester Sv. Clausen for
leden ramt i Halsen af en tysk Kugle, fordi han ikke standsede paa Til—
raab, og i det hele taget er Tyskerne temmelig nervøse. Det skyldes maaske, at der nu er skudt 4 Gange paa de tyske Vagtposter foran Hotel
“Phoenix”, og hver Gang er Tyskerne blevet helt hysteriske. Paa en enkelt
Aften arresterede de en fredelig Malermester Bruun tre Gange, Hver Gang
han blev sluppet ud af en Dør, og kom et Par Skridt ned ad Gaden, blev
han igen anholdt og ført ind ad Hovedindgangen. Gestapo er nu ankommet
til Nykøbing 5. med Politibil og andet kulturopbyggende Materiale. Man
har foreløbig beslaglagt et Hus paa Dronning Margretes Vej.
Et Tidens Tegn.
I Statstidende for i Gaar findes følgende Annonce:
“Da Maskinfabrikken Nordværk AIS, Rovsingsgade, Køben
havn, er traadt i Likvidation, indkalder undertegnede
af Handelsministeriet udnævnte Likvidatorer herved med
6 Maaneders Varsel alle og enhver, der maatte have no
get at fordre hos nævnte Selskab til at anmelde og be
visliggøre deres Krav. Anmeldelserne bedes tilstillet
HPS. K. Bunch-Jensen, Holmens Kanal 42.”
Annoncen er undertegnet K. Bunch-Jensen, Højesteretssagfører, og Knud
Bræstrup, Civilingeniør.
Arrestati oner.
I Tønder er arresteret Ekstraarbejder ved DSB, Andreas Tæstesen, og Tele
grafarbejder Jacob Lorentzen, Tinglev. I Aalborg er der i den sidste Tid
foretaget en Snes Arrestationer. Mellem de arresterede er Gymnasieelev
Karen Bihiet Christiansen, Fjerritslev, Overpakmester Hans ~ybæk Chri
stensen og Pastor Henrik Christensen, Sejlflod. I Thisted h~r Tyskerne
arresteret Kresten Nielsen, Abildstrup, Folmer Dalgaard Nielsen, samt
endnu et Par unge Mënnesker. I Hillerød har Tyskerne hentet Skatteinspek
tør Axel Silberg og hans Medarbejder i Folkeregisteret Jørgen Seifert.
Det skyldes en Misforstaaelse, naar det er blevet meddelt~ at Dr.Kirstine
Ladefoged er blevet eftersøgt paa sin Bopæl.
Nødordningsforanstaltninger
paade københavnske Centraler.
Paa de københavnske Centraler bliver der i denne Tid indrettet en saa
kaldt Nødordning, hvorved det bliver muligt ved Hjæp af en bestemt Anord
ning at sætte hele Centralen ud af Funktion. Herefter kan der kun anven—
des de Ledninger, som anses for livsvigtige. Det menes, at Tyskerne staar
bag denne Nødordning, og at den skal træde i Funktion under Strejker, Opstand eller andre alvorlige Begivenheder.
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I FAA LINJER (Indland)

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING

Somtidligere omtalt blev en saakaldt dansk Gestapomand for nogen Tid si
den anholdt af det tyske Politi, fordi han ved en Fejltagelse kom til at
holde et Par civile tyske Politisoldater op og forlangte deres Tegnebø
ger. En saa levende ung Mand havde man imidlertid ikke Raad til at lade
ubenyttet, og han er nu givet fri igen, formentlig med en Paamindelse om
at se efter Folks Legitimationskort, før han røver deres Ejendele, saa
pinlige Misforstaaelser kan undgaas i Fremtiden.

0STFRONTEN: I Løbet af 5 Dage har Russerne tilbagelagt Halvdelenaf Vejen
Ti~ Warszawa til Berlin og staar i Dag knap 270 km fra dette Maal. Hele
Fronten har været i Bevægelse mod Vest. Mod Nord er Insterburg faldet, og
Russerne er rykket frem og staar 50 km fra Kønigsberg. Forstærkninger,
der var ankommet til Kønigsberg, kunde ikke naa at forberede Modstanden
og blev overrumplet. I den sydlige Del af østprøjsen er Allenstein, Osterode og Deutsch Eilau blevet rømmet, og Russerne fortsætter her nod Elbing. Over denne By gaar Tyskernes sidste Forbindelseslinje tilbage, og
der regnes med, at den vil blive overskaaret. I Wartheland er Gniezno
(Gnesen)erobret. En Del af den midterste Hærgruppe fortsætter mod Vest,
en anden er paa Vej mod Nord langs med den venstre Weichselbred. Bromberg
er truet,idet Russerne staar 15 km Syd for denne By. De sværeste Kampe
raser stadig i øvre Schlesien, hvor Gross Strelitz er erobret. Russerne
er her paa Vej mod Appeln. Bonstadt er taget, og Russerne staar kun 50 km
fra Breslau. Paa dette Frontafsnit opgives Antallet af dræbte Tyskere i
Løbet af den sidste Tid til 60 000 og Antallet af Fanger til 21 000.

Skrædermester og Stikker Jacob Tvedes Forretning paa Aaboulevard 13 blev
Natten til Søndag udsat for Sabotage. En Haandgranat blev kastet ind i
Butikken, hvor den ved Eksplosionen anrettede omfattende Skade. Skræder
Tvede er i Kvarteret berygtet for sin Omgang med Tyskerne, saavel Politisoldater som civile Folk fra Sheilhuset er “gode Kunder” i Forretningen.
Lørdag ved sidste Forestilling trængte ca. 40 revolverbevæbnede tildels
maskerede Mænd ind i Alle-Teatret i Jægersborg Alle. De fremviste en Film
om Kongen og deres Anfører holdt en nationalt prægetTale. Hele Ekstrafo
restillingen varede 20 Minutter.
Lørdag Aften anholdt Vagtværnet i Fodgængertunnelen under Raadhuspladsen
en civilklædt Schalburgmand Louis Hansen, der havde affyret en Del Skud.
Ogsaa hans Kammerat Viggo Bjerkin blev taget med, og begge blev afleveret
til det tyske Politi. I Tunnellen fandt man i øvrigt en Mand, Egon Got
fred Møller, der var haardt medtaget efter et Overfald.
I de sidste 3 Dage er 10 danske Skibe, der skulde hente Kul, blevet kaldt
hjem fra Gotenburg og Stettin.
Fredag Aften tiltvang 8 maskerede revolverbevæbnede Mænd sig Adgang til
Stadsingeniørens Tegnestue i Svendborg. Efter at have gennemsøgt Konto
ret forsvandt de uden at medtage noget.
Et tysk Hestekøretøj løb i Lørdags løbsk i Rønne paa Vej efter Mælk i et
Mejeri. De to tyske Soldater paa Vognen blev livsfarligt saaret.
Tysk Politi har oaa Svendborg Amtstidendes Kontor forlangt at faa Bladets
Numre for Juli Kvartal 1943 udleveret.
Lørdags indfandt nogle revolverbevæbnede Mænd sig paa Hellerup Central,
hvor de krævede udleveret Centralens 14 Hjelme og nogle Tæpper. De fik
dem.
Mellem de sidst overførte fra Frøslevlejren til Tyskland er Overlæge i
Hæren Harry Hansen, Oberstløjtnant Elmgren og Kaptajn Muxoll.

Specielt til 318: Tak for Posten.

VESTFRONTEN: Himmler-Offensiven mod Strasbourg har gjort Fremskridt, men
Bevægelserne er nu standset. Sværest er Kampene i Maas-Roer Afsnittet,
hvor Englænderne stadig gaar frem. Tyskerne trækker sig ud af Lommen i
Ardennerne, hurtigst i den sydlige Del af Fronten. I Løbet af de sidste
Dage er der afgaaet to Divisioner fra Maas-Afsnittet, to fra Di]ren og en
fra Bitsch til Forstærkning af Tropperne i øst. Derer Mulighed for en al
lieret Offensiv her.
U-BAADSOFFENSIV FRA DANMARK? Den tyske Krigsmarine anstrenger sig i øje
blikket for at fjerne Skibe og Forraadfra Gdynia, Danzig, Elbing, Pillau og Kønigsbarg. Fra Danzig skal den 8. og 23. U-Baadsflotille flyttes.
Maalet menes at være danske Havne, der aabenbart ogsaa skal benyttes til
en ny Offensiv.
I øvrigt har denne Flytning givet Anledning til en
Strid mellem Marinen og Hæren, idet Hæren forlanger Transportbaadene til
Evakuering af 3-400 000 tyske Soldater fra Kurland, medens Libaus Havn
endnu er fri.
-

FRYGT FOR OPSTAND. Gauleiteren i Stettin har protesteret o~er for Himm
ler i Anledning af, at han inden for Politi og SS i den sidste Tid har
mistet saa meget Mandskab ved Forflyttelser til Fronten. Man nærer Frygt
for, at der skal blive Opstand i hans Provins, idet der allerede har væ
ret Uroligheder flere Steder. Det paastaas, at man har fundet Planer for
en væbnet Opstand under Ledelse af polske Officerer. Krigsfange- og Kon
centrationslejrene skulde aabnes og udenlandske Arbejdere, og Fangerne
skulde saa hjælpe med i Opstanden.
RATIONERING. I Tyskland vil Gasledningerne blive lukket til de Huse,
hvor der er Mulighed for at koge med andet end Gas. Brugen af elektriske
Kogeapparater er blevet forbudt med øjeblikkelig Virkning, og der maa ik
ke anvendes Højfjeldssol.
EN GODTEf
Flere københavnske Morgenblade bragte i Gaar følgende Annonce:
“Lænestol, ægte Stof, fin Rejsemaskine, ildfast Terrin, Divan, abs. nyt
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Mahognibord, Armbaandsur, rund Kakkelovn. C. 16601. Wilh. Petersen, Gl.
Kongevej 153”.
En saadan Annonce rnaatte selvfølgelig faa Liebhavere til at reagere om
gaaende, og Telfon 16606 kimede da ogsaa ustandselig lige fra Morgen—
bladene udkom til langt op paa Dagen. Adskillige er uden Tvivl blevet
lidt chokerede, naar de ringede op
men bedre var det, at Personalet paa
Fælledvejens Politistation til sidst skummede ar Raseri. Det var nemlig
deres Telefon, der kimede. Det var skiftevis “Danskere” og Tyskere, der
tog Telefonen, og langt om længe kogte en af dem over. Naar han tog Tele
fonen, skreg han uden at ænse, hvad Opringningen drejede sig om -: “Keine
Maschinen zu verkaufen!”
Læs Annoncen en Gang til og sæt de første Bogstaver i hver Ord sammen.
Ikke sandt?
-
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Lavinen paa Østfronten ruller videre. De russiske Hære staar nu Halvdelen
fra Warszawa til Berlin og Ca. 40 km fra Breslau. Bromberg er faldet. I
Østprøjsen er Tannenberg-Monumentets Stenkolosser
et Monument over tysk
Militarisme og tysk Junkerherredømme
blevet sprængt i Luften. Symbolet
er ikke mere
snart vil ogsaa den Aand og de Ideer, det symboliserede,
være forsvundet. Samtidig er de russiske Hære ved at overskære Østprøjsen
i et Stød Syd fra mod Østersøen og dermed afskære de Tropper, der kæmper
for at spærre Vejen til Kønigsberg.
Meddelelser fra Tyskland gaar ud paa, at man er i Færd med at flytte Re
gering og Administration fra Berlin, de udenlandske Korrespondenter, der
allerede for længe siden har faaet Besked om, hvor de skal opholde sig
under en “Hovedstads-Evakuering”, har faaet nyt Varsel om at holde sig
parat, Partiførerne flytter Kostbarheder i Flytteomnibusser til Midttysk
land, og i ogomkring den delvis søndrede Hovedstad anlægges Nødbefæstnin
ger
til den sidste Kamp.
Hitler har selv overtaget den øverste Ledelse af Operationerne. Dette be
tyder dels, at man ved at lade “Halvguden” materialisere sig, søger at
rette de kæmpende Troppers synkende Moral op, dels at Generalerne nu er
ved at vaske deres Hænder og derfor lader “Amatørstrategen” overtage An
svaret for den haabløse Situation. Det Nederlag, der skabes gennem den
russiske Armes Lynmarch mod Vest
et af Historiens største
faar saa
ledes det rette Prædikat: I Adolf Hitlers Navn skal de tyske Armeer slaas
sønder.
-

-

-

-

5 L U T.

-

-

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Tyskerne kræver 5060.000 Tons
Beredskabskul
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et Par Gange løftet Sløret for de Planer, som Tyskerne har udklækket i
Samarbejde med de danske Landsforrædere i Shellhuset, og vi har advaret
Civilbefolkningen. En lille Maaned efter øKs ødelæggelse brændte Apolloteatret, og i Aftes fulgte en ny Terror—Eksplosion
Carl Allers Etablis
sement i Valby, hvor “Familie-Joürnalen” trykkes blev lagt i Ruiner.
Mordbrænderne blev beskyttet af Sommers sorte Korps, der flittigt brugte
Maskinpistolerne. Ved Bombesprængningen blev mange Mennesker saaret af
Sprængstykkerne i de omkringliggende store Bogligkomplekser. Brandvæse
net og Ambulancerne blev paa Vigerslev Alle standset af en Kæde af Som
merfolk, som med Maskinpistoler i Skudstilling tvang dem til at afvente
det Tidspunkt, hvor Ilden havde grebet i den Grad om sig, at det var u
muligt at standse den. Først da fik Brandvæsen og Ambulancer Lov til at
fortsætte. Om selve Begivenheden i Aftes i Valby er der ikke meget at
tilføje, Dagbladene bringer som sædvanlig det censurerede tyske Referat.
Kendsgerningerne taler for sig selv.

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Sensationel Vending i den alvorlige Kulsituation.
Tyskerne har forlangt 50-60.000 Tons
af vore Beredskabskul udleveret.
Standses al Vareudførsel fra Tyskland ?
Den yderst alvorlige Kulsituation har taget en sensationel Vending, idet
Tyskerne har stillet Krav om, at Danmark skal udlevere 50-60.000 Tons Kul
af sit i Forveje yderst beskedne Beredskabslager. Kravet er fremsat fra
militær Side, og Danskerne maa efter dette indstille sig paa endnu mere
drastiske Restriktioner end dem, der har været omtalt i Dagbladene de
sidste Dage. De Planer, man hidtil har arbejdet efter, maa nu helt æn
dres, og Virkeliggørelsen af Tyskernes Kultyveri vil medføre, at det in
den længe bliver et Spørgsmaal, om Gasværkerne i det hele taget kan ar
bejde. Situationen er særlig alvorlig for de jyske
navnlig de vestjyske
Gas— og Elektricitetsværker, idet disse kun raader over særdeles be
skedne Lagre. Det katastrofale Forlangende er som nævnt fremsat fra mili
tær Side, og det viser sig nu, at ogsaa Forbudet mod al Eksport af Kul og
Koks er udstedt af den tyske Hærledelse. Indenfor den civile tyske Admi
nistration raader for Tiden den største Forvirring, og der er stadig ikke
givet nogen officiel Meddelelse om Eksportstandsningen. Den ene Haand ved
ikke, hvad den anden gør, men den Omstændighed, at Militæret nu vil gøre
Indgreb i et beskedent Nødlager, viser, hvor katastrofal Situationen maa
være i Tyskland. Nu knager det for Alvor i Hitlerrigets Sammenføjninger.
Heller ikke en opsigtsvækkende Meddelelse om, at Tyskland ikke alene har
indstillet al Kul- og Koksudførsel, men enhver Eksport i det hele taget,
kunde de herværende tyske Myndigheder i Gaar tage nogen Stilling til. In
gen indenfor den tyske Administration ved noget, og ingen kan give Be
sked. Men Kendsgerningerne taler jo for sig selv.

-

-

—

Gestapofolk skyder paa hinanden
af Skræk
og dræber Landsforræder.
En fantastisk Affære, hvorunder et Hold~Gestapofolk skødsom rasende skød
paa hinanden og opnaaede det tilfredsstillende Resultat, at en dansk
Stikker faldt for sine “Venner”s Kugler, udspilledes sent Torsdag Aften
i Cafe “Bob” i Søndergade i Nakskov.
Som tidligere omtalt blev Stikkeren og Nazisten, Telefonmontør Lillien
gren likvideret i Telefonhusets Kælder i Maribonogen Tid før Jul. Ved
Undersøgelsen af denne Sag var Gestapo nu faaet til Nakskov, og sammen
men adskillige danske Landsforrædere, bl.a. Stikkeren Knud Lilliengren,
en Broder til den dræbte Telefonmontør, besatte de Torsdag Aften Cafe
“Bob”, hvor det var Meningen at afhøre og undersøge alle Gæsterne. Gesta
pofolkene og deres danske Haandlangere havde delt sig i to Hold. Detene
Hold skulde trænge ind ad Hoveddøren, det andet af Bagdøren
Signalet
blev givet, og de to Hold gik til Aktion.
Imidlertid blev Holdet, der skulde ind ad Bagdøren, noget forsinket, for
di de ikke var rigtig kendt med Forholdene. Da de endelig aabnede Døren
ind til Restaurationslokalerne, var Fordørs-Holdet allerede
fuld Gang
med Undersøgelsen, og da de pludselig saa pistolbevæbnede M~,d træde ind
i Lokalerne, blev et Par af dem grebet af Panik. De affyrede en Serie
Skud, andre Gestapomænd fulgte deres Eksempel, og det varede lidt, inden
det gik op for nogen af Parterne, hvem det var, de stod og skød paa. Paa
dette Tidspunkt var Knud Lilliengren imidlertid blevet dræbt af et Skud
i Hovedet og flere Skud i Brystet, og adskillige af de tyske Gestapofolk
var saaret. Undersøgelsen blev derefter afbrudt, men inden Tyskerne og
deres Haandlangere forlod Kafeen, fjernede de alle Papirer paa den dræbte
og efterlod ham paa Gulvet
som ukendt Kafegæst, skudt ned under Razzia.
-

Nærmere Undersøgelser har vist, at der befinder sig ialt 30 danske Skibe
i tyske østersøhavne og i tyske Farvande. Tyskerne har foreløbig forlangt
8 af disse Skibe omdirigeret til andreHavne end Bestemmelsesstedet. 4
skal gaa til Hamborg med Last, og 3 er sendt fra Stettin til Danzig med
deres Kul. Endelig er det forlangt, at en af Det forenede Dampskibssel
skabs Baade skal sejle til det truede Kønigsberg. Fra dansk Side har man
nu kun ønske om at faa de tomme Skibe hjem hurtigst muligt, idet man
frygter en almindelig Beslaglæggelse. Haabet om at Skibene kan sætte Kur
sen hjem efter, bestyrkes dog derved, at der fra tysk Side er givet Til
sagn om Bunkerskul til Hjemrejsen. Paa den anden Side bestaar den Fare,
at Militæret pludselig mener at kunne finde Anvendelse for Skibene og
derfor giver Kontraordre. Et Forlydende vilde i Gaar vide, at der var
Brug for Tonnage til en nært forestaaende Evakuering af Norge, men dette
stemmer ikke helt overens med en anden Meddelelse om, at det forholdsvis
store Parti danske Beredskabskul skal sendes til norske Havne.

-

-

Nye Razziaer forestaar
vær forsigtig
Fra en Kilde, som sædvanligvis er velunderrettet, forlyder det, at man
kan vente en Række Razziaer i den nærmeste Tid. De er først og fremmest
rettet mod Militærfolk
baade Befalingsmænd af Linjen og Befalingsmænd
i Reserven. Der er derfor al mulig Grund til at udvise Forsigtighed. Hvad
Tyskernes Hensigt er, vides ikke, men under Hensyn til den militære Kata
strofe i øst og Vest kan den Mulighed foreligge, at man er ude efter
-

“Familie-Journalen’s Fabriksbygninger og Kontorbygninger
ødelagt af Tyskerne.
Paa et Tidspunkt, hvor man omtrent kan tælle Timerne til at de tyske
Krigsforbrydere og deres danske Medløbere vil blive stillet Ansigt til
Ansigt med Retfærdigheden, har Triumviratet Best, Pancke og Hannecken
fundet det betimeligt at organisere en ny Terrorbølge i Danmark. INF har

-
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Gidsler for at sikre en forholdsvis rolig Udmarch af Danmark.
Marinevægter dræbt.
Ved Damhuskroen fandt man i Gaar Eftermiddags ved 17.Tiden 46—aarige Ma—
rinevægter Aksel Nielsen, Vedelavej 5 i Rødovre, liggende dræbt. Han var
ramt af en Del Skud i Hovedet. Liget blev bragt til Feltlazarettet.
Uhyggelig Illustration til
det politiløse Danmark.
INF har tidligere peget paa, hvordan Forbrydelserne florerer i det poli
tiløse Danmark. Mord og Drab og alle mulige Forbrydelser trives i Ly af
Hr.Bests saakaldte Ro og Orden og under Beskyttelse af Hr.Panckes Lands
forræder-Politi. Nedenstaaende Begivenhed fra Vanløse i Aftes er et uhyg
geligt Eksempel som mange tidligere.
To Mænd hyrede ved Værnedamsvej en Droske, og den ene af Mændene bad
Chaufføren køre til Vanløse. Paa Vejen derud lød der pludselig et Par
Skud fra Vognens Indre, og da Chaufføren vilde bremse op for at se, hvad
der var sket, fik han stukket en Pistol i Ryggen, og den Mand, som først
havde givet ham Ordretil at køre til Vanløse, forlangte nu at han skulde
køre ud til Rødovre Kirke paa Anneksgaardsvej. Da Chaufføren standsede op
ved Kirken, aabnede hans Passager Døren og smed den anden Mand ud paa Kø
rebanen. Han var dræbt ved et Skud gennem Hovedet.
Derefter forlangte den fremmede at blive kørt tilbage til Værnedamsvej,
ogda han sprang ud af Vognen, kastede han 60 Kr. til Chaufføren. Det var
dels Betaling for Køreturen, dels til Rengøring af Vognen. Hvem den frem
mede er, aner man naturligvis ikke, og det vides heller ikke, hvem den
dræbte Mand er. Alle hans Papirer var omhyggeligt fjernet.
Endnu en karakteristisk Affære fandt Sted i Aftes paa Jægersborg Station,
hvor Vagtværnet havde anholdt 4 Indbrudstyve, der var med Toget hjem fra
en Tyveturne i Nærum. Pludselig rev den ene Tyv sig løs, og med en Pistol
truede han Vagtværnsfolkene til at slippe de tre andre. De undslap alle
fire.
Spor efter et “Kulturfolk”.
Tyskerne har nu, uvist af hvilken Grund, forladt det gamle Herresæde
Rathlousdal ved Odder. Ejeren er i Amerika. “Kulturfolket” har efterladt
sig tydelige Spor. Parken er gravet op og ødelagt af “militære Hensyn”,
og Slottet befinder sig i en sørgelig Tilstand. De herlige gamle Døreog
Dørkarme er brækket ned og brugt til Brænde, de gamle aabne Kammer med
deres Kakler og Spejle af venetiansk Oprindelse er knust
de er sandsyn
ligvis blevet brugt til Kasteskiver
i Spisesalen er der kun fire af de
gamle Barokstole tilbage, og kun to Lysekroner har faaet Lov til at bli
ve hængende.
—
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paa Linjen Silkeborg-Funder. Søndag Morgen skete fire Sprængninger under
et Tog mellem Hampen-Ejstrupholm. Ingen Mennesker kom til Skade, men fle
re Maskiner maatte udveksles. Søndag Morgen blev Sprængningerne fortsat
mellem Silkeborg og Funder. To Personvogne blev afsporet, men ingen kom
til Skade. Kl.l3 skete der en Sprængning paaLinjen Silkeborg-Lysbro. Her
dræbtes cand.pharm. Svend Kerigergaard-Møller. Han havde sammen med andre
nysgerrige taget Opstilling ved Sporene for at se paa Redningsarbejdet.
Arrestati oner.
Under de tyske Razziaer i Aalborg arresteredes bl.a. Postkontrollør Tho
lander og Frue, den 21-aarige Birgit Nepper og som tidligere omtalt Blom
sterhandler Frederiksens unge Søn, der blev saaret, da han forsøgte at
undslippe. Han afsonede i sin Tid i 1/2 Aars Fængsel i Nyborg, fordi han
havde været Medlem af den saakaldte Churchill-Klub.
Anklagen mod de arresterede menes at lyde paa illegal Bladvirksomhed.
Schalburgfolk bomber fire Horsens-Virksomheder.
For tre Uger siden bombesprængte Schalburgfolkene tre Forretninger paa
Søndergade i Horsens. For nogle Dage siden dræbte en tysk Soldat en ung
Horserisianer ved Bajonetstik og paa Jernbanen Nord ogSyd for Horsens har
der været livlig Aktivitet med Hensyn til Bombesprængninger.
Søndag Aften blev ikke mindre end fire Fabriksvirksomheder delvis ødelagt
i Tden mellem Kl.22.4O og 23.00. Det var Møller &Jochumsens Maskinfabrik,
Burchardt Nielsen og Co.s Fabrik for Automobildele i Løvenørnsgade, Phi
lip Jensens Efterfølgers Motor- og Maskinfabrik i Behringsgade og Horsens
Kølerfabrik, Sønderbrogade 41. Møller & Lochumsens Maskinfabrik har tid
ligere været bombet, da den arbejdede for Tyskerne. Det er nu længe si
den, Fabrikken har haft tyske Ordrer. Kl.1O.4O beordrede en revolverbe
væbnet Mand Nattevagten til at tilkalde Portneren, og dahan kom ud til
Gitterlaagen, blev han holdt op af flere revolverbevæbnede Mænd. Vagtmandskabet blev dirigeret i Beskyttelsesrum, hvor de sad, indtil tre De
tonationer havde ødelagt nogle Maskiner og en ny stor Dieselmotor. som
Fabrikken skulde bruge til eget Elektricitetsværk. Endnu er man ikke helt
klar over, hvem der har foretaget Bombningen, men umiddelba~t efter Eks
plosionerne saas en benzindreven graa Opelvogn i Nærheden af Fabrikken.
Horsens Kølerfabrik blev fuldstændig ødelagt ved Eksplosionerne. Philip
Jensens Efterfølgers Maskinfabrik nedbrændte. Ogsaa her saa man den graa
Bil. Hos Burchardt Nielsen & Co. anrettedes der store ødelæggelser, idet
Bygningen faktisk er styrtet fuldstændig sammen. En Snes Specialmaskiner
blev sprængt i Luften. Ingen Steder kom der Mennesker tilskade.

-

Systematisk Jernbanesabotage
i Jylland.
Jernbanesabotagen i Jylland er blusset op i paafaldende Grad. Paa Vejle
Station indtraf der saaledes flere Sprængninger, hvorved som meddelt Ho
vedsporene blokeredes. Senere blev Vandtaarnet paa Varde Station ødelagt,
mens flere andre Eksplosioner fandt Sted paa Linjen Hatting-Løsning og

Tyskernes nye Radio-Speakere.
En væsentlig Del af Oplæsningen ved den tysk-kontrollerede danske Radio
er nu overtaget af Redaktør Weeke-Rasmussen, en Mand, der allerede gen
nem lang Tid har arbejdet for Tyskerne og er blevet betalt af disse. Wee
ke-Rasmussen rejste i sin Tid til Tyskland paa et Stipendium, og da Pen
gene var brugt, gik han i tysk Tjeneste. Han fik Ansættelse i Propaganda
ministeriets Pressebureau “Dienst aus Deutschland”, og kom en Del sammen
med den berygtede Radiospeaker Jespersen, der i sin Tid afløste Wulff
Jørgensen, som “den danske Stemme fra Tyskland”. For halvandet Aar siden
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fik Weeke-Rasmussen imidlertid Skrupler. Samvittigheden plagede ham, og
han saa, hvor det bar hen med det tredie Rige. Gennem sit Ophold i Tysk
land havde han faaet Øjnene op for den nazistiske Svindel, erklærede han.
Nu kunde det være nok, og forhaabentlig var det ikke for sent at begynde
et nyt Liv. Ogsaa Jespersen følte sig pludselig “skammelig bedraget” og
vilde ligeledes trække sig tilbage, men fra tysk Side truede man den fordrukne Speaker med alskens Ulykker, hvis han vovede at springe fra. Det
skete som bekendt heller ikke. Weeke-Rasmussen rejste imidlertid hjem
med de bedste Fortsætter, men det varede ikke længe, før han atter gik
i tysk Sold og optraadte som anonym Oplæser af tyske Radiooversigter i
den danske Ra~iio. Da Forholdene efter den forbryderiske Deportation af
de danske Politibetjente blev skærpet herhjemme, følte Weeke-Rasmussen
Jorden brænde under sig. Som alle de andre Slapsvanse, der lader sig un
derholde af Danmarks Fjender følte han sig forfulgt alle Vegne, og han
“flygtede” derfor til Tyskland. Her manglede man netop en Mand til at re
digere det dansk skrevne tyske Propagandablad “Horisonten”, fordi Redak
tøren Jarl Stoenbach forinden var “rejst” til Sverige sammen med den be
rygtede Landsforræder Dalsgaard. Dette smudsige Job fik han dog ikke Lov
til at passe ret længe, fordi Tyskerne i høj Grad manglede Arbejdskraft
til Radioavisen i København. Han blev derfor flyttet hertil
saa gjorde
det ikke saa meget med Kvalifikationerne.
-

I FAA LINJER: (Indland):
Tyskerne har beslaglagt Silkeborgs største Bygningskompleks Sønderport,
der ejes af Socialdemokratiet. Komplekset skal bruges til et Kursus for
2-300 højere tyske Officerer, der skal gennemgaa et saakaldt “Invasions
kursus”. Desuden har Tyskerne beslaglagt Byens Stadion og har opstillet
forskellige Kanonstillinger paa Sportspladsen. Det samme er Tilfældet paa
mange strategiske Punkter i Omegnen.
Revolverbevæbnede Mænd hentede i Mandags et Par Hundrede Legitimations—
kort og en Del Stempler i Københavns Folkeregister.
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vej 3, Lillerød, der blev saaret i Lido-Bar paa Vesterbrogade, er over
ført til sit Hjem i Lillerød.
Forleden blev der udleveret en Kiste til Shellhuset og en til Politigaar
den. Den første er formentlig til Frihedskæmperen Hurtigkarl, somblev
dræbt af Sommerfolk paa Gentofte Amts Sygehus. Den anden til den ukendte
Frihedskæmper , som blev myrdet af en Sommer-Landsforræder i Politigaar
dens Garagekompleks.
Stikkeren, den 2O-aarige Bent K.Olsen, Odense, er blevet dræbt i Fredags
i Nærheden af sit Hjem.
Sommers sorte Korps foretog forleden en Razzia i Ejendommen Gl.Kongevej
100. Saavidt man ved, blev ingen anholdt.
Specielt til 33: Paa Grund af særlige Forhold er vi ikke helt klar over
Deresgamle Adresse. Nærmere Oplysning udbedes.
73,243,378 og 424 faar Besøg 26. og 27.Januar.
187, 277 og 608 faar
særligt Brev.
Specielt til 219: Deres Adresse er paa Anmodning ændret til et Østerbro
Gadenurnmer.
—

INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Den tyske Soldats Slægt skydes
hvis han fanges af Russerne.
En tysk Krigsfange i Rusland Willi Heintz har i Følge det svenske Blad
“Ny Dag” oplyst, at alle tyske Soldater i hans Afsnit den l8.Dec. modtog
en Seddel med følgende Tekst, som de maatte skrive under paa:
Befalingsmændene har meddelt mig, at hele min Slægt
Far, Mor, Hustru
og Børn
vil blive skudt, hvis jeg gaar over paa russisk Side.
Soldaterne var oprørte
men de tav og skrev under
-

-

-

-

-

I Lørdags blev Folkeregistret i Birkerød bortført. Indtil nu er 36 Folke
registre blevet ødelagt eller bortført.
Under Forhandlingerne om de forøgede Sukkerleverancer til Norge er der
fra dansk Side stillet et Modforslag, hvorefter Leverancerne nedskæres
til ca.30.000 Tons. Tyskerne har endnu ikke taget Stilling hertil.

Gestapo og tysk Militær
i Norge uenige.
Sabotagen i Norge og Indsættelsen af norske Faldskærmstropper forskellige
Steder i Landet
der meldes om Faldskærmstropper i Nord-Trøndelag,- Dov
re , Romsdalen, østerdalen og Stavanger
har i Følge “Svenska Dagbladet”
ikke blot fremkaldt Nervøsitet blandt Tyskerne, men har bevirket en ny
Krise i Forholdet mellem Gestapo og Militæret. Mens General von Falkenhorst endnu var øverstbefalende, sørgede den øverste Politichef Rediess
for, at Gestapo fik overdraget Bekæmpelsen af Sabotagen. De militære In
stanser rnaatte intet foretage undeat tilkalde Gestapo. Militæret beklage
de sig, og det ser ud til, at Sabotagebekæmpelsen nu igen i større Ud
strækning er overdraget Militærpolitiet.
Fra militær Side havde man erklæret, at Gestapo havde vistsig dygtig til
at bekæmpe Civilbefolkningen og til at tage Gidsler, men havde svigtet
totalt overfor Militærproblemer.
-

-

Arbejdsmand Frits Nielsen, Skive, er død i Neuengamme. Han efterlader sig
Hustru og to smaa Børn.
Ægteparret Siggaard, der begge var ansat i Socialministeriet som Sekre
tærer, er ført til Tyskland.
Den sønderjyske Idrætsinspektør, Seminarielærer F.Braae-Hansen, Haders
lev, er blevet løsladt fra Frøslevlejren.
Fotograf Svend Poulsen, der blev dræbt paa Bahns Hotel i Badstuestræde,
arbejdede for Tyskerne.
Stikkeren Hans Elga Altid Pollisborg, Lyngby-
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Danske Fiskere i Sverige. I Følge “Stockholms Tidningen” er 50 af de dan
ske Fiskere, der i Efteraaret 1943 hjalp danskJøder over Sundet, nu gaaet
ind i den svenske Fiskerflaade.
Engelsk Hvidbog om Krigsudgifterne.
Den engelske Regering har udgivet en Hvidbog over Englands Krigsbudget
ter. De samlede Udgifter har været 25 Milliarder Pund Sterling eller 530
Pund pro Persona, naar Mænd, Kvinder og Børn regnes med. Pengene er skaf
fet ved 1) en Stigning i Nationalindkomsten fra 4.604 Mill.Pund Sterling
i 1938 til 8.172 Pund i 1943, det skyldes, at alle beskæftigelsesløse er
inddraget i Produktionen, og den uhyre tekniske Udvikling, 2) Storbritan
nien har paadraget sig oversøiske Forpligtelser, 3) oversøiske Aktiver
er blevet solgt for at købe Krigsmateriel, d.v.s. at tidligere Opsparing
er blevet brugt. Britisk Hjælp til de øvrige Allierede især USA og Sovjet
andrager over 1 Milliard Pund Sterling, mens USA’s Laane- og Lejelovsy
delser til England andraget Ca. 9.2 Milliarder Dollars.
Ved en Gennemgang ses det, at 84 pCt. af Udgifterne er dækket af det bri
tiske Folks nuværende Arbejdsindsats eller af Laan, som ikke forringer
de nationale Aktiver.
INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
ØSTFRONTEN: Den tyske Bevægelsesfrihed i østprøjsen snævres stadig be
tydeligt ind. I Øst staar Russerne kun 38 km fra Kønigsberg, og i Syd er
den samme Afstand fra Elbing efter at have taget Ortelsburg, Freistadt
og Saalfeldt. De fortsætter mod Danzig. Nu er kun Halvdelen af Østprøj
sen tilbage i Tyskernes Haand. I Almindelighed regner Tyskerne med, at
Hitler allerede har opgivet hele østprøjsen, og at man kun vil forsøge
at holde Kønigsberg som en “Pindsvinestilling”. Lidt sydligere ved Kaliez
staar der for Øjeblikket et meget stort Panserslag. Det vil afhænge af
Udviklingen af dette Slag, hvorvidt Russerne gaar direkte ind paa tysk
Omraade og afskærer hele Schlesien og Øvre Schlesien. Oder er blevet naa
et paa et langt Stykke og den sydligste Del af Øvre Schlesien er afskaa
ret. Angrebene paa Breslau forberedes nu. Tarnowits er taget, og Russer
ne staar 12 km fra Beuthen. Man maa nu forberede sig paa en Standsning
af den russiske Offensiv, og det er mest sandsynligt, at Russerne vil
stoppe paa Linjen Danzig-Elbing-Posem ned til Breslau. Det er ikke muligt
for Russerne at fortsætte Offensiven, før der er skaffet Reserver frem,
og Forbindelserne med Baglandet er ordnet.
VESTFRONTEN: Nu er den sidste Del af Tyskernes Ardenner-Kile brudt sam
men. Kun et Par smaa Udbugtninger i Luxembourg og Malmedy er tilbage. A
merikanerne er gaaet frem, og allierede Flyvere har skudt det tyske Tros
sønder og sammen. Man regner med, at alene paa 30 Timer indtil i Aftes
er 3000 tyske Lastvogne blevet sønderskudt. Mellem Maas og Roer gør Eng
lænderne Fremskridt, men Nord for Strasbourg synes Tyskerne stadig at gø
re Fremskridt i deres Forsøg paa at tage Strasbourg.
FLYVEMASKINEFABRIK TIL DANMARK? I Posen er tyske Teknikere travlt be
skæftiget med at demontere den største Focke Wulff-Flyvemaskinefabrik.
I Følge forskellige Meldinger er det Meningen at søge at redde alle Ma
skinerne og installere dem
i Haderslev.
NORSK SABOTAGE: De tyske Myndigheder har konstateret, at det var norske

S. 9. INFORMATION Nr.391.

24.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.356.

Sabotører, der var Skyld i, at den tyske Damper “Donau” eksploderede i
Oslo Fjord fornylig. Den blev sat paa Grund, men 380 Mand af de 1500 ombord omkom ved Eksplosionen.
ENGELSK OPFINDELSE: Det hævdes, at man i tyske Flyverkredse overvejer
ikke mere at indsætte Natjagere mod de engelske Natbombere. Englænderne
har nemlig gjort en Opfindelse, hvorved de er i Stand til at umuliggøre
de tyske Natjageres Orientering, idet de Ødelægger Mulighederne for Ra
dimodtagelsen af korte og ultrakorte Bølger. I Gaar Nat nedskød de tyske
Jagere kun to engelske Bombemaskiner, mens de selv havde et Tab paa 12
Maskiner.

SIDSTE:
Efter Sprængningen paa Carl Allers Etablissement vilde Vagtmester Lillie—
qvist fra det kommunale Vagtværn løbe til en Telefon for at alarmere
Brandvæsenet, men de tyske Politisoldater paa Molbechsvej skød ham ned.
Han blev dræbt af flere Kugler i Maven.
Saavidt vides blev to unge Mennesker ramt under Sommerfolkenes Skyderier,
den ene i Hovedet, den anden i Armen.
Skaden hos Carl Aller andrager mange Millioner Kroner, og 3-400 Mennesker
bliver arbejdsløse.

SL UT

-

192

193

S. 1. INFOR~1ATION Nr.392.

25.Januar 1945. NORDISK NYHEDSTJENESTE Nr.357.

Udenfor Breslau raser et Kæmpeslag, russiske Brohoveder er dannet paa
den anden Side Oder, Sydøst for Byen, Kaliz er taget, hvilket vil sige,
at hele Kæmpefronten i øst som en sammenhængende Masse ruller videre mod
Tysklands vitale Dele og Berlin, og den sidste Bane mellem Riget og øst
prøjsen er ved at blive skaaret over.
Saaledes er Situationen paa den østfront, hvor “Amatørstrategen” Hitler
nu skal demonstrere sine Evner.
Tyskland har tilbage kun een eneste Mulighed for et sidste desperat For
svar, Odereq, men det er en Linje, der allerede er ved at blive brudt
Syd fot Breslau, og et Gennembrud paa denne Linje vil betyde Berlins Op
givelse som Hovedstad og Administrationscentrum. Om dette Forsvar over
hovedet kan etableres, er tvivlsomt. De tyske Hære i øst er, som det hed
der fra Moskva, sprængt. Kampen finder Sted i selve øvre-Schlesiens Indu
striomraade, hvorfra en ny tysk Front skulde hente Styrke.
Den tyske Militærmaskines og de nazistiske Magthaveres sidste Halmstraa
hedder Oder. Det er her, Hitler vil kæmpe til Kl. 5 Minutter over 12
hvis Tiden ikke allerede er løbet fra ham.
—

INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Tyskerne kræver hurtig
Udlevering af Nødhjælpskullene.
Man havde haabet, at Tyskerne i Betragtning af den yderst alvorlige Si
tuation, Kuludførselsforbudet har bragt Danmark i, vilde trække deres
Krav om Udleverig af vore Beredskabskul tilbage, men dette er ikke sket.
Tværtimod er det fra tysk Side blevet erklæret, at de 50-60.000 Tons dan
ske Nødhjælpskul skal udleveres snarest. Myndighederne har derfor maattet
skride til endnu mere drastiske Restriktioner, end man oprindelig havde
tænkt sig.

INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militær Kommentar
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Advarsel!
Tavshed om det illegale Arbejde!
For at faa fastslaaet, i hvor høj Grad danske Interesser er blevet kræn
ket i den store Spionsag, der i Øjeblikket behandles i Stockholm mod Løn—
negreen og Paulsson, er der paa dansk Initiativ i disse Dage blevet ned
sat en Kommission, der skal samarbejde med den officielle svenske Under
søgelseskomite. Man er fra dansk Side allerede klar over, at Paulsson i
sin Egenskab af Kontorchef i Udlændings-Kommissionen har haft Adgang til
at se fortrolige Politirapporter, der indeholder Navne paa mange Menne
sker, som deltager i det illegale Arbejde i Danmark. Endvidere har Pauls
son i nogen Grad været klar over, hvem der rejste illegalt fra Sverige
til Danmark. Den Undersøgelse, der nu er indledet, vil sikkert opklare
adskillige Misforstaaelser og give Forklaring paa, hvorfor Gestapo meget
ofte har været forbavsende godt orienteret om Folk, der har besøgt Sveri
ge.
Vi indskærper den Advarsel, der forleden blev givet alle, der rejser til
Sverige: Sig intet om Arbejdet i Danmark, før de staar overfor Personer,
De kan have absolut Tillid til. Der er Bestræbelser igang for at faa ud
peget saadanne Personer indenfor baade svensk og dansk Politi i Sverige.
Indtil denne Ordning er gennemført og meddelt i INFORMATION, maa der i
agttages absolut Tavshed.
Skade for 5 Millioner ved
Schalburgtagen hos Carl Aller.
Schalburgtagen var grundig ved Ødelæggelsen af Carl Allers Bladhus i Val
by. Ikke alene fik Tyskerne og deres Haandlangere ødelagt selve det store
Foretagende, og gjort 300-400 Mennesker brødløse, men de tog ikke i Be
tænkning at udstrække deres Terrorhandling til hele det omliggende Kvar
ter. Mere end en Snes Mennesker, Mænd Kvinder og Børn, maatte
da Ambu
lancerne endelig blev givet fri af Sommers sorte Bande
bringes til de
forskellige Hospitaler til Behandling for mere eller mindre alvorlige
Saar. Desuden blev en Vagtmester i Vagtværnet skudt ned, og en Vagtværns
mand dødeligt saaret. Tyskernes Terrorgruppe gjorde sig selvfølgelig ikke
den Ulejlighed at advare Folk paa Forhaand
Kampen mod Civilbefolkningen
er jo et fremtrædende Punkt paa deres Program. Virkningen af Eksplosionen
var iøvrigt saa voldsom, at mere end 400 Lejligheders Ruder blev knust i
det forholdsvis frit liggende Kvarter. Desuden blev 50 Butiskruder splin—
tret, og en Ejendom paa Kjeldsgaardsvej, lige overfor Fabrikken, fik Ta
get revet af. Ogsaa flere Villaer paa den modsatte Side af Jernbanelinjen
fik revet størreeller mindre Dele af Taget væk.
Den dræbte Vagtmester hed Lillienquist. Han blev skudt af Gestaposolda
ter, da han fra en Telefonboks vilde alarmere Brandvæsenet. Vagtværnsman—
den hedder Petersen. Han fik Ryggen knust af en Radiator, der blev slyn
get ud paa Gaden ved Eksplosionen, og hans Liv staar næppe til at redde.
Iøvrigt var der almindelig Jagt paa Trafikanter umiddelbart efter Eksplo—
sionen. Tyske Gestapo-Soldater
grønne Uniformer med brune Kraver
ar
bejdede Haand i Haand med Sommers sorte Landsforrædere og skød i Blinde
mod alt og alle. Selv op gennem Ejendommens Opgange blev der skudt med
Maskinpistoler, og flere Mennesker blev saaret.
I Aktionen mod Etablissementet deltog ca.50 Terrorister. De gav sig god
-
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Tid, idet det tog halvanden Time at faa anbragt Kasserne med Sprængstof.
Mens det stod paa, blev Arbejdere og Funktionærer holdt op med Maskinpi
stoler, og de fik først Lov at forlade Virksomheden, faa Minutter før
Ekspiosionen indtraf.
Den samlede Skade menes at andrage omkring 5 Mill.Kr., og der er ingen
Mulighed for at faa Carl Allers Etablissement igang igen før efter Kri
gen.
Frihedskæmperen tabte Patronerne,
men undsiap Somnierfolkene.
Som omtalt i INF blev den fungerende Chef for Schalburgkorpset, tidligere
Premierløjtnant T.I.P.O. Madsen og en anden Schalburgmand dræbt i Nordre
Firhavnsgade ved Melchiors Plads. Umiddelbart efter Nedskydningen blev
hele Kvarteret afspærret af Sommerfolk, og under denne Afspærring havde
en dansk Frihedskæmper en Oplevelse, som uden Overdrivelse kan kaldes
dramatisk.
Frihedskæmperen kom cyklende ad Nordre Frihavnsgade mod Trianglen. I sin
Mappe havde han en adskilt Maskinpistol og paa Bagagebæreren laa en Pakke
med Patroner til Maskinpistolen. Pludse~lig saa han Afspærringen, og for
at undgaa at blive overrumplet drejede han saa brat omkring, at han væl
tede, saa Pakken med Patroner faldt ned paa Kørebanen oggik itu. Patro
nerne rullede ud til alle Sider.
Uheldigvis havde en Sommermand set det, og hans Øjne blev dobbelt saa
store, da han opdagede de blanke Patroner, der rullede ned i Sporvogns
skinnerne, i Rendestenen og ud over Kørebanen. Frihedskæmperen fik nogle
Sekunders Forspring og spurtede paa sin Cykle mod Strandboulevarden, mens
Sommermanden sendte en Salve Maskinpistolprojektiler efter ham. I Dag
mindes Frihedskæmperen den ubehagelige Episode ved 5 Kunststoppede Huller
i Overfrakken.

-

—

-

Overlægen paa Hjørring Centralsygehus
arresteret.
I Gaar Formiddags indfandt sig paa Hjørring Central sygehus’ kirurgiske
Afdeling en Mand, der ønskede at blive behandlet af 0verl~e P.Koefoed.
Da Overlægen ikke havde Tid med det samme, gik Manden, “deri ikke kunde
taale Hospitalslugten”, en Tur, men vendte hurtigt tilbage med seks be
væbnede HIPO-Folk. De holdt alle Lægerne op, visiterede dem, gennemlæste
deres Papirer og anholdt tilsidst Overlægen, sigtet for illegal Virksom
hed. Han blev ført til Aalborg sammen med Boghandler Erik Nielsen,
Strandgade, der ogsaa var blevet arresteret. For et AarsTid siden maatte
Overlægens Forgænger Asger Næraa, flygte til Sverige. Hans Hustru, der
blev arresteret, havde Held til at flygte senere.

I FAA LINJER (Indland):

-

196

Forskellige Kunstnere har i den sidste Tid paany været udsat for Trusler,
fordi de optræder i Radioen. Disse Trusler kommer ikke fra den organise
rede Frihedsbevægelse, der følger den af Frihedsraadet givne Parole,
hvorefter Kunstnere, for hvem det er et Erhverv at optræde i Radioen,
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fortsat kan gøre det. Saalænge denne Parole ikke er ændret, bør ogsaa de
ikke-organiserede Frihedskæmpere afholde sig fra den Slags Trusler, der
f.Eks. i den sidste Tid er gaaet ud over en Kunstner, hvis nationalé Sin
delag og Handlemaade er hævet over enhver Tvivl.
Tidligt Onsdag Morgen foretog det tyske Sikkerhedspoliti i Korsør en Raz
zia efter Politibetjente. Det drejede sig navnlig om det Mandskab, der
tilhørte Kystpolitiet. Man vækkede Beboerne i mange Huse, hvor der havde
boet Betjente, og et enkelt Sted, hvor der ikke blev aabnet hurtig nok,
slog man Døren ind. I Forbindelse med Razziaen arresterede Tyskerne Tra
fikassistent H.S.Schou, Han blev løsladt senere paa Dagen. Det menes, at
et Par Betjente er blevet arresteret.
Frihedskæmpere fjernede i Gaar 100 Lastbildæk fra et af Pakhusene paa
Københavns Toldbod. De anvendte to Lastbiler til Transporten. Da de kør
te gennem Toldvagten, rettede de deres Maskinpistoler mod Funktionærerne,
som af den Grund var afskaaret fra at nærme sig for videre Eftersyn. Li
ge udenfor Toldboden mødte de en Mand fra det Firma, som havde haft Dæk
kene opmagasineret, han genkendte Dækkene, men før han havde faaet slaaet
Alarm, var Frihedskæmperne over alle Bjerge.
I Gaar Eftermiddags foretog Tyskerne en Razzia i Arbejdsmændenes Hus.
Tyskerne kommanderede Personalet i Bygningens fem Etager sammen, hvoref
ter de gennemrodede samtlige Kontorer. Den kendte Fodboldspiller, der har
deltaget i mange Landskampe, Eyolf Kleven, blev arresteret. Aarsagen til
Razziaen og Klevens Arrstation er ukendt.
I Tirsdags foranstaltede tysk Politi en større Razzia i Aakirkeby. Flere
Lejligheder og Kontorer blev gennemsøgt, men der blev ikke fundet noget,
ligesom der heller ikke blev nogen arresteret. Tyskerne koncentrerer sig
navnlig om Medlemmer af “Det frie Nord”, bl.a. dettes Formand, Landsrets
sagfører Nørgaard.
12 Mand af Besætningen paa Det danske Kulkompagnis Damper “Skandia” er
blevet arresteret af Gestapo. Blandt de arresterede er Skibets Fører,
Kaptajn C.C.Stengade og l.Styrmand E. Malby Hansen.
Fabrikant Knud Larsensmekaniske Værksted i Nørre Alle blev i Aftes ved
2l.Tiden ødelagt ved Sabotage. To Damer fik Chok ved Eksplosionen.
Sent Tirsdag Aften eksploderede en Bombe i Pedershaabs Maskinfabrik i
Brønderslev. Ved Eksplosionen blev der ødelagt en ny og kostbar Maskine,
en kombineret Fræser, der fremstillede Motorsneplove.
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for at have været i Besiddelse af Vaaben og for at have uddelt illegale
Blade. Sent Tirsdag Eftermiddag arresterede det tyske Politi Blomsterhandler Fru G.Tingsted, Griffenfeldtsgade 54. En Times Tid senere blev
to Mænd arresteret af Tyskerne i Blaagaardsgade, mens en tredie Mand
flygtede i en Bil.
En Del Mennesker, som har staaet i legal Brevveksling med danske Flygtninge i Sverige har i den senere Tid faaet Tilsigelse om at møde paa
Shellhuset. Tyskerne vil paa den Maade søge at faa at vide, hvem der har
hjulpet Flygtningene til Sverige.
Tyske Soldater skød forleden en tysk Officer i Frederiksbjerg Alle i Aar
hus. Det menes, at Soldaterne havde et privat Opgør med Officererne.
Vi har modtaget Følgende med Anmodning om Optagelse:
Siden Tyskernes
Overfald paa Politiet har der fundet en meget uheldig Udvikling Sted med
Vinduesudstillingerne. Lidt efter lidt er der kommet flere Varer frem i
Vinduerne,~ og der gives dermed Udtryk for en Varerigelighed, som aldeles
ikke er til Stede og som i høj Grad skader danske Interesser. De Handlen
de bør ogsaa igennem deres Vinduesudsti~1linger bidrage til, at de danske
Interesser ikke skades, selv om Politiets Fravær maaske gør Overtrædelse
af de gældende Regler forholdsvis risikoløs. Overhold derfor Reglerne om
Vinduesudstilling. Det er daarlig dansk Optræden at benytte sig af Situa
tionen.
Desuden har vi modtaget følgende, som man henstiller optages i den frie
Presse:
Indenfor den resterende Del af CB-Korpset er der ved at komme en meget
uheldig Aand. Personalet er i for stor Udstrækning ligegyldige med at
passe deres Tjeneste. Det er absolut forkasteligt. CB-Korpset er enHjæl
peorganisation, som skal væreparat til at rykke ud og hjælpe Befolknin
gen. Det er derfor af yderste Vigtighed at Tjenesten passes, og den Om
stændighed, at Myndighedernes Magt paa Grund af Forholdene er mindre, bør
ikke udnyttes af CB’erne. Ved kammeratligt Samvirke bør de selv bidrage
til, at Disciplinen opretholdes.
-

-

Som omtalt eksploderede der adskillige Bomber Natten til Sø~dag paa Jern
banelinjen Horning-Silkeborg. Endnu Mandag Aften var al Toggang aflyst.
Mandag Morgen forsøgte manat føre det ordinære Persontog igennem, menu
denfor Silkeborg blev det afsporet efter nye Eksplosioner, og to Person
vogne væltede. Den tyske Sprængningskommando havde overset en ueksplode
ret Bombe. Den eksploderede senere og dræbte den 3O-aarige cand.pharm.
Svend Møller, Silkeborg.

Natten til Torsdag blev Maskinfabrikken Slagelse i Slotsgade i Slagelse.
ødelagt ved to Bombeeksplosioner. Omtrent samtidig sprængtes Poul Møllers
Maskinfabrik i Borup i Luften.

Sent Tirsdag Aften blev det nazistiske Partilokale i Smallegade 41 øde
lagt ved en Brand.

Bibliotekar ved Aarhus Kommunebibliotek Erik Schøtler er død i Neuengam
me.

Nazisten og SA-Lederen, Løjtnant Juhls Datter blev i Faargaars viet til
Statsadvokat Janstrøm, der tilhører det norske Quislingparti. Brylluppet
blev overværet af flere prominente Gæster, deriblandt den norske “Ju
stitsminister” Fuglesang.

Gestapo har i Tirsdags arresteret Læge Eigil Folke. Paa Læræingehjemmet
i Nørresøgade blev to Lærlinge i Søndags arresteret af Gestapo. De sigtes
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Ruslands Okkupationsmetoder.
Under denne Overskrift skriver “Gøteborgs Handels- og Sjøfartstidning”:
Den gamle udslidte Propagandafrase om den russiske Bussemand, der med
sine klodsede Støvler nedtramper vor ærværdige Civilisation og tilintet
gør alt levende under sit Triumftog mod Atlanterhavet og Middelhavet, har
ikke mere den samme Slagkraft. I det mindste gør Propagandaen ingen Frem-.
skridt nu for Tiden. Ikke mindste de Informationer, man faar fra Finland
taler et helt andet Sprog end de udenlandske Aviser, som Hr.Goebbels be
tjener sig af. Russerne i Finland synes at opføre sig som en reserveret
Herre uden større Krav paa Venlighed og Assimilation fra Værtsfolkenes
Side, men ganske streng i sine Krav, naar det gælder Opfyldelsen af Vaa
benstilstandsvilkaarene. Den russiske Nærværelse i Finland minder i visse
Henseender om Englændernes Ophold i Rhinlandet i Aarene 1918
1928. Man
omgaas med Befolkningen, man fremmer Samarbejdet gennem kulturelle og po
litiske Organer og lader fem være lige i Spørgsmaalet om gamle Synder fra
Wittings Tid. Men paa den anden Side var Rhinlandet pacificeret, medens
Finland stadig har det besværligt med sin forhenværende Vaabenbroder i
Nord. Derfor blev den russiske Holdning først og fremmest militært be
stemt. Intet maa staa i Vejen for en sejrrig Afslutning af denne Krig mod
Nazismen. Taler man om Okkupationen, saa gælder den i dette Tilfælde
for at laane en stor slavisk Tænkers Ord
ogsaa en Sjælenes Okkupation.

Vaabenstilstanden raserede en Aarhundredgammel, falsk Propagandabygning.
Det, som var sort i Gaar, blev hvidt i Dag, og Spørgsmaalet er blot, om
det ikke bliver karminrødt i Morgen. De Mænd, der fornogle Aar siden
maatte sone deres Forbrydelser mod Krigsguden Mars og hans teutoniske
Fætter Wotan, indtager nu Nøglestillinger i det finske Samfundsliv. De
tænker sikkert ikke paa at ændre den nye Kurs, thi Strømmen er for strid,
og Statsskibet maa ikke kæntre en Gang til.
Officielt ved vi langt mindre om andre russisk-okkuperede Lande, det vil
sige Balkan og Ungarn. Denne Hemmelighedsfuldhed omkring Øst
og Cen
traleuropa synesofte at være uigennemtrængelig. Og dette til Trodsfor, at
der er en paafaldende Lighed mellem for Eksempel Finlands og Bulgariens
Stilling. Begge Lande hoppede først fra i sidste Øjeblik, begge belv
tvunget til at godtgøre et og endet med Vaaben i Haand, og begge har et
Vindue aabent ud til Neutralien. Bulgarien har Tyrkiet til Nabo, Finland
har Sverige. Bulgarien fører Krig mod Tyskerne i Serbien, Finland i Lap
land. Men Finland staar nu aabent for udenlandske Journalister, som kan
bevæge sig frit omkring i det meste af Landet, mens Rumænien og Bulgarien
er lukkede og meget nøje bevogtede, saa ingen nysgerrige Observatører fra
Vesteuropa kan faa Lejlighed til at fortælle om Livet og det politiske
Spil i disse Lande.
Derimod kan man aflyttet officielle oghalvofficielle Radiomeddelelser fra
Balkans Hovedstæder. Saadanne Meddelelser er maaske ikke Hundredprocents
paalidelige, men de giver dog en vis Mulighed for at rekonstruere Daglig
livet og Okkupationstekniken.
Det første, man kan iagttage, er, at Russerne ikke gerne blander sig i
de okkuperede Landes Indenrigspolitik. Man har endnu ikke hørt om nogen
russisk Parallel til Sforza-Affæren. Der har heller ikke fundet nogen
Bolchevisering Sted, hverken i Rumænien eller Bulgarien. Derimod optræ
der Okkupationsmagten noget strengt mod Quislingerne
hvad der imidler
tid kun bifaldes af Befolkningen.
For det andet lægger man Mærke til den store Forskel i Okkupationstekni
ken overfor okkuperede Lande som Ungarn og befriede som Bulgarien og Sie
benbUrgen. Ungarn betragtes som et fjendtligt Land uden egen Regering og
ude af Stand til at bestemme noget af egen fri Vilje. Bulgarien betragtes
derimod som et “Medkrigsførende” Land af meget stor Betydnir!g for den po
listiske Krigsførelse paa Balkan. Bulgariens strategiske Beliggenhed la
der os ane, hvorfor Russerne har haft saa travlt med at udvise amerikan
ske, militære Observatører fra Sofia. De fik ganske simpelt ikke Lov til
at kigge om bag Kulisserne, i det mindste ikke saa længe Kampene i Græ
kenland fortsætter.
Noget uklar er den russiske Holdning til Rumænien, som er medkrigsførende
paa den ungarske Krigsskueplads, mens en Del af det, nemlig Bessarabien
og Bukovina, maa betragtes som okkuperede Distrikter. Den russiske Akti
vitet er meget livlig, naar det gælder at likvidere Quislinger. Russerne
er ogsaa stærkt paa Vagt overfor antidemokratiske Elementer indenfor
Statsapparatet. Denne Indstilling er ikke paa nogen Maade upopulær hos
Rumænerne, thi om nogen i Dag er hadet og afskyet i Rumænien, er det An
tonescu og hans Slæng. Ellers findes der i Landets politiske Liv Plads
til alle Afskygninger, lige fra de højre-betegnede Bondepartier til Ven
stre-Kommunisterne. Russerne synes ikke at have travlt med at bolchevi
sere, men paa den anden Side lader det til, at Rumænien er særlig modta
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Godt Middel mod Kolde Fødder: Fru Werner
færre end tre kostbare Pelse i et førende
de en sort, og en brun Persianerpels, saa
til at laane Mr.Best himself en varm Pels

Best har fornylig købt
københavnsk Firma. Der
Fruen vil ogsaa være i
mod den kolde Vind paa

ikke
er baa
Stand
Øresund.

INFORMATIONS UDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Dansk-norsk Fællesaften i Stockholm.
Forleden afholdtes i Stockholms Koncerthus i Overværelse af 1000 Danskere
og 1000 Nordmænd en dansk-norsk Fællesaften, der indlededes med en dansk
norsk Prolog, skrevet af Otto Gelsted og Paasche-Aasen. Der var Musik med
dansk Dirigent og norsk Solist, og to Repræsentanter for den danske og
den norske Frihedsbevægelse, for den norske Regering i London og det dan
ske Raad talte. En dansk Salme .af Knudåge Risager blev sunget for første
Gang. Iøvrigt optraadte et norsk Feltteater, og desuden Max Hansen og Lu
lu Ziegler.
Forestillingen begynder med det samme...
Rejsende fra Berlin fortæller, at der i disse Dage foretages febrilske
Forberedelser til et Forsvar af Berlin. Der er allerede foretaget Skridt
til Evakuering
og man gaar ud fra som givet, at de staalsatte Partile
dere, der i Øjeblikket flytter deres Kostbarheder, ogsaa personligt for
svinder fra Arenaen
ligesom Rekommandørerne ved Gøglerteltene, før Fo
restillingen tager sin Begyndelse.
-

-
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Rumæniens og Ungarns Vedkommende. Man ved heller ikke, om Okkupations
magtens Taktik vil undergaa en Forandring efter Krigsafslutningen, men i
øjeblikket kan man fastslaa, at Russerne hverken har oprettet Pøbelvælde
eller et Voldsregime. Krigen maa vindes. Det er et Aksiom, som tvinger
Russerne til at gribe haardt ind, hvis de mærker fjendtlige Tendenser mod
Okkupationsmagten.
Til sidst kan nævnes en psykologisk Detaille, som foraader en god Portion
russisk common sense. Det er ikke forbudt den russiske Soldat at omgaas
de civile eller i det mindste at veksle nogle Ord med dem. Den amerikan
ske Soldat i Aachen maa betale fra 10 til 50 Dollars i Bøde for denne
Fornøjelse. Den russiske Hærs Kasse giver gerne Afkald paa disse Bøder,
der hurtigt vilde svulme op til Millionbeløb, hvis man tog Loven bogsta
veligt. Omgang med Civile, ogsaa med Kvinder, betyder en Tilnærmelse mel
lem Okkupanter og Okkuperede. Det betyder ogsaa en Sejr for den Politik,
der sigter mod fjernere Maal ig har til Hensigt at udjævneNationalhadet
mellem Folkeslagene.

geligt for Sovjets Ideer
Arbejder- og Bondemasserne har vist sig at
væremeget radikale.
Okkupationsmagten staar overfor meget store Problemer i Ungarn, hvor man
baade maa passe paa Quislinger og Horthy-Tilhængere. De førstnævnte be
tragtes som Krigsforbrydere eller Tugthusklientel, de sidstnævnte gaar
derimod indtil videre fri, men maa ikke udøve nogen politisk Virksomhed.
Omkring en Snes Quislinger, som for nogen Tid siden blev fanget i Szeged,
blev dømt meget summarisk
det var en haard Dom, som Befolkningen fuldt
ud billigede. Det siger sig selv, at Russerne heller ikke er særlig glade
for Horthys Mænd, hvad der ikke er saa underligt, naar man tænker paa den
Rolle, som Horthy og hans Regering har spillet i den tyske Tragedie om
Europa. Og saa har Russerne ikke glemt, at Bolchevikkerne i Ungarn blev
betragtet som Menneskehedens Fjende Nr.1.
Derfor virker den russiske Okkupation i Ungarn særlig for en ungarsk I
agttager ganske mærkværdig human og smidig. Kommunerne styres af Husmæn
denes, Socialistenes og Bøndernes Repræsentanter, uden russisk Indblan
ding. I visse Byer spiller oven i Købet borgerlige Elementer en vis poli
tisk Rolle. Hvilke Planer Russerne end nærer overfor Ungarn, saa mærker
man ikke foreløbig nogen Tendens til Bolchevisering.
I Rumænien har Russerne lagt Beslag paa al den Olie,som den ungarske krig
koster dem, og Ungarn har maattet levere Levnedsmidler, men nogen Ud
plyndring i tysk Maalestok har der ikke været Tale om. Civilbefolkningen
i de russisk-okkuperede Oniraader har baade Brød Grøntsager og Fjerkræ at
leve af. Derimod er der stod Mangel paa Kød og Mælk
paa Grund af den
nazistiske Udplyndring inden Tyskernes Flugt. Hitlers Helte har bortført
nogle Millioner Okser og Køer og nedmejet lige saa mange. Det er ikke til
at undre sig over, at Nazisterne hades lige saa inderligt i Ungarn som i
Norge.
Skolevæsenet fungerer forholdsvis frit i Rumænien og med visse Indskrænk
finger i Ungarn. De fleste Folkeskoler og Læreanstalter er blevet genaab
nede, og det eneste, som Russerne kræver af det ungarske Skolevæsen, er,
at der ikke forekommer nogen Horthy-Propaganda i Klasseværelserne.
Efter de store Progromer og Gasmord paa henved en halv Million rumænske
og ungarske Jøder findes der i øjeblikket kun omtrent 50.000 rumænske og
nogle faa Tusinde ungarske Jøder i de Omraader, som Russerne har okkupe
ret. De sidste har haft Held til at naa frem til Russerne gennem Frontlinjen. De betragtes naturligvis som ligeberettigede Medborgere, og anti
semitisk Hetz—Propaganda tillader ikke
den Slags straffes rigoristisk
i Rusland.
Forretningslivet lider ikke bare af Vareknaphed, men navnlig af de kao
tiske Pengeforhold, som er en Følge af Horthy-Regimets Infiationspolitik.
Siden 1938 er Seddelmængden vokset til det 20-dobbelte, og mange Kommuner
udstedte desuden egne “Nødsedler” svarende til Tysklands “Notgeld” i Aarene 1920-22. Denne Papirsoverflod maa indtil videre tolereres, og det
nenste Myndighederne gør mod en fortsat Inflation, er, at de undlader at
udstede flere Tusind-Penge-Sedler. Men man kommer ikke uden om en virke
lig dybtgaaende finansiel Reform selv i de af Rusland okkuperede Omraa
der.
Det almindelige Indtryk af den russiske Okkupation er altsaa alt andet
end skræmmende. Ganske vist ved man ikke, hvad Kreml har i Beredskab for

VESTFRONTEN: De tyske Tropper i Hagenau-Skoven har endnu ikke faaet Or
dre til Storangrebet mod Strasbourg, men de franske Tropper fortsætter 60
km sydligere deres Offensiv mod Colmar og Strasbourg og er brudt 5 km ind
i de tyske Stillinger. Paa den engelske Front mellem Maas og Roer er
Heinsberg blevet taget af Englænderne, der er rykket videre frem.
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INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:
0STFRONTEN: De russiske Tropper staar nu kun 7 Kilometer fra Breslau,
der af Hitler er blevet erklæret for Fæstning. Byen skal forsvares til
sidsteMand, og alle Kvinder og Børn føres bort. Alle andre Virksomheder
end Rustningsfabrikkerne er blevet lukket, Biograferne lukkes, alle Mænd
i Aldren fra 16 til 60 Aar er blevet indkaldt til Folkestormen, og Hæren
har overtaget Forplejningen. Byen trues baade fra øst og Syd. Opeln er
taget, Drachenberg og Rawitz ligeledes, mens der er Gadekampe igang i
Gleiwitz. Samtidig trænger Russerne dybere ind i Schlesien, der er dannet
et betydeligt Brohoved paa den vestlige Bred af Oderen. Al Forbindelse
mellem den yderste Del af Schlesien og selve Tyskland er afbrudt, men
Forsvaret skal alligevel fortsættes til sidste Mand. I Warteland er Kaliz
taget efter svære Tankslag, Vejen er nu klar baade mod Berlin og mod
Schlesien, og Russerne kan endnu en Gang forsøge at indeslutte tyske Af
delinger. Posen er ved at blive indesluttet, Byen angribes baade fra Syd
og øst, og den største Del af Byen beskydes af svært Artilleji. De sidste
Tog har forladt Hovedbanegaarden.
Elbing er nu svært truet, idet de russiske Tropper kun staar 20 Kilome
ter Syd for den, og der er stor Fare for, at Forbindelserne skal blive
afskaaret i Løbet af Dagen i Dag. En lignende Trusel rejser sig mod IKø
nigsberg. Det oplyses samtidig, at Russerne er begyndt to nye Offensiver,
den ene i Kurland, der gaar ud paa at likvidere de indesluttede tyske Af
delinger paa 300-400.000 Mand, den anden i Slovakiet, hvor Russerne er
brudt ind i de tyske Hovedstillinger paa en 40 km bred Front.
Ikke mindre end fem Distrikts-Hovedstæder er nu truet af Russerne: Posen,
Breslau, Kattowitz, Danzig og Kønigsberg.
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MARKENS VÆRDI: Paa Grænsen mellem Svejts og Tyskland bliver Rigsmark nu
handlet til en Kurs, hvorefter Marken er 3,4 øre værd. Da de tyske Græn
sebeboere ved den svejtsiske Grænse i længere Tid har vekslet store Beløb
i Mark til Svejtserfrancs, er det nu blevet forbudt i disse Distrikter at
hæve mere end 50 Mark om Ugen i Bankerne.

“Fædrelandet” ser ingen Udvej~
Med alle Tegn paa Angst og Forfærdelse skriver “Fædrelandet” i Dag om den
russiske Offensiv. De betvivler ikke, at den vil lykkes, og udmaler hvor
dan Individualiteten vil blive erstattet med Numre, Arbejderne bliver
stavnsbundne, hvorimod Bønderne efter Bladets Opfattelse næppe vil over
leve “Hestekuren”. Og saa kommer det med en tiggende og tryglende Stemme:
“Der venter ingen Hjælp fra angelsaksisk Hold”.
Og med en kendelig Nervøsitet, som forraader Stemningen i Quislingekred
se, slutter Forræder-Journalisten “Det er Magtens kolde og frysende Ti
me, Europa gaar i Møde”.
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Udviklingen paa østfronten, eller rettere: den tyske Front fortsætter.
Hundreder af tyske Byer erobres daglig, de russiske Linjer skubbes sta
dig længere mod Vest. Breslau er erklæret for befæstet By og forbereder
sig paa den sidste Kamp, østprøjsen er, siges det fra Tyskland, et “Kæm
pe-Motti”, hvilket vil sige, at Landsdelen er overladt til sig selv.
I Nordafsnittet arbejder de russiske Hære sig frem mod Danzig og Nord
vest paa mod Stettin, gennem et Landskab, der ikke frembyder naturlige
Hindringer, og gennem et Terræn, der er blottet for tyske Forsvarslinjer
af Betydning. Dette vil sige, at de russiske Hære i en overskuelig Frem
tid staar fast ved østersøkysten, hvilket igen betyder, at en af de sva
geste tyske Forsvarspositioner er i overhængende Fare. Maaske fortsættes
den russiske Fremmarch langs østersøkysten, og Byerne her og snart efter
Berlin vil da gaa tabt
maaske bliver der her en Standsning, som hurtigt
kan udlignes ved et kombineret Flaade- og Luftlandingsfremstød ved Øster
søkysten.
For Danmark er denne Udvikling af allerstørste Betydning. Kommer Østersø—
kysten og Nordøsttyskland i overhængende Fare,maa man regne med, at det
tyske Forsvar koncentreres primært om Berlin og Oderlinjen, sekundært om
en tysk “Kærne” og Rigets centrale De1e~ Dette vil betyde, at Danmark
og i første Række øerne
set fra et tysk forsvarspolitisk Synspunkt mi
ster sin Værdi. Til den sidste desperate Kamp maa man regne med, at alle
disponible Styrker koncentreres om den “tyske Kærne”, ogMuligheden for,
at store Troppestyrker maaske i en given Situation alle, føres væk fra
Danmark, er stor. De store Transporter fra København i de sidste Dage er
et Symbol, man ikke kan se bort fra. Timen kan komme, før defleste aner
det.
-

-

-

Specielt til 237: Tak for Pengene.
318: Tak for Nr. 5.
SIDSTE:
Onsdag Morgen afrejste Ca. 2000 tyske Soldater i Særtog fra København,
og i Morges afrejste et lignende Antal. Man regner med, at der var ca.
9000 tyske Soldater i København, saa det er altsaa knap Halvdelen, der
nu er forsvundet.
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INFORMATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
Kommunique fra DANMARKS FRIHEDSRAAD.
24. 1. 1945.

Side 3. INFORMATION Nr.393.

26.Jan.1945.

Med Hensyn til den danske Skibstonnage, som dels laa i de tyske østersø
havne for at laste Kul og Koks, dels var paa Vej her til Landet med Lad
ninger, kan det i øjeblikket oplyses, at kun 8 af disse Skibe har faaet
Bunkers til Hjemsejling i Ballast. De øvrige Skibe er enten ikke udlosse—
de eller afventer nærmere Ordrer. Enkelte Kaptajner har forsøgt at faa
Bunkers til nærmeste danske Havn
Rønne
men selv denne beskedne Kulbe
holdning har Tyskerne ikke kunnet undvære. Man maa derfor gaa ud fra, at
de 8 Dampere, der har faaet Bunkers til København, skal anvendes af Ty
skerne til videre Transport af Kul , som de har taget af de danske Bered
skabsl agre.
-

Den danske Modstandsbevægelses Styrkehar siden Nytaar forstærket Kampen
mod Fjenden, idet det har været Maalet at vanskeliggøre alle tyske Mili
tære Bevægelser her i Landet samt at hæmme den tyske Krigsproduktion mest
mul igt.
I Jylland har der trods øget fjendtlig Bevogtningsvirksomhed været fore
taget talrige resultatrige Angreb paa Jernbaner. Der har endvidere været
foretaget ødelæggelse af Reparationsmateriel, saaledes at Retablering af
sprængte Skinner, Skiftespor m.v. er blevet betydelig vanskeliggjort.
Ud over Jernbanesabotage har vore Styrker i Jylland rettet Angreb mod
fjendtlige Radiostationer samt mod den tyske Fjernskrivercentral ogRe
laisstatione i Handelsbankens Kælder i Aarhus. De tyske Installationer
blev totalt ødelagt.
En den 4/1 stedfundne lidkamp mellem tyske Grupper indbyrdes Syd for Hor
sens har i Radioen fejlagtigt været omtalt som en Ildkamp mellem danske
og tyske Styrker.
PaaFyen har der været foretaget forskellige Angreb mod tyske Virksomhe
der. Endvidere har vore Styrker paa Flyvepladsen ved Beldringe under en
tysk Luftværnsøvelse sprængt 6 Gravkøer og 7 Tipvognslokomotiver samt be
skadiget en Bro.
Paa Sjælland har danske Styrker blandt andet ødelagt den fjendtlige Pej
lestationved Vipperød. Aktionen fandt Sted Nytaarsaften. Vagtmandskabet,
der festede i Vagtlokalet, blev overrumplet og afvæbnet, hvorefter alle
tre Pejletaarnet blev sprængt og afbrændt.
I København har vi øget Fabrikssabotagen betydeligt, idet Angrebene har
været rettet mod Maskinfabrikker og Automobilværksteder, der arbejdede
for Fjenden.Det er derved lykkedes i betydelig grad at begrænse Tilvirk
ningen af de tyske Terrorvaaben her i Landet. Blandt de talrige vellykke
de Aktioner skal særlig Angrebet på Torotor, Der fremstillede vigtege De
le til V 2, nævnes.
DANMARKS FRIHEDSRAAD.
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Tyske Politisoldater og Sommerfolk
morer sig med at skyde.
Ved Struensegades Skole har der i Aftes fundet en uhyggelig Begivenhed
Sted. Tyskere og Somnierfolk har skudt paa nogle unge Mennesker, der kom
fra Motionsgymnastik i Skolens Gymnastiksal, og saaret to af dem alvor
ligt og en tredie lettere.
De nærmere Omstændigheder er endnu ukendte, men efter hvad man har faaet
fastslaaet, hvade nogle Sommerfolk og tyske Politisoldater taget Opstil
ling i den mørke Skolegaard, og da de forskellige Gymnastikhold forlod
Lokalerne, aabnede de Ild imod dem. Herved blev en ukendt Kvinde haardt
saaret ved et Skud i Hovedet, mens Snedker Petersen, Humlebækgade 29 blev
dødeligt saaret ved flere Skud i Hoved og bryst. Endelig blev Arbejdsmand
Philbert, Willemoesgade 29, lettere saaret. De to sidste blev paa Lands
forrædernes Opfordring ført til Feltlazarettet paa Nyelandsvej.
Den mishandlede Chaufførs
Villa er nu sprængt i Luften.
Som omtalt i INF blev Chaüffør Nødskov frygtelig mishandlet under en Raz
zia, som Gestapo, ledsaget af fire danske Landsforrædere, foretog i hans
Villa, Dyssevænget 34. Blandt andet skamslog de Nødskov med en Jernstang
og brækkede hans ene Arm, og da de drog afsted med Chaufføren, som var
mere død end levende, forberedte de Hustruen paa, at Villaen vilde blive
sprængt i Luften i Løbet af tre Dage, og at hendes Mand ville blive
skudt.
Hvorvidt den sidste Trusel er blevet udført, vides ikke. Derimod har
Panckes Terror— og Morderbande opfyldt den første. I Gaar ankom et Par
Landsforrædere til Villaen sammen med to tyske Terrorister, de udlagde
Bomber, og kort efter fulgte Eksplosionen.

Tyskerne stjæler i l.Omgang
32.000 Tons Beredskabskul.
Som meddelt i INF har Tyskerne under Indtrykket af den fortvivlede mili
tære Situation i Schlesien krævet udleveret 10 Procent ad de danske Be—
redskabslagre af Kul. Dette Krav er nu resulteret i, at Værnemagten
de
civile tyske Myndigheder kender stadig intet til Brændselsrestriktioner
m.v.
i første Omgang har forlangt 32.000 Tons Kul af Statens Bered
skabslagre til hurtigste Indskibning. Ejendommelig nok ser det ud til,
at disse Kul skal sendes til Norge, og da man maa gaa ud fra, at den nor
ske Civilbefoikning ikke kommer til at nyde godt af det kostelige Brænd
sel, har man Lov til at tro, at Værnemagten har noget ganske særligt i
Baghaanden.

8 Anholdelser under Razzia
paa Frederiksberg teknfske Skole.
I Onsdags kørte tre store Udrykningsbiler op foran Frederiksberg tekni
ske Skole paa Falstersvej. En Mængde Sommerfolk stormede ud bevæbnet med
Maskinpistoler, og i Løbet af et øjeblik havde de besat samtlige Skolens
Udgange. Derefter gik en Styrke op i Bygningen, hvorfra de kommanderede
samtlige Elever og Lærere ud paa Gangene og drev dem ned i Kælderen. Her
blev de sat under Bevogtning af Sommerfolk, mens det saakaldte Politi
gei~inemsøgte Bygninger fra Kælder til Kvist. Skabe og Skuffer blev gennemrodet, og efter at Razziaen havde staaet paa i Ca. 3 Timer, vendte Lands
forræderne tilbage til Kælderen, hvor de raabte Navnene op paa 8 Elever
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fra Malerskolen. Disse 8 Elever blev sat under Anholdelse og ført ud i
Bilerne. Grunden til Aktionen kendes ikke, men noget taler for, at en
Stikker har været paa Spil.
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Under Branden paa Carl Allers Etablissement i Valby forsøgte en køben
havnsk Journalist at slippe inden for Afspærringen, idet han nedværdige
de sig til at vise sit Pressekort frem for en Sommerlandsforræder. Svaret
fulgte omgaaende, det lød:
Skrup af dit dumme Svin. Da det ikke gik
hurtigt nok, blev Journalisten fulgt paa Vej af nogle Skud fra Maskinpi—
stolen. Dette til Underretning for de Journalister og Redaktører, den
endnu ikke har opdaget, at Sommerbandens Medlemmer kun respekterer tyske
Uni former.
-

Det “danske Hjælpepoliti”.
Den dramatiske lidkamp paa Gentofte Amtssygehus, hvorom INF for nogen
Tid siden bragte Beretning, findes i Dag Ord til andet bekræftet i en
tvangsindlagt Forsideartikel i Dagbladene. Vi gør opmærksom paa, at Ar
tiklen to Gange benytter Udtrykket “ det danske Hjælpepoliti”. Hvem det
te Korps bestaar af, ved vi alle. Det er karakteristisk for den nazisti
ske Taktik, at det danske “Hipo” ikke paa noget Tidspunkt er blevet offi
cielt institueret, og at QuislingepoIitiet ved en næsten umærkelig Over
gang skal vinde Indpas i Aviserne, idet Tyskerne derved forventer, at vi
uden videre skal indrømme Institutionen Borgerret. Ingen Dansk vil imid
lertid lade sig vildlede, og Borgerret skal de hverken nu eller i Fremti
den faa.

I FAA LINJER (Indland):
Blandt de sidst deporterede fra Frøslev til Tyskland er: Lederen af Sik
kerhedspolitiet i Tønder, Overbetjent Sørensen, Isenkræmmer Holger Peter
sen, Tønder, Lokomotivfyrbøder Koch, Tønder, Smedesvend Hans Andersen,
Sæd, Blikkenslager H.D.Petersen, Bredebro, Postmedhjælper Rich. Christen
sen, Tønder, Trafikmedhjælper Niels Nielsen, Tinglev samt fem Seminari
ster fra Tønder, heriblandt Amtslandsmaaler Andresens Søn.
Onsdag Eftermiddag skete der en Sprængning under et tysk Militærtog paa
Strækningen Odense-Holmstrup. Det ene Spor var som Følge af Eksplosionen
blokeret til Kl.ca.23. Toget blev ikke afsporet, og der kom ingen Menne
sker til Skade. Omkring K1.l Natten til Torsdag skete der endnu en Spræng
ning paa den fynske Hovedlinje mellem Kauslunde og Nr.Aaby. Der maatte
udveksles to Skinner. Trafikken blev først genoptaget hen paa Formidda
gen.
Paa Vesterbrogade udfor Mehldalsgade i København blev to Mænd i Gaar Mid
dags saaret af pistolbevæbnede Folk. Den ene hed Mølgaard Andersen. Han
blev i en Ambulance bragt til Kommunehospitalet, den anden tog Sommerfol
kene sig af. De nærmere Omstændigheder er ukendte.
Paa Mariendaisvej i København fandt nogle forbipasserende sent i Aftes
en tysk Underofficer liggende haardt saaret af et Pistolskud. Han blev
ført til Feltlazarettet.
Den i INF tidligere omtalte Fotograf Send Poulsen, der blev dræbt af Fri—
hedskænipere paa Bahns Hotel i Badstuestræde i Kæbenhavn, hedder egentlig
Jørgen Schanning. Sammen med sin Broder ejede han en større Gaard i Nord
sjælland. Schannings Lig blev overført fra Kommunehospitalet til Feltla
zarettet paa Nyelandsvej.
Gestapo har foretaget en Række Anholdelser i Stubbekøbing. Blandt de an
holdte er Hotelejer Møller, Freys Hotel, og Vognmand Haagensen.
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Natten til i Gaar blev der forsøgt Attentat mod Tyskerns Barakker ved
Kellerupgades Skole i Aalborg. Der blev kastet tre Haandbomber mod Bar
rakerne,. men der skete ikke større Skade, bortset fra nogle knuste Ruder.
Transformatortaarnet paa Hjørnet af Langelandsgade og Ringgade i Aarhus
blev Tirsdag Aften ødelagt ved en Eksplosion.
Efter at Meddelelsen om Politimester Agersteds Død var naaet Aabenraa,
gik alle Flag i Byen paa halv Stang. Der er ikke noget Dødsfald, der i
mange Aar har gjort saa stærkt et Indtryk i Sønderjylland.
En Kølevogn med Flæsk, tilhørende A.Mortensen, Esbjerg, blev Onsdag Mid
\\~anbragt
dag standset paa Middelfartsvej og sprængt i Luften med en Bombe der var
under Bilen.
Det tyske Politis Restaurantrazziaer fortsættes. Onsdag Aften ved 22.Tiden var man saaledes i Kafe “Mayfair” paa Østergade.
Skipper Rinze paa Parketten “Merkur” af Rønne, er blevet arresteret, ef
ter at hans Baad udenfor Københavns Havn var blevet standset af en tysk
Patrul.jebaad. Han sigtes for Udsmugling af Breve til Sverige.
Natten til Torsdag blev Chaufføren fra enFalckKranvogn i Svendborg tvun
get til at køre til et Malerværksted i Byen, hvor nogle maskerede revol
verbevæbnede Mænd var i Færd med at lakere en af Værnernagtens graa Biler
sort. Da Lakeringen var fuldført, maatte Kranvognen slæbe Vognen udenfor
Byen, hvor en Snes maskerede Mænd ventede. Falck-Chaufføren blev ladt
tilbage i Selskab med et Par bevæbnede Mænd, mens de andre f~rtsatte
Transporten. Efter et Par Timers Forløb kom Kranvognen tilbage to blev
afleveret i uskadt Stand, men Værnemagtsbilen var væk.
Den berygtede Kontorfuldmægtig fra Politikontoret i Aabenraa er nu Underentreprenør ved Værnemagtsarbejder i Omegnen af Toftlund. Samtidig hæver
han sin Gage fra Staten.
Bladkompagniets Administrationsbygning paa Østerbrogade 7 C blev i Gaar
truet med Telefonbomber. Hele Ejendommen blev rømmet, og kort efter spær
rede Sommerfolk og Tyskere hele Omraadet omkring Ejendommen af. De skød
livligt, for at faa Folk bort, og efter en halv Times Forløb forlod de
Stedet. Derefter blev Arbejdetgenoptaget.
Specielt til flere Abonnenter: Tak for Oplysninger om Rasmus Bagvendt
(eller Modsat). Han er særdeles velkendt af INF. Vi skal senere vende
tilbage til ham.
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INFORMATIONS UDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Kristendommen og Kommunismen.
Det sidste Nummer af “KirkeligPressetjeneste” bringer nedenstaaende Ar
tikel:
Det fælleskirkelige Kvartalsskrift “Christendom”, der udkommer i New
York, bringer en Artikelaf Prof. Dr.Cyril K.Gloyn, Oregon, om Kristendommen og Ruslands Indflydelse. Hans Analyse er Ligheden og de væsentlige
Forskelligheder mellem Kommunismen og Kristendommen munder ud i, at Gud
vil sige Kristendomen noget gennem Eksperimentet i Sovjet. Vi bliver
nødt til at indrømme, hedder det i Artiklen, at Kommunismen bæres af den
rigtige Tanke, at Mennesket ikke er kaldet til at tjene sig selv, men Næ
sten. Vi kan heller ikke lade være at beundre den Lidenskab, hvormed det
russiske Folk har prøvet at forny Menneskeslægten.
Den kristne Verden maa ikke være blind for, at Komunismen i social Hen
seende paa en Maade kan optræde som Kristendommens Samvittighed, ligesom
den russiske Revolution var en Straf over den Kirke, som havde forsømt
de sociale Pligter. Den kristne kan ikke give Kommunisterne alene Skylden
for Relegionsfjendtlighederne i Rusland, idet Kirken selv dybest set bæ
rer en Del af Skylden.
Den russiske Kommunisme er gudløs, saaledes som Sovjetunionens Historie
har vist det ved sin grusomme Fornægtelse af den politiske og relegiøse
Frihed; og dog er det rigtigt, at der i Rusland er gjort meget for Arbej
deren, ja muligvis meget mere end i de demokratiske Lande....
Til Slut omtaler Prof.Gloyn Forbindelsen mellem Vesterlandenes Kirker og
den russiske ortodokse Kirke og understreger, at Forbindelsen maa udbyg
ges. Det er nødvendigt af to Grunde. For det første er det Bidrag, som
østkirken yder den kristne Teologi, af afgørende Betydning. Førende Re
præsentanter for Ortodoksien saaledes Prof.Bulgakoff og Prof. Berdjajew,
har allerede haft stor Indflydelse baade paa det rent teologiske Omraade
og hvad angaar den Kristnes Stilling til den sociale Nyordnings store
Spørgsmaal. For det andet vil de russiske Kirkeledere faa stor Betydning
indenfor den fælles kirkelige Bevægelse.
Proffesoren fremhæver den Vanskelighed, som ligger i at de russiske
Kristne føler Kirke og Stat som ét og saaledes har svært ved virkeligt
at forstaa, at der ogsaa blandt den russiske Stats Fjender findes sande
Kristne. Her vil den fælleskirkelige Indsats kunne faa stor og afgørende
Betydni ng.
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naa over til New York. Den vejer omkring 15 Tons. Den afskydes i en Vin
kel paa 75 Grader og naar op i den enorme Højde af35O km paa mindre end
2 Minutter. Bombernes Bane kan bestemmes med stor Sikkerhed. Aarsagen til
den tyske Bombekonstruktørs Flugt fra Danmark hævdes at være de store ty
ske Nederlag paa Fronterne. Han kom til Sverige for nogen Tid siden sam
men med et større Antal danske Flygtninge.

-

INFOI~1ATIONS RADIOAFLYTNING:
“Stockholms Tidningen” har bragt en sensationel Beretning om en tysk In
geniør, som til de svenske Myndigheder opgav, at han var dansk Statsbor
ger af tysk Nationalitet hjemmehørende i Sønderjylland. Han var kommet
til Sverige som Flygtning. Han skal have ledet Prøveskydning med V 2-Bom
ber fra Nordjylland. Ingeniøren har i Følge “Stockholms Tidningen” givet
de svenske Myndigheder overordentlig værdifulde Oplysninger om de for
skellige V-Vaabens Konstruktion, og de Erfaringer, der er gjort i Tysk
land under Anvendelsen af disse. Saaledes har han oplyst, at Tyskerne
virkelig har fremstillet en Langdistance-Bombe, som har Mulighed for at
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En i sønderjyske Spørgsmaal velorienteret Dansker har paa Opfordring af
Stockholmbladet “Ekspressen” skrevet en Redegørelse for det sydslesvig—
ske Spørgsmaal. Han hævder heri, at Udgangspunktet for en ny Diskussion
om en ny Grænseflytning bør være den, ay det ikke kan forsvares at lade
et dansk Mindretal lige saa vel som noget andet Mindretal leve videre un
der tysk Overhøjhed efter denne Krig. Det har under Nazismen været umu
ligt for Folk, som sympatiserede med Danskheden at slutte sig til den,
og man kan i Fremtiden ikke regne med at Danskerne vil faa virkelig Fri
hed eller faa Lov til at vinde fremad under et tysk Styre. Videre hævdes
det i Artiklen, at ikke blot for den danske Minoritet selv, men ogsaa for
Danmark, ja for hele Norden, er Opretholdelsen af den danske Forpostkæde
mod Syd af meget stor Betydning. Det er givetvis Mindretallets mest bræn
dende ønske at vende tilbage til Danmark, og hvis Spørgsniaalet rejses paa
Fredskonferencen vil det blive svært at finde Grunde til at sige Nej. Al
le, som kender til Forholdene i Sydslesvig, ved, at danske Sympatier og
Traditioner eksisterer bag den tyske Facade langt udenfor Mindretallets
Kredse. Naar det gælder de mange tyske Embedsmænd, Partifunktionærer, Mi—
litærpersoner og andre indvandrede, kan der næppe rejses større Indven
dinger mod en Udvisning, men forsigtig maa man være mod de bofaste, sær
lig Bondebefolkningen. Adskillige udenfor Mindretallet vil ønske sig at
komme ind under dansk Retsvæsens Sikkerhed. Endelig nævner Artiklen, hvad
der ogsaa tidligere er blevet fremdraget i svensk Presse, at Tyskland al
drig kan betale Danmark de Summer, som Tyskland er blevet Danmark skyl
dig, eller yde Erstatning for de ødelæggelser, som er forvoldt under Be
sættelsen. Disse Forhold maa tages med ved en Vurdering af Sagen.
0STFRONTEN: Russerne staar nu i Breslaus Forstæder, og der udkæmpes for
bitrede Gadekampe i de yderste Distrikter. Samtidig oplyses det, at der
er dannet yderligere to Brohoveder paa den anden Side Floden Oder. Rus
serne marcherer mod den vestlige Jernbanelinje fra Industridistriktet.
Samtidig trænger de yderligere frem Nord for Breslau. I Sydøst er Glei
witz fuldstændig besat. Ved Posen er Russerne trængt yderligere 25 km
frem langs Jernbanelinjen fra Berlin og staar kun 210 km fra den tyske
Hovedstad. I Nord har Russerne naaet Frisches Haff, Nordøst for Elbing,
og Preussisch Holland er blevet besat. Tyskerne forbereder sig nu paa at
danne Pindsvinestilling i Kønigsberg. Der kommer Meldinger om, at i de
øvre-schlesiske Kulgruber bliver Sprængningerne af Gruberne kun gennem
ført i meget faa Tilfælde, idet Arbejderne med Vaabenmagt modsætter sig
SS-Sprængkommandoerne.
VESTFRONTEN: Den store tyske Offensiv mod Strasbourg er begyndt. Der er
gjort en Del Fremskridt visse Steder, men foran Strasbourg og i Hagenau
Skoven holdes Tyskerne tilbage. Himmler vil have Strasbourg erobret til
Aarsdagen for Hitlers Overtagelse af Magten den 3O.Januar. Ved Roer er
Tyskerne atter gaaet tilbage, og Kampene ved et lille Afsnit i Nærheden
af Heinsberg har i Løbet af 10 Dage kostet Tyskerne 5.000 Fanger. Der
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gaar stadig meget store Transporter af Soldater fra Vestfronten mod øst.
Disse Transporter har i de sidste Dage været Genstand for usædvanlig
voldsomme Luftangreb, som har kostet en Mængde Mennesker Livet.
SAMMENBRUD: Hele det tyske Rationeringssystem er ved at bryde sammen
paa Grund af det tyske Sammenbrud i øst, meddeles det. De Millioner af
Flygtninge, der for Tiden oversvømmer det tyske Rige, bliver kørt fra den
ene By til den anden, men stadig videre, fordi de forskellige Byer ikke
er i Stand til at ernære dem. Priserne paa den Sorte Børs er steget til
detmangedobbelte i de sidste Dage, og der meldes om, at Sort Børs-Gros
sererne efterhaanden nægter at modtage Penge for deres Varer, men kræver
Juveler eller Guld.
De tyske Børn i Polen. Som bekendt er de tyske Børn blevet ført bort fra
Forældrene, officielt for at beskytte dem mod Luftangreb, men i Virkelig
heden for at lade Mødrene arbejde i Fabrikkerne. Mange Børn er ført til
Polen, og Nazistpartiet har af Prestigegrunde ikke villet lade dem komme
tilbage, selv efter Russernes Offensiv. I Wartegau har Russerne saaledes
taget 93 af 130 Børnelejre. Nu meddeles det, at Partiet har besluttet at
udbetale Forældrene 300 Mark for hvert forsvundet Barn, hvad der har gi
vet Anledning til den stærkeste Kritik.
Krigsfanger befriet. I Polen har Russerne befriet 135.000 af deres
Landsmænd, der sad som Krigsfanger. Tyskerne havde ingen Mulighed for at
føre dem længere ind i Tyskland; ogsaa mange franske, engelske og ameri
kanske Krigsfanger er blevet befriet af Russerne.

“Fædrelandet” foran Nervesammenbrud
Det er helt fortvivlende med de danske Quislinges officielle Organ. I
Gaar skildrede Bladets Lederskribent tænderklaprende, hvor Krigsudviklin
gen nu bar hen. I Dag hedder Forsideartiklen: “Døden lusker rundt paa
Danmarks Veje”, og Indholdet af denne Artikel er et overmaade luvslidt
“Alibi”. Det er Stikker-Likvideringen, som har bragt Medarbejdernes Ner
ver paa Højkant. “Ingen Dom, ingen Retfærdiggørelse, intet Forsvar, ingen
Præmisser, bare ødelæggelse, Ondskab og Dyriskhed”. Mere knapt og klart
kunde Panckes Haandlangere ikke skildre det beskidte Haandværk, de udfø
rer. Bladet fortsætter: “Sæt man gjorde den forfærdende Opdagelse, at der
ogsaa fandtes hæderlige og idealistiske Mennesker i Modstandernes Ræk
ker”. Igen denne paafaldende Nervøsitet Og saa det jammerlige Alibi-For
søg: “Sabotørerne og de illegale har i Danmark gjort det til en lovlig
og retfærdig Sag at dræbe”.
Kommentere Udtalelserne behøver vi ikke. Foran det store Sammenbrud slaar
Quislingene med deres sitrende nervøse Artikler sig selv paa Munden.
At de Herrer Forrædere har Gaasehucl over hele Kroppen, fremgaar iøvrigt
ogsaa af den journalistisk vidunderlige Betragtning, hvormed Dagens Ar
tikel slutter: “Der skal Mod til i Dag at tænke sin egen Tanke og frem
sætte den. En Maskine synes at gøre Arbejdet for de mange, eller ogsaa
dør den frie Tanke frysende op ad Kraniets kolde og tavse Vægge”.
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Kampen om Oderlinjen er i fuld Gang. Syd for Breslau er Russerne trængt
over Floden to Steder, Kampen om selve Breslauer paa Højdepunktet. Nord
og Syd for Posen støder de russiske Tropper frem mod Nedre Oder, mod Poni
mern og mod Berlin. Afskæringen af østprøjsen er praktisk talt gennem
ført.
Trods forstærket tysk Modstand fortsættes det russiske Tempo. Meget ty
der paa, at Ideen i et Oder-Forsvar er forspildt, og at den tyske Hærle
delse nu maa koncentrere sig om hurtigst muligt at sende Forstærkninger
til de mest truede Steder: Breslau, Distrikterne øst for Berlin og det
nordlige øvre-Schlesien. Overfor en russisk Taktik, hvis Styrke netop er
varierende Stød langs en sammenhængende Kæmpefront, og hvis Ide er stadig
Omflytning af Kamptyngdepunkterne, er denne Fremgangsrnaade imidlertid
farlig, fordi et enkelt Punkt af Fronten derved let blottes, og opnaar
de russiske Hære blot eet Sted et virkeligt Gennembrud til Tysklands Cen
trum, kan Krigen hurtigt nærme sig sin Afgørelse.
Evakueringsforberedelserne i Berlin fortsættes. De danske Statsborgere
har i Lighed med andre Landes Statsborgere faaet udleveret Identifika
-tionspapirer paa Russisk. Gesandtskabspersonalet og Bladkorrespondenter
ne har forsynet sig med Nødforraad for’ at kunne klare sig, hvis alt bry
der sammen, mens den tyske Rigshovedstad kæmper sin sidste Kamp.

INFO~1ATIONS INDENLANDSKE NYHEDSTJENESTE:
I Tusinder af Københavneres Paasyn
optræder Sommerfolk som Mordere.
Sommers sorte Landsforræderbande begik i Gaar et overlagt Mord paaNy
torv. For øjnene af Tusinder af Københavnere myrdede en Sommermand en
saaret og værgeløs Patriot, der laa paa Sporvognshellen udfor Privatban
ken, og samtidig skød andre Sommerfolk vildt gennem Strøget, hvor Folk
forfærdet flygtede ind i Porte, Forretninger og Opgange. Ved en mærkelig
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Militær-Oversigt
Tusinder saa
Sommerfolkene myrde
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Skæbnens Ironi lykkedes det Tyskernes saakaldte “danske Hjælpepoliti” at
saare to tyske Marinesoldater i Benene, men desuden blev en dansk Dame
alvorligt saaret.
Indledningen til de dramatiske Begivenheder var en Jagt paa en Bil, for
anstaltet af fire Sommerfolk i en Patruljevogn. Bilen blev overhalet af
Sommerfolkene paa Hjørnet af Frederiksberggade og Nytorv og standset. I
det samme sprang to Mænd ud fra Førersædet og muligvis ogsaa to Mænd fra
Bagsædet. Sommerfolkene sprang ogsaa ud af deres Bil, som var kørt paa
tværs ind foran den overhalede Bil
en turkisfarvet Chevrolet
og be
gyndte at skyde mod de to Mænd, der løb over Nytorv. Den ene var naaet
til Sporvognehellen, da han sank om, ramt af et Skud i Benene. Da hans
Ledsager saa det, standsede han op og rakte Hænderne i Vejret som Tegn
paa Overgivelse.
Den Mand, der laa paa Sporvognshellen, forsøgte at rejse sig, idet han
holdt den ene Haand op over Hovedet
ogsaa som Tegn paa Overgivelse
men en Sommermand, der var helt hvid i Ansigtet af Ophidselse, løb hen
til den saarede og hjælpeløse Mand, trak sin Pistol og skød fem Skud af
i Hovedet paa ham. Han sank om paa Hellen
dræbt paa Stedet.
De Mennesker, der havde overværet det afskyelige Mord, var rystede og ra
sende paa samme Tid, men de maatte hurtigst muligt tage Flugten, da Som
mers sorte Bande omgaaende begyndte at skyde med Maskinpistoler til alle
Sider. Det var under denne Skydning, at Marinesoldaterne og en dansk
Kvinde blev saaret.
Den dræbte Patriot fik imidlertid Lov til at ligge paa Hellen i en halv
Times Tid, og omtrent lige saa længe fik hans Kammerat Lov at staa ved
Siden af ham med oprakte Hænder. Sommerfolkene gav sig derefter til at
“regulere Trafikken”. Sporvognene fik Lov at køre langsomt forbi Hellen
det var med fuldt Overlæg, man lod Folk se, hvordan den for Tyskerne
og deres Haandlangere særlige Retfærdighed var sket fyldest.
Efter at den myrdede og hans Kammerat var blevet bragt bort, blev der
lagt en Buket Blomster paa Sporvognshellen, hvor Patrioten var blevet
dræbt. Ingen saa hvem der gjorde det
den laa der blot som en sidste
Hilsen. Kort efter kom en af Landsforrædernes Bilpatruljer forbi. De
standsede øjeblikkelig op, fik fat i en kommunal Gadefejer og med Maskin
pistolerne i Ryggen maatte Manden samle Buketten op og bringe den bort.
Paa Baggrund af alt dette er det kun en lille bitte Brik i Mosaikken, at
en af Sommerfolkene raabte til den saarede Dame, der laa stille, jamrende
paa Fortovet efter Skydningen:
Aa, saa hold da Kæft Kælling
-

-

-

-
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Fire Timers regulær Kamp
mellem Patrioter og “Hipo”.
Fantastisk Pengeafpresningsforsøg
IVærksat fra “Politi gaarden”.
Bag Sommerfolkenes og Tyskernes vanvittige Skydning Torsdag Aften og Nat
i Kvarteret omkring Hans Tavsensgades Skole, hvor som omtalt i INF en ung
Kvinde og to Mænd fra et Gymnastikhold paa Skolen blev saaret
den unge
Kvinde er senere død
ligger en fuldstændig fantastisk Historie. I sine
Enkeltheder er Affæren aldeles sønderlemmende for Sommers sorte Korps, og
paa Baggrund af det, der her er sket, vil det være passende, om Hr.Pancke
anstillede en fornyet Undersøgelse blandt Politigaardens og Politistatio
nernes Landsforrædere, som nu er officielt udraabt til “dansk Hjælpepoli
‘ti”. Det vilde sikkert give nye overraskende Resultater
navnlig hvis
man satte ind paa Spørgsmaalet om den senere Tids alvorlige Pengeafpres
ningsforsøg, Mordet paa Direktør Hansen, Baltica, o.s.v.
Men lad os referere, hvad der skete paa Nørrebro Torsdag Aften:
-

-

—

-

-

-

-

Seriesprængning af Benzintanke
over hele København.
I Aftes ved 22.Tiden hørte man over det meste af København en lang Række
Eksplosioner. Det viste sig, at der var lagt Bomber ved en Mængde Benzin
tanke
navnlig i Byens Udkanter
og i flere Tilfælde opstod der Ild ef
ter Eksplosionerne. I et enkelt Tilfælde blev ogsaa et Garageanlæg øde
lagt, nemlig paa Gl.Kalkbrænderivej 15, hvor Bomberne ved Tanken ødelag
de Muren til Garageanlæget. De øvrige bombesprængte Tanke laa paa Strand
vejen, paa Lyngbyvej, Nordre Fasanvej, i Sejrøgade, Randersgade og i
Lyngby.
-

-
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For nogle Dage siden modtog en kendt kø~benhavnsk Forretningsmand et Pen
geafpresningsbrev, der i utilslørede Vendinger indeholdt et Krav om
25.000 Kr.
hvis Pengene ikke blev betalt, vilde Manden blive dræbt.
Brevskriverne, der undertegnede sig “Le passé
Gruppe 4” eller noget i
den Retning, lagde ikke Skjul paa, at de havde myrdet Direktør Hansen,
Baltica, fordi han havde siddet deres Krav overhørigt, og et andet Offer
havde maattet betale det dobbelte, fordi han ikke øjeblikkelig havde re
ageret. Derefter forlangte Pengeafpresserne, at de 25.000 Kr.
i 100,
10, og 5-Kronesedler efter nærmere Opgivelse
skulde lægges i en Mappe,
og denne Mappe skulde anbringes paa en Trækvogn, der holdt udfor Kommu
nens Brændselsudsalg paa Kapelvej, lige ved Helligkors-Kirken. Mappen
skulde ligge der Torsdag Aften efter Kl.2O.30. Pengeafpresserne undér
stregede Truslens Alvor med, at de raadede over baade Maskinpistoler,
Haandgranater, en Eksekutionskomite, Bomber o.s.v., o.s.v.
Dette Brev og dets Indhold kom tilfældigvis nogle Frihedskænipere for øre.
De besluttede at se Pengeafpresserne nærmere an, og Torsdag Aften paa det
anførte Tidspunkt blev Mappen
med Avispapir
anbragt i Trækvognen.
Samtidig tog et halv Hundrede bevæbnede Frihedskæmpere Opst~il1ing rundt
om i Kvarteret. Der gik en lille halv Time, en af Frihedskæmperne gik li
gesom tilfældigt forbi Stedet, da han fik øje paa en Bil, som fra Struen
segade svingede hen af Kapelvej. Udfor Trækvognen ved Barakken gjorde
Vognen Holdt, og en Sommermand i fuld Uniform sprang ud. Tre Sommermænd
blev siddende inde i Vognen, der viste sig at være en af Politiets tidli
gere Radiovogne.
Pludselig fik Sommermanden øje paa Frihedskæmperen. Det gav et Ryk i ham,
•og i næste øjeblik for han hen mod den unge Mand, og idet han forsøgte
at trække sin Pistol, raabet han: “Se at faa Hænderne op, for Fanden”.
Det blev øjblikkelig besvaret med en Salve fra Frihedskæmperens Maskin
pistol. Sommermanden styrtede om paa Fortovet, og de tre andre i Bilen
havde aabenbart ikke Lyst til at komme ham til Undsætning. De satte Bilen
igang, men i næste Nu fik fornyede Maskinpietolsalver den til at standse,
og man maa gaa ud fra, at de tre Mænd i Bilen blev dræbt.
Imidlertid havde Skydningen tilkaldt endnu en Sommervogn. Samtidig blev
-

-

-

-

-

-
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en forstærket Udrykning tilkaldt fra Fælledvejens Politistation, og i
Løbet af kort Tid genlød hele Kvarteret af Salver fra Maskinpistoler. Se
nere hørtes der ogsaa Maskingeværsalver
det var tyske Politisoldater,
der var kaldt til Undsætning for de rædselsslagne vigende Sommerhelte.
Paa dette Tidspunkt kom der virkelig Gang i Kampen, og midt under denne
var det, de to Mænd og den unge Kvinde blev skudt inde i Skolegaarden.
De havde som nævnt været til Gymnastik, og da de kom op i Gaarden fra
Gymnastiksalen, lød der pludselig en Række Kommandoraab fra den modsatte
Side af den mørke Gaard. De fik Ordre til at række Hænderne i Vejret, men
skønt de straks adlød, blev der alligevel fyret flere Maskinpistolsalver
af imod dem. Den dræbte Kvinde hedder Gurli Both Moltzen, og hun boede
Hans Tavsensgade 19.
Kampen blev imidlertid fortsat, idet Frihedskæmperne efterhaanden trak
sig tilbage, men først ved 2.Tiden om Natten stilnede Skydningen af. Kam
pen havde paa det Tidspunkt varet i fire Timer, og den var udstrakt saa
langt som til Nørrebro, Jagtvej og Sidegaderne omkring Falkoneralle.
Blandt andet blev en tysk Gestaposoldat alvorligt saaret af Frihedskæm
pere paa Mariendalsvej. Det var en Udløber af Kampen i Hans Tavsensgade
Kvarteret. Det er vel overflødigt at tilføje, at samtlige Ejendomme i
Kvarteret under Kampen blev kæmmet af Sommer-Landsforrædere og tyske Po
litisoldater paa sædvanlig hensynsfuld Maade. Det skete ogsaa paa Marien
daisvej, hvor Gestaposoldaten blev saaret.
Spørgsmaalet er nu: Hvad siger de ansvarlige tyske Myndigheder til dette
saakaldte “danske Hjælpepoliti”s fortsatte Huseren? Daglige Eksempler
viser, at Somniers sorte Bande er sammensat af saa uhyggelige Elementer,
at selv Tyskerne maa kunne indse det nedværdigende i at beskæftige saa
danne Personer og bagefter, naar Krigen er endt, staa til Ansvar for de
Forbrydelser, disse under Beskyttelse af den tyske Militærmagt har begaa
et.
-

Nazi-Præst skriver
i “Indre Missions Tidende”.
I “Indre Missions Tidende” for Søndag den 28.Januar finder man med Undren
en spaltelang Artikel af en Nazi-Præst, Pastor Andreas Malling fra Brøns,
der for nogle Aarsiden var en meget brugt Taler ved adskillige Nazispek
takelmøder Landet over. Præsten skriver i Bladet om “det grundtvigske
Salmebogsforlag”, som han kritiserer stærkt. Han har endog den Dristig
hed at bebrejde Grundtvigianerne, at de ikke har taget Grundtvigs “Fædre
ne Land ved den bølgende Strand” med i Forslaget.
Det vilde sikkert være klogt og hensigtsmæssigt, om Redaktøren af det
paagældende Blad sigtede sine Medarbejdere noget bedre. Eller maaske le
ver han stadig i den Vildfarelse, at “Ordet er frit”!
Brandstiftelse i Restaurant Nimbs Selskabslokaler.
Kort efter at Restaurant Nimb, hvor det ødelagte Wivex nu har til Huse,
i Aftes havde lukkket, mærkede Personalet en kraftig Brandrøg, der syntes
at komme fra Selskabslokalerne paa første Sal. En Undersøgelse viste, at
der var anbragt en Del Baal rundt om, idet Brandstifterne havde flaaet
Betrækket af Stole, og Sofaer og brugt Stopningen til Baalene. Ilden blev
hurtigt slukket, men der skete nogen Skade paa Lokalerne.
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Den højere Pancke
straffer “Berlingske Tidende”.
I “Berlingske Tidende” kunde man fornylig i Fødselsdagslisten læse, at
Redaktør Ebbe Munck, der opholder sig i Stockholm “af visse Grunde”,
fyldte 40 Aar. Artiklen var ikk i mindste Maade udfordrende, men selv
følgelig kunde Tyskerne ikke finde sig i, der er “flygtet”, omtales i et
dansk Blad
selv ikke naar han er Medarbejder ved Bladet. Af den Grund
har de vise Mænd paa Dagmarhus besluttet at idømme Bladet en Straf, og i
deres uforlignelige Klogskab har de forbudt enhver form for Annoncer i
Bladet i 8 Dage. Dette Forbud er allerede traadt i Kraft i Dag. Iøvrigt
kan det tilføjes, at “Berlingske Tidende” i Løbet af Dagen i Gaar havde
ikke mindre end fem Telefonbomber, hvilket bl.a. bevirkedeForsinkelse af
“Berlingske Aftenavis”.
-

Arrestati oner.
I Hillerød har Tyskerne arresteret Assistent Jørgen Kjeldsgaard-Petersen
og Assistent Robert Henry Petersen. Dermed er samtlige Embedsmænd i Hil
lerøds Ligningsarbejde og Folkeregister blevet arresterer. Folkeregistret
har maattet lukke af Mangel paa Arbejdskraft, og ogsaa Ligningskommisio
nens Arbejde er blevet yderst vanskelig. Byraadet har henvendt sig til
Indenrigsministeriet om Problemet.
T’É~bjerg er Byraadsmedlem Chr.Sørensen blevet anholdt. Han var valgt til
Byraadet paa en Liste, der blev oprettet, da Kommunisterne ikke mere kun
de stille til Valg. Flere af hans Partifæller sidder i Forvejen arreste
ret. Desuden har Tyskerne i Esbjerg anholdt Murer M.Kirketerp, Nørregade,
og Murer Gregersen, Kronprinsensgade 100. De havde umiddelbart før Jul
foretaget en Indsamling til Fordel for Familier, hvis Forsørgere er in
ternerede.
I Varde har Tyskerne anholdt Vognmand Lands Berg, Søndergade, og i Kø
benhavn er Direktør Arne Poulsen, Sesam-Laase-Service blevet arresteret
af Tyskerne.
-

I FAA LINJER (Indland):
Paa Aarhus Rangerbanegaard skete der Torsdag Aften tre Sprængninger. Tra
fikken blev først genoptaget Fredag Morgen. Mellem Marslev og Odense eks
ploderede Fredag Morgen en Bombe under et Tag. Ingen kom tilskade.
Sent Torsdag Aften udbrød der Brand i DNSAP’s Arbejdsfronts Lokaler i
Aal borg.
Nogle ukendte Brandstiftere satte Onsdag Aften i Aalborg Ild paa Snedker
mester Mogensen & Søns Værksteder paa Hjørnet af Herluf Trollesvejog Ka
stelvej. Skaden var ringe.
Torsdag Aften maatte Mandskabet fra en Vagtværnsvogn søge Dækning paa
Nørrebrogade, da der blev aabnet Ild imod dem og noget senere blev to af
Vagtværnets Folkbeskudt af en civil Mand i Dronningens Tværgade. De søgte
Dækning i en Kælderhals, hvorefter Snigskytterne forsvandt sammen med to
andre.
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Fra Løve-Apoteket i Svendborg har nogle pistolbevæbnede Mænd fjernet
4000 Tabletter af alle Slags
Coffein, Magnyl, Codyl o.s.v.
og 200 ni3
Morfin.
-

-

Sommerfolk og tysk Politi beslaglagde i Gaar to Biler i et Garagekompleks
paa Lyngbyvej, en Hudson og en Opel-Kaptajn. I den ene af Bilerne stod
en Kasse Ammunition.
Natten til Torsdag har nogle Mænd, der erklærede, at de tilhørte det ty
ske Politi, gennemsøgt Carlsberg-Laboratoriet.
Specielt til 97: De faar Besøg Mandag den 29/1 Kl.19.
113: De faar Besøg Mandag den 29/1 om Eftermiddagen.
52: Tak for Pengene.
84: De faar Besøg Tirsdag den 30/1.
Til 123 fra Sophus: A.A.A. kan ikke benyttes. Vi kender Dem ikke og kan
derfor ikke give Dem anden.

INFORMATIONS tJDENRIGSKE NYHEDSTJENESTE:
Finland foran Rigsdagsvalget.
I et Brev til det danske Tidsskrift i Sverige “Fremtiden” fra Helsing
fors oplyses det, at der nu er faldet en vis Ro over den indenrigspoliti
ske Situation i Finland. Tanners Tilbagetræden som Partileder har frem
kaldt en stor Lettelse, men reelt spiller han dog stadig en stor Rolle
bag Kulisserne. De Tanner-trofaste Kredse har fortsat Majoritet i den so
cialdemokratiske Partistyrelse, hvor de tæller 6 Mand mod Oppositionens
3. Som den mest betydningsfulde Følge af Tanners Tilbagetræden kan man
fastslaa, at en meget alvorlig Anstødssten i Forholdet mellem Rusland og
Finland er ryddet af Vejen.
Som det vil huskes blev 6 socialdemokratiske Rigsdagsmænd i 1942 udstødt
af Partiet og ved Finlands Højesteretsdomstol idømt Fængselsstraffe paa
op til 6 Aar for “Højforræderi”, d.v.s. for at have modarbejdet de fin
ske Krigsanstrengelser, og det vil igen sige for at have talt og skrevet
for et fredeligt Forhold til Rusland og for at bringe Finland bort fra
Krigens Vej. Henved 100 antinazistiske Finner delte i Aarenes Løb Skæbne
med dem, men “Sekslingerne”, som de betegnes, har uden Tvivl haft den
haardeste Tid i de politiske Fængsler i Finland, hvor deres Behandling
var strengere end kriminelle Forbryderes. Antheni, som var Chef for
Statspolitiet, har ikke mindst paa dette Punkt indlagt sig et uvisneligt
Rygte. Sekslingerne, der nu som alle politiske Fanger er løsladt, har ved
Regeringsforordning faaet Adgang til at genoptage deres Rigsdagsarbejde,
og ved Socialdemokratiets fornylig afholdte Kongres var Spørgsmaalet, om
Partiet skulde tilbagekalde sin Bandbulle og erklære dem for genoptaget
i Partiet. Det skete ikke. De har nu selv dannet et Parti i Regeringen,
Finlands socialistiske Parti, og vil antagelig ved det kommende Valg træ
de i definitivt Samarbejde med det kommunistiske Parti.
Det har været Tanken at udskrive Valg i Midten af Februar eller Begyndel
sen af Marts. Herimod vender den kommunistiske Opposition sig, hvis nye
legale Organisationsrammer og Udtryksmidler er saa ufuidkomne, at man
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finder Tidsfristen for kort til at kunne komme paa lige Fod med de øvrige
Partier.
Vælgerkorpset vil som Følge af Valgretsalderens Nedsættelse til 21 Aar
faa en Tilvækst paa 600.000 nye Vælgere. Af Rigsdagens 200 Pladser beklæ
der Socialdemokraterne i øjeblikket 85. Herfra gaar Sekslingerne, der
gaar-til Valg som en med Kommunisterne. Disse gaar til Valg under Beteg
nelsen “Finlands demokratiske Folkegruppe”. Kommunisterne regner selv med
t opnaa 30-40 Mandater, medens man paa borgerligt Hold vurderer deres
Chancer til i hvert Fald 20. Inden Partiet blev forbudt i 1930 sad der
23 Kommunister i Rigsdagen. I Betragtning af de nye udenrigspolitiske Om
stændigheder, desociale Problemers Forgrundsstilling i den indre politi
ske Debat, samt den overvældende Tilslutning til Samfundet Finland-Sov
jetunionen og den store Spredning af dennye kommunistiske Presse (et en
kelt Blad har allerede et Oplag paa 75.000) forekommer det ikke usandsyn
ligt, at Finlands demokratiske Folkegruppe vil opnaa mellem 15 og 20 Pro
cent af Rigsdagens Mandater.
Jødeforføl gel ser.
Den svenske Israelsmission har foretaget en omtrentlig Opgørelse over Jø
dernes Situation ved Aarsskiftet 1943—44 sammenlignet med Situationen
1933, da Hitler kom til Magten. Det fremgaar heraf, at af Verdens 16 Mil
lioner Jøder omkring 1934 er omkring en Fjerdedel tilintetgjort. Tallene
ser saaledes ud:
1933
1943/44
Tyskland
600.000
10.000
Østrig
220.000
6.000
Frankrig
250.000
100.000
Belgien
70.000
5.000
Holland
180.000
5.000
Italien
50.000
50.000
Jugoslavien
80.000
1.000
Grækenland
105.000
50.000
Ungarn
850.000
550.000
Rumænien
900.000
40.000
Tjekoslovakiet
500.000
180.000
Polen (1939)
3.000.000
400.000
Sverige
9.000
18.000
Norge
1.500
Danmark
8.000
Schweiz
25.000
70.000
Spanien/Portugal
6.000
20.000
England
400.000
425.000
Palæstina
250.000
550.000
Nordafrika
350.000
800.000
Det maa bemærkes, at alle Jøder, der i Dag befinder sig i de af Tyskerne
besatte Omraader, er i Koncentrationslejr. Det samlede Antal Jøder i Eu
ropa og Middelhavsomraadet var i 1933: 7 Millioner 884.500 og i 1943/44:
3Millioner 280.000.
Hitler har Skylden for Nedslagtningen af omkring 4 Millioner Jøder.
I Følge Meddelelser fra omkring l.November 1944 savnes der 80.000 af Græ
-

-
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kenlands4 105.000 Jøder. De er sandsynligvis ført til Henrettelseslejre
i Polen. I Ungarn var der i Oktober 1944 250.000 Jøder tilbage, og Ty
skerne var igang med
i Forstaaelse med Regeringen Szalasi
at føre
dem bort.
-
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sen.

-

Den militære Situation:
Hamlet sagde: “At være eller ikke være”.
Hitler siger: “Entweder
Oder”.

INFORMATIONS RADIOAFLYTNING:

-

ØSTFRONTEN: Den russiske Ring om østprøjsen er nu definitivt lukket.
Russiske Tropper har naaet Frisches Haff over en bred Front, og Ca.
150.000 Mand tyske Tropper er afskaaret.
I Vest er Marienburg og Sthum blevet erobret, og hermed staar de russiske
Tropper paa Grænsen til det gamle Fristadsomraade Danzig. En Stødkile
gaar mod selve Danzig og befinder sig i en Afstand af Ca. 35 km fra Byen.
Mod øst staar Kampene kun godt 10 km fra Kønigsberg, som febrilsk sættes
i Forsvarsstand. Alle Byens Antiluftskytskanoner er blevet afmonteret og
anbragt paa Lavetter i Byens Udkant, beregnet til Beskydning af Panservogne.
Gauleiter Forster fra Danzig-Westpreussen holder den ene Tale i Radioen
efter den anden, hvori han opfordrer alle til at stille sig paa Skanser
ne under den dødelige Fare, der truer hele Omraadet. Det var Forster, som
i sin Tid bar Hovedskylden for den Hetz, der førte til Hitlers Annektion
af Danzig i 1939 og dermed til Krigen.
Paa Midterfronten er det kun et Spørgsmaal om Timer, før Poznan er helt
omringet, og helt mod Syd i Schlesien er den store tyske Industri by Hin
denburg blevet besat. Byen er større end Gleiwitz, og det øvre-schlesiske
Industriomraades Betydning for den tyske Krigsmaskine er nu lig Nul.
Langs hele den Oderlinje, som holdes af Russerne, træffes der Forberedel
ser til nye Offensiver ind i Hjertet af Omraadet.
I Budapest-Omraadet har Tyskernes Undsætnings-Offensiv haft nogen Frem
gang.
-

5 L U T

VESTFRONTEN: Himmlers Reklame-Offensiv i Alsace er nu blevet bragt til
Standsning, i hvert Fald midlertidigt. Det tyske Brohoved ved Hagenau er
blevet tilintetgjort af amerikanske Modangreb, og enhver Bro, som Tysker
ne søger at slaa over Floden, bliver øjeblikkelig ødelagt.
Franskmændene længere Syd paa rykker støt frem mod Strasbourg.
LILLE FEJLTAGELSE: Fra Vestfronten fortælles følgende pudsige Historie:
De allierede Tropper paa Vestfronten blev noget overraskede i Gaar, da
der pludselig dalede Løbesedler trykt paa Russisk ned over deres Linjer.
Det var tyske Flyvere, der havde udkastet dem.
Paa Løbesedlerne stod: “Soldater, Jeres eneste Chance er en tysk Sejr.
De Allierede k~nper kun for at ødelægge Rusland”.
Kort Tid efter dalede Løbesedler med engelsk Tekst ned over Linjerne.
Indskriften lød: “Soldater, Jeres eneste Chance er en tysk Sejr. Russer
ne kæmper kun for at ødelægge de Allierede”.
Den tyske Propagandaofficer har aabenbart skyndt sig at rette Fejltagel
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