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Udover Københavns Politis fortegnelse "Indberetning over de i perioden

1/11-1943 til 7/5-1945 forøvede uopklarede drab og drabsforsøg" af 23.
oktober 1945, findes der i dette hefte, et - man kan vel kalde det en "rest-

beholdning" fra kommunisternes kartotek over landssvigere og andre, der

på den ene eller anden måde, var kommet ind i besættelsestidens "skærsild".

Og som det fremgår af medfølgende brev fra Centralkartoteket, var tilbage-

leveret kommunisterne, efter at have været bearbejdet i det såkaldte "Central-

kartotek" , der efter krigen havde til huse i lokaler i Vesterport under

ledelse af frihedsrådsmedlem , hr. professor Carsten Høeg.

"Kommunisternes Kartotek" havde under krigen til huse i en firmabyg-

ning "Modepalæet" på hjørnet af 0sterbrogade og Slagelsegade . Her var vice-

værten, Nielsen, medlem af DKP, mens firmaet var meget blakket. Kartote-

ket var gemt i firmaets arkiv, hvor Nielsen huserede. Når der skulle fore-

tages registreringer, blev det foretaget om natten i Nielsens privatbolig øverst

oppe, vendt mod gården.

Det foregik på den måde, at indkomne materialer blev registreret ,skrevet

ud på gennemslagspapirer i 5-6 eksemplarer. Et sæt til "Centralkartoteket" ,

andet klippet ud og fordelt på områder og personer, hvor advarsler

var på sin plads. Derudover påføring på kartotekskort. Materiale - f. eks.

ved 11kvidelinger: materialer den pågældende havde på sig, blev gemt i

konvolutter med navn, osv.

Det var landsretssagførerne Robert Mikkelsen og Carl Madsen, der fo1'<;-

stod dette arbejde. Derudover _var den senere folketingsmand, fagforening-

manden Laurits Lynnerup- Nielsen, fra Nørre Sundby. Da han blev syg blev

undertegnede tilknyttet dette arbejde. Ved en omorganisering af det illegale

apparat, blev jeg overflyttet til at være kurer for sømand Svend Nielsen,

som var formand for den militær~ Københavnsledelse og partiets "bagmand"

for BOPA-sabotagen. Efter mig, blev det senere landsretssagfører Kjeld

Lundgren , der fortsatte til befrielsen.

Carl Madsen havde tilbageleveret det materiale 7 som Centralkartoteket

ikke havde registreret. På mit forsl?-g besluttede DKP7 at levere det af

materialet, som vedrørte stikkerlikvideringer , at det blev opbevaret i

Frihedsmuseet. Ved den lejlighed blev det opdaget, at et stykke papir, der var

i Grethe Bartrams konvolut, var et længe eftersøgt bevis mod hende for

stikkervirksomheden, som betød, da det ikke kunne fremlægges i retssagen,

at hun "slap billigere': end hvis det havde vær_et der.

De påførte bemærkninger på politilisten, -stammer fra et møde, hvor

ledende modstandsfolk; med ansvar l redegjorde i de enkelte tilfælde, for

de handlinger, der var baggrunden for likvideringerne.

18. marts 1996 Tage Revsgård Andersen
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'-::.~- .. ""'F6r -længe siden har vi IIl;odtaget en Del' Papirer.
~o~"KommunisternesKartotek. Vi ved ikke, Jl'yorn~ar 4.e.~··.. ~

.::"k~:::~::~:~l~:r~:::~:"h:::~;:'~:'t:~:?tl
og registreret, men en Del af' dem er saa..ictl.fuidstæn7~';:~~~
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dige, at de ikke vil kunne benyttes i oentralkarto-;~ .
teket, ligesom der ikk~' er angivet nogen somhelst~,

'il~.Kilde. " .'.,- ;.. .-

Vi sender Demdet ubenyttede Materi~l~ tilbage ~~d"':'~~':;
Anmodning;-"om-dersom De skønner det formaa.lstjen-~·~/;i

"~~"-~~"\"

ligt - at underFløge dettes Oprindelse ~mere •. _~~~~
Til Orientering $al vi meddele, at Stemplet t~. ·reg.::!i!f
OKn 'betyder, at, vi allerede har benyttetoplYsnin;~.:
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gen og gerne udbeder os Dokumentet tilbage;'saafrem:'~J','
. ' .

De ikke kan gi ve nærmere Oplysninger om de 'øvrige
paa Papiret anførte Personer. I de' ~;~ilfælde,.b.vor,~~':
der intet saadant Stempel er anført paa Papiret, 'hai-':f;{

, . . . '4 ..""J-·

det ingen Interesse for' Centralkartoteket:at faa det;'~':
te tilbage,' hvis De ikke kan give nærmereoPlysning~~:::
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Herr
Statsadvokat Carl Madsen
Vesterport.

Med venlig HilsenhL~
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/ Indberetning over de i Perioden l/II 1943 til 7/5 lq45

forøvede uopklarede Drab og Drabsforsøg i Stor-København.

1•. Aaga~r~ Kaj Johannes, 10/5 1918 i K., boende Havnegade41, 5•
./.{ / . ( Dræbt 20/3 1945. Skudt af ukendte Personer paa Hj. af

~~.~?'-'..,/./,.,<;:' Nyhavnog st. strands~ræde.
I

Carl Jensen, 16/10 1920 i K., Chauffør, boende Østtoft'etr-·7.
Glos,trup. Dræbt 21/4 1945. Skudt paa Brøndbyvestervej ved
~gevej. #~ a-! f?Ø't

Abrahams,.Kaare. Unterstu.rmfUhrer i Waften ss. Skudt 9/4 1945 paa
. ./bft-t Rosk,i;I.d-evejved Damh~ssøen.

4. Abrahamsen,.Aags Schultz.· 25/5 1926. boende Sk~tegade 13, 4' ~.
, Fund.etskudt 6/5 19'*5ud for Landsarkive~ i Bortlps Alle.

-:_." l< ,':''' ...
5.;:de~se , Alfred Carl FridtjCft,. 1r._berg. 27,l1.190o, boende F. insens-

. r;-t'/h(.ø/~ vej 94•. 4<11"Saaret 9/12.1944 va~ ~t."Hold,<?p"~d :~n Penge-
. . '7-(: transpor't. Død,15/12 1944. ~ .'

_ .- • ".....;L

6. Andersen, Ak~el Emil.. f. ? I <"jDræbt '5/5 1945. Indbragt; til Frb.Hospital
":. ,med Skud i Brystet ..,' " ,

7. ~;,rsen. carl Henrik~ 31'Aar. Jægergade 25~ ~bt 1~/11 ~944•.
~:;""H1'.G).~ Skudt i Opgangentil Bopælen. (~

: 1• .18• j,Andersen. Ejner Mølgaard, 22/2 191.3, boetfde savo:!'Hotel. Dræbt 25/1. 1945.
- -\W/I-t llJl.w~) . Skud"tpaa Ves1ierbrogadead t~r Nr. 2 af to ukendte M3!n<4

9. Andersen~ Ernst Frederik Iætari.us. 1/12-1914 1Dalum, boende Ole Klokke~-
<\._-\1...... _ ~ vej 34'--, Funde't liggende dræb't ved Skud 28/2 1945 paa Hd. a:r
~ ~odesgade og Baggesensgade. '

-/' . lo. Andersen. Hais.Kri~ian,... 18/7.'.' 199t;.·· Hovmester,Marinevægter.·,~,I.)- '" 6-
~ D~bt 29/3, l~? ..<',~kudt i,~~~ShO,sp~~~;ets F~;ga~~ ICC~l~

Et. W,eelrs.~n.• Heidrio.tl. r SS R01i1;.~Uhrer~~Sa~~e~_.3/3,.;945 unde~ Slqderi
~. paaUe1:'torr. : Sene~; dg. v.ed Dø~' ."7 ' ;',' • ,'-"

'::. • '. . I ': 'n:," i/o' I .~. _••. " tor- .' ~

12. Ander~en. Henntilg,Charles, 26/12 1911 i Børglum, boende Ny Adelgade 12.
, Dræb't20/4 1945.. Skudt paa sin Bopæl. ~'Vv~~

j(~ A,p.dersson,Herlut"Freddy Johan Alfred, K. 13/9 1912.~n~ Borups al 4.{-~L, ,. tlt~.~ Alle 242. 2. S~dt 15/2 1945 1 Esr~ade Ild for Nr. 7. ~'oI:'1·1/ht;-w.,j-:"'1f.-!~

- - 14. Andersen~ Ho'lger, 8/6 1905 'i k~t' boende Norgesgade 53. 2. Kasse~' .i,' '::,. .--
,\ \\. ..J,.vare4+rektoratet,f-,...Y'ogDJtagergade2. D.ræb1i19/1 1945. 4 re-

~ ~~ volverbevæbnede Mænd trængte sig ind iVaredirektoratets
Kassererkontor. DaAfd. nægtede af adlevere Nøglen t11
Pengeskabet, blev han skudt.. .. ' ~'

15. Andersen, Johannes Holmgaard, 10/8 1885', boende Krausesvej 21.. Ekspedient.
Fundet; liggende, dræbt i sin Lejlighed 3/4 1945- 'Døden sltyldes1; VJa-e,.. stum~,VOldmodKranie~, formentlig i Forbindelse medKværlq:ttng.,

"'t'. "

.;?-
.. ~.

,.".-';'& 'rl'\itr."..:i;;- 3'"' :''1."'' &ilt >ethi' -j 7' . 'ri-' :-c·· ".>. u. .~ ......................---=-=..,~,---------~- ..~------....:..--_--_ ..~~--~~_.
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17. Andersen,
+

AI~*-?i
Niels Christian Magnus,26/3 1909 i Fansffiark. Dræbt 5/5 1945.
Indbragt til Fr. barg Hosp. ,Skudt i Slotsgaarden. ~,v.-Uv1.W"v

Peter, 30/5 1922, boende i Fredericia. Gartnermedhjælper. Ilt
Dræbt4/5 1945~1. ca. 23. Indbragt til Retsmedicinsk:In- 71-·
sti tui#. I,J'W- S \ "

William, 22/9 1890 i Skads, RiQeAmt, boende Aabouleva.zoden32, 3.
Repræsentant. Dræbt l/l 1945. Skudt ved Gl. Strand.

16. Andersen,

18. Andersen,
~1:

19. AD...drea'ssen,Erik Edmund,12/9 1921.i K. t boende'Istedgade 14. 2. Spor-
~~ tf fY} vejsfUnktionær. Dræbt 24/2 1945. Fundet ,-liggende skudt paa

l Hj. af Ø.Søgadeog Collinsgade., "
f

20. Andreasen, Henry Jacob, 1/2 1890 i K. boende lfjaJ.sgade 35. st. Detai1-
~ IN t handler... Dræbt 21/4 1945. Skudt ned i sin Forr. t Nja1sgade 35.

a1 5-6 ukendte 1iænd. '

21. Askløt t Herluf Albert Sigurd~ 26/10 1905. SS og Schalburgmand. .
4/..:]1. + boende Mu.nkebjergv:c:~,~?, Ta~p,.._ DræbtI8/4-1945 ved

.Skud paa, Bopælen.~ I. ()"", r~) ... l -
,

22. Banner-Jansen, ViggoSvend, 10/11 1894 i K.t boende Lykkesholmsalle 9 C St.th.~~ + Malermester. Fundet liggende skud't 21/4 1945 paa Stien langs
/. Døgnemosen.

Bjarne. K. 10/2 1935. Dræbtpaa Legepladsen (SundbyTorv) ved
Elbagade 8/3 1945, da P.B.Boa blev skudt. ,.

Johanne, saaret 5/11 1944. (f.G/12 ..3.(06)', boende Langdraget 7•.
Blev samu:.enmedsin .Mand,Redaktør.Bendixen afhentet i sit Hjem-
og ført' ned paa Gadentil en Bil paa Hj. rl Langdraget og Grøn-
dalsparkvej t hvor da begge blev skudt. ned bagfra.

25. Ben~n, OttoChrist~ 31/3 1889. Redaktør, boende Langdraget 7. DDæbt<Ji.t- . 5/U 1944 sammenJlødHuatmlenJohanne Bendixen, se ovenfor.
'.26. Bentzon. Orla Aksel Christian. Guldsmedesvend. Dræb't14/2 1945 pø sin

rl.1). Arbejdsplads. "Guldsmedeforr.,~rstedve;j 66 at ~endte Mænd.

27. Be~tz~n, Tage, SmaJ.legade25 C., 5. Prokurist paa Nord.ark. Suret ved
~..).fr Skud 1 sin' Lejlighed den 20/12 1944 Kl. 22,40•.

. ( "Y-
28. Bih~~, Ol.,' 1/4 1920'1 K.~ boende Dr. Tværgade25, 3. Grosserer.,r-1,~-:;~'Dræbt 14/3 1~5. Skud.tnid i sin Lejlighed.

("'- .
29. Bitsch-Christensen, Johannes. 19/6 1905 i Snesere, boende Højdevej 53,st.tv.H:O. . Elektriker (Hipomand). Dræbt 16/2-45. Skudt ned paa Højdavej•

30. Bjelkested,. S1gvartus Bjarne ltlkael, K. 20/12 1911. SS Nand. Dræbt
tt.D. 7/4 1945. Indbragt til Retsm.Inst. fra Hove, Ballerup. Skudt

. i en Bil. ~ lI1andCarl Vilh. Madsenskudt sarr.tidig.

31. Bj,~rnede, ValdenoarJørgen, 2/4 1885. Restauratør, FarumKr.
~~ Dmb't 24/9 1944•. iJ' .

32. Bjerredahl, Anna Maria, K. 15/12 1906, Fiols~e 13. Dræbt 31/10 1944.H.p. Skudt ned i sin Lejlighed af' to ukendte Nælld. .



Axel Valde~ar Ferdinand, 27/6 18Jr. Politibetjent. Dræbt
8/3 1945 i Elbagade. (~ ltc..l4;h.w~ Ø::;z~
Hans Egon, Edithsvej 15" Glos,trup. Dræbt 9/4 ).945.
Skudt ~ Glostr\lp. ~"l.'" I'-VUV- ~\J-.v' t3A-;A ..,(..~Ii''-

Carl J" Aage, 16/10 1920.. Chauffør.·· Dræbt21/4 1945. II~,?
Indbragt til Retsm.Inst~

36. Borregaard, Oda Ellen Johanne Henriette, 3/9 1895 i Karrebæksminde, ,
]J tJ boende Parmagade32. Dræbt 3/4 1945. Skudt paa SundbyHosp••
rl~ , hvor hun henlaa somPatient.

33. Bobm, +•
:;4.. BOhUS~'

35. Borg,

Erik, Frydendalsvej 33, Jlepræsentant. Død 19/10 1944.
Fandtes hængt i sin Lejlighed. Liget var nøgent. '.

Brahe, Hoger Charles Jlladsen,28/3 1889 i K., boende Wibrandtsvej 55, St.,
~'" Zfdv~Restauratør. Skudt 2.2Ll..o 1~ i sin Cafe, "Strandly" , Øresunds-

a. ~vej 124, af 2 Gæstere;:~ ...t:"F
39. Brasen~ ~ Jørgen, 25/2 '1923. Dræb1i22/10 1944. Skudt ned paa

SIi:.~~ ..c~j. af Bredgade og Dr. Tværgade. .

40. Brask, KnudBe~o.. 25/2 1923 i Odense, boende Frankrigsgade 31, St. th.,
ti P Dræbt 17/10 1944. Skudt ned i elle~ ~_m.:rh~~_~:rsin Bopæl.

41. Bruun, F1e.mDJ.ngJulius, 27/7 1928 i K.t boende G,.ldenlakvej 3. 2. FundetIf/;. ? ..dræbt 3/5 1945. Fandtes liggende skudt i Lejlighedens Entre.

42. Bruuh, Johan Henrik, 20/7 1917, .boendaFre4friksberg Alle 34. Dræbt·
H. D. 18/11 1944. Sku.d't1Frisørsalon Kingosgade 17 af to ukendte Mend.

Bueh,
~O
Bøs1ing, Finn Valdemar. Dræbt 24/10 1944.

calsmd.~~~d.jur., Vejlandsalle 9"7. Dræbt 30/1 1945.~ .t V2ttlf~Jw~
HI~o /

Carlson,. Emma N.0., 30/9 1877, Kroghsgade l. 4. Husejer. Dræbt29/4 1945.
H. P. Skudt paa siD.Bopæl.

Aron Osvald, 7/8 1920,. Skovvænge1;32, Taarnb~..
Skudt ud for Amtssygehuset i Gento~te.

Dræbt 9/3 1945.

47. Karl~son, Franz Fritjo~, 1/3 1901 SVerige, Wildersgade 60, 2. Dræbt
~ 6/5-45. Skudt at eu Fejltagelse at Frihedskæmpere.

48. Christensen, ålber1;, Randers 18/8 1910, Howitzvej 71, Mejeriarbejder.
Dræbt 28/3 1945. Dræbt paa Trappegangen~d for Bopælen.

49. Christensen. Asger William, Roskildevej 33 A, Restauratør, saaret 21/11 1944.
T,.,L. ~ Saaret ned a~ ukendte MBndud tor ~lmelundsVej 20. .

50. C~x.:~~M,nsen.Charley, Søpassagen 11.. St. 8aaret 19/12 1944 i Hosteinsgade.1r~- So~erfolk afhentede ham paa Rigshospitalet. . '

51. Christensen, Ejnar, 29/1 1917, ArbejdsIrAnd,Nansensgade43. Dræbt 23/10 1944.
-r\;y" Skudt 'paa Hj. af Gl. Kongevej og V. FarilLagsgade.

52. Kristensen, Elvira Johanne, 17/1 1897, Dronn1ngensgade15 o.G. Rengørings-
kone. Dræbt25/4 1945. Skudt ned i Dronningensgadeud for Nr. 37
sammenmeden Veninde Anna Kirkegaard P~tersen, der blev saaret.



,3. Christensen,

,4. Christensen,
+

". Christensen,. e_
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Christen~n ..
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;7. chri~ensen,
H·,;"

;s. Christensen, .
~ .. '

;9. Christensen.
fbr

60. Christensen.
PI)

61. Christensen,
H·CA.

62. Christ ens8'D,
ij.<b.

63. Christens8D.
H.~

IH 64. ChristianseD,

6;. Christian.en.GJ.

g
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Frode Enrico, K. 19/7 1901, BlegdamsTeJ 20, Kld.
Dræbt ,I; 194' Kl. ca. 1; i Frihavnen. .

Gunver, P&lermoveJ 27. S&aret 30/4 194, ved Attentat
modhendes Kæreste, der var Hipomand, da de stod ved
stoppested. paa. stormbroen. Hipomanden bleT ikke ramt.

KaJ Alrred, 11/3 1901. Gartner. Gladsaxe JlØ11evej.
Skudt i HJemmet. Dn-bt 27/3 194;.

Knud· E"ert Albert Valdemar, lC. 17/11 1904, boend.e
Grøndals Parne" ;6 st... 1laskinarbej der. Dræbt 4/2 191$-;
Ted. Skuet. gennem Vindue p&& BOpfPlen.

/

Laurits Evald Emil, 20/4 1914 1 X., boende Grækenlands-
"lej 80, St.tv. Dræbt 9/3 1';4,. Skudt necl paa. Gaden ud.
for Rol~and8al1. J'r. 34.
LudTig ~ohanDes. 24/8· 1899. Dyre~8er p&&Statens
Senil. Institut •. J'undet druknet ~/4 194' i Friha-men.

Orla Christian, ;'1 Aar, Pindosvej 20. Frugthandler.
$&aret 1.9/11 1944. Skudt ned, da haD opholdt si~ i
sin ~T ••

Peter Christian, 2/10 1900 i Rand.ers. Fabrikant,
boencle ltOUT."' • .1 26, t.r1"Ørød. Dræb";"24/~ 1945.· Fundet
11øende skudt P'" Wibrandta",ej. (W ~ /
Sten HØJmark. 26 A&r.' S",anemø11eTe.1 26. Dræbt 2ct/4 1945.
Skudt paa Bo:plP1en. BleT haardt eaare'l og dØde senere ar
Skudlæsionerne.

_WilUam Stoll.er, kld. Hipo:,8ørensen. 32 Aar, boende
G04thaabaveJ 207, 2. Drabsforsøg 20/4 194,. 3 Fri-
hedskæmpere passede ham op og atryrede flere Skud m04
~. RaD ble.,. raat 1 Ryggen.

Till,. Vaga Aage )(øller, 21/S 1909. ~Jener. Dræbt.
13/4 194,. Skudt paa BopeleD Thyra.gade 1, J.
S1qtermeBter. IAndtof'tegacle 20. D%'IPbt30/10_44.

Heinrich, 1/8 1916 i Aabeuraa.~ boende 'rordenskJ olds-
gade 13. Søfyrbøder. D1.'fpbt0/12 1944. Blev skudt-
paa KJ. af' IUel. EbbeaenB'TeJ og Set. Knudsvej. Hans
Klæder var paahæf'tet eD Seddel: -Kan arbejdede tor
-rya kern.- •

66. Christians~. STend Aage, Chau1"t'D'. lladrupTej 177. Draabt 16/11 1944
ud tor Frederiksborgvej 181.

Ic '!u f67. Christophersen. EdmundEmil, 31/7 1907 i K., boende Ryesgade 114 A, l.
l l Dn-bt 26/12 1944. Skudt pa& 'rrianglen. ('tY ~ l

Kax. 12/3 1909, boende ~enslØT ~rv.j ll. Sekre~r 1
d.et tyske Handelskammer. DrlPbt 3/4 1945'. Skud.t.l sin
Lejlighed •

6.8. Clausen,
H.D.

..-"' -- --- .~_._------~- ------ ......_-- ........-



75. Drackner,
#D.·

76. Due-Petersen, Fritz Friedrich, 28/8 1904. Direktør for Maskintabriken
· H.~~ "Juon• Dræbt'24/1l ~944. Skudt, da han kom kørende i sin.

'~i .\. '., Bil ad Køge Landevej.

69. Coldin,g,
f;I ~'~.

70. Corl~.~J;N-. pf.~,
71. Dahl,

~'

72. Davidsen,

~

73. Davidsen,
~,

Duen,
<f,.f,~

74.

la- 5.-

William Valdemar Emil Frederik, 5/5 1889, boende Bagsværd-
vej 71 A, L3ngby. Dræb't ;i2 1945. Skudt i sin Lejlighed.

Victor Louis, K. 9/9 1908, Vagtv.ærnsmand. Dræbt 20/2 1945·
paa Nyelandsvej. .

Jens Peter Jensen, 14/6 1884. Inspektør, Nørrebrogade 229.
Fundet dræbt 7/4 1945. Blev afhent'et i Hjemmet, formentlig
af tysk Politi, og næste Morgen fundet skudt i Utters1ev Mose.

Anton Frederik Villy Johannes, K. 11/9 1909, boende Græken.-
landsvej 2, 3.tv. Dræbt 15/1 1945. Opholdt sig i en Cafe
paa Ej. a:t'-Elbagade og Maltagade. 2 Personer indfandt sig
og anmodede ham om. at gaa n:.edu.denfor. Her blev han skud't.

JeIlS Peder, Pormer paa "Torotorrt, Kollegievej, Hell. Saaret
29/12. 194:4paa Fabriken. '

. '

Alfred Frederik,. 15/3 190B 1Rødding, boende Kastru.pvænge 18,
Taarnby, Skibsfører. Dræbt 21/11 1944. Indbragt til Retsm.
Inst. fra Ørnegaardell" Lyngby. .

El0. VagtJ1iester i Hipo. Dræbt 30/4 1945.
lazaret."teii. med Skud i Hovedet.

Indbragt til Felt-

. ~
Louis Arw,snd, B/II 1907, Er.berg, boe~de Jydenolmen 27, St.,
1laler. .Dræbt 24/4 1945. 3 N.andspersoner adfandt sig paa
.I1ans Bopæl, hvor de Skrid ham•

.-,

78.' Edeltsnn Bang, Preben Palle, 15/7 1918, Fr.bergt boende S"trandvej 98.
· H.'. Filmtekniker. Dræbt 1:-3/3.1945., Skudt. da han opholdt sig

i Cigarforr. Strandve;jen.167.

79. Ef!, "Pi~a1entiJi,. Værneda.msvej lo, Gross~er.. Saaret 27/11 1944 Kl.+~ 22 ved Skud, da han vilde gaa ind' i Opgangen til sin Bopæl.
· .

80. ~lsborg. Aage William, 5/12 1892,1 K. Boende Kongensvej 9. ~be1hsnd-
"\~_å--:ler. Dræbt 19/4 1945. Sk11dtpaa sin Bopæl.· _ ..

lin- Ei~LW Holger Alfred Ka~h 27/4 1913. boende Højdevej 36. Sporvejs-25r.~~ :tu.nk"tionær. ~b't 6/4 1945. Skudt i sin Lejlighed.

82... Eriksson, Ernst Albin. Gerhard, 24/6' 1910 i SVerige .. boende Præsiiemarks-
.IIIA LJh , vej 12, Kastru.p. Dræbt 3/4 1945. Sku.dt ned paa Hj. a:t Er-

.~~~ landsvej og ~Jnkiavej. I Besiddelse af Waffensch~

83. Fagerberg. Knu.t Suten, 11/7 1903 i Sverige, boende Uørrebrogade 200 G.H . ~. JÅC·hralern.Bester·llDræbt25/4 1945.. Skudt ned af ukendte Mmd i
• ergs A &. ....

FredeJh1ksen, Karl M. Robert, 28/6 1887, boende Herluf Trollesgade 24, 3'~
H. '4. Jou.rnalist. Dræbii 19/1 1945. Skud't paa B·opælen.

. .

Frederikse~ G. Sehalburgn:and.. Dræbt 24/10 1044 Kl. 9t ....Skudt. da han
opholdt sig i Bagerforr., B1egdamsvej 86.

84.

85.

,- -
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Mogens"16/4 1926 i Varde. Kastelsvej 16. Student. Dræbt
3/5 1945 Kl. ca. 16. Sku.dtunder Ildkamp medHipo?

87. Garthausen. Per Willi. 12/4 1911 i K., boende Ro.ltSøgade3, st. Instru.-
LJ l). mentmager. Dræbt 12/2 1945. Skudt paa sin Arbejdspla,ds af '
Cl . (j. 4 llkendte Mandspersoner. (UrmagerLudvig B.Hansen,.St.Strand-

stræde 16).

86. Friis,

88. Gertsen,
ha

Gilbert,
H.~

Hans. 23/3 1922 i Tønder. Dræbt 3/11 1944. Sku.dt i RudeSkov.

Horst Edelbert, 18/9 1889. Sortedamsgade 29. Redaktør for
Skandinavisk Te1eg~bureau. Dræbt 11/10 1944. Skudt ud
for Bopælen.

Willy Ignatius. 6/4 1921, boende Brønshøjvej ll. Fængsels-
betejnt. Dræbt 15/3 1945. Fundet skudt i-Nærheden af sit
Hjem..

91. Grau~r~._,~ Jakob Hieron1Dls. Sahack, 1/7 1921 i K.t boende Bøgevej 1o~
. ~~- Hell. Dræb1;8/12 1944. B.levfun4et li~ende skudt paa HJ.

a:! 1?rags. BouleVardog Amagerbrogade.

92. Gravengaard. Niels Ebbesen,. 12/5 1881. Horsens, boende Gl. Jernbanevej
16-18. Dæbt 25/1 1945. Skildt paa si t Værksted ved Bope-'
len d en ukendt Jfl8D.d.

.,

(\t 9'. SUlstad. li&:ttJi;ik: AleI8nQ;ar, '19/12 19214 i Riisk1v. Bmot; ..~
l . ,.

l '94. Haarlev,.J, ...rJ!8.rgen.I.E.Ohlsensgade 7. Erhvervschef. Saaret 15/2 1945.,~,\ \f~~ ~ev, i Opganglll1" til sin Bop:l standset og slo1~t ned af en Nand.

95. Haekenberg, Eleonera Ewmue1a, 23/6 1906 i K., boende Tornebuskegade3, 2•.
!v
i

• ~ Baghuset. Dræbt 1/12 1944. Blev fundet liggende skudt i
! ~~ \ Sverrigsgade ud fo.rNr. 20 sammen!ted en ~landved NavnOtto

Knud cu.. Larsen•

96. Hagen..

~ -1\.

97~.on~

98. Hansen..

99. Hansen,M~4
100. Hansen,

t,.lO~~

102. Hansen,

H~~·

.~ .- -
Svend Palle Hugo, 21/6 1927 i K... boende Rabekkavej 33. S1I.
Kontorass. 1Zoneredningskorpset. Dræbt 25/4 1q45.. Skudt .
ned a:! ukendte Personer og derefte-r kaste"t i Vandet i Utter-
sleT Mose.
Carl John. 29/71927·1 Gentofte, boende Kirkevej 15. Skole-
elev. Dræbt 6/5 1945 paa Maglegaardsskolen.

. '

boende Vesterbrogadø 69, Kontrollør. Dræbt 7/ll 1944.

Bjarne L., 22/6 1924. Privatdetektiv ved D.S.B. Dræbt 20/4-45.
Indbragt til Retsm.Inst. ~ra Roskildevej.

Charles Viktor, 30/12 1903. Skuespiller. Dræbt 24/9-44.
';''.''J

Edvin Henr,r Emil. 11/2 1899 1 K., Me11emforta11e2~ l. .
Montør.. Dræbt·271'+ 1945. Skudt i Pustervig antageli~.~
tysk Politi? , .

. .
EgonHelmuth, 20/5 1918, Frederiksborg Amt, boende Nåilsena-
gade 19. 4. tv.. Postbud. Dræbt 24/4 1945. Skudt ned paa sin
Bopæl.

-"",,-- _..__ ._- •..._ ~ ~.._-- .. ,------- .



103. Hansen..
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Georg Peter. 2/2 1918 i Odensen, boende Stenda1 lo, St.
Marinevægter. Dræbt 5/2 1945. Skudt paa sin Bopæl af',
u.1teno.te1tænd.

104, ~en'!"J Hans, 7/8 1887, boende Roskildevej 293. Urmager. Tysk stats-7 v.J lP, borger. Dræbt 17/3 1945. Skudt paa Bopælen saItIten medHastru~
en Katrine M.J.M.S.Hansen.

106. 4rs;1<t=
lo? L:~~nf

~~

108. HaD.Sen,

109. Hansen,
H.1).

lio. Hansen.
w/b.

I. { lU. Hansen,(F

li3. Hansen..

d*"'~Æ
114. Hansen,

!.
,

J., boende Broholms Alle 13~ Kaptajn i Schalburgkorpset.
Dræbt 3/2 1945. Skudt ned i Næstvedgade 2.

Katrine M.J.M.S., 13/8 1891, .boende Roskildevej 293. Dræbt
17/3 1945 paa Bopælen saJI1ltenmed Manden, Urmager Hans Hansen:.

Knud Valde1IlB.r.K. 13/12 1897. boende R\1ngsted Plads l, st.,
Købmand. Dræbt 4/4 1945. Blev afhentet i sit Hjem ~ 3 be-
væbnede~. Blev kort Tid etter tandet skudt i Utterslev
Mose.' .

li7. Hedeager, Tage, 31/3 1908, boende Randersvej 17, Aarhus. Assistent~O
O}~ . Dræbt 12/12 1944. IIldbragt til Retsm.I.nst. fra Grøndals-

sletten, Charlot.~und.

118. Heising.

~ -*- -_._------.-.- . -~-

Franz Louis,. 17/10 1889 i K.f boende Lyngbyvej 1·30. Stenhug-
germester. Dræbt 6/5 1945. Blev fundet liggende skudt i sin
Seng.

__ .000_0 ... _. '0'-_ 0.0 °_o. o __• ~ __ O

_. .. _0 ..._ ......... _



Grethe, 1/9 191;, boende Ryesgade 58, 2. 8aare~ ~7/4 1945.
Aænden dxæbt (Willy Henriksen) af ; maskinpistolbevæbnede
lænd, der af:ryrede 2 Salver mod dem. ~L4.~&
Wi~ly, 26/10 1913. boende Ryesgade 58, 2~-E;g~f;;dlj~
Dræbt 17/4 1945. Hustruen, Grethe Henriksen, saaret ar
3 maskinpistolbevæbnede Mænd, der affyrede 2 Salver mod dem.

:w-

122. Herskov, J..-Leo Laurits Au.gust Evald, 6/9 1909 i K. boende Kastrupvej'
~AtI 'flt 1f'i1}l 98 B. Stævningsn.and i Københavns Byret. Dræbt 26/4 1q4.5.
lf"'"vu .... ~~ Skudt paa Vejlesøvej i Holte. Medl. a:r E.T. « t5>43

- J
123. Hjorts1~~ Andreas Nicolaj Bagge, 9/6 1894 i K., boende Borgergade 67 A, 5DJ,+~ Kontorassistent. Dmb"t 30/4 1945. Skud't i Set.· ThoJUaSAlle.H.J~.f1 Vagtn.ester i Hipo? .. ,--

·124. Holm, Alfred Antho~. boende Hvidovrevej 128, Opg. 6. KasernG-
(=10. betjent ved Hærens tekniske Korps. Dræbt 7/'+ 1945. 3kud't

- i Farveforr., HvidovreveJ 110.

119~ Henriksen,.

120.
~~n,

')~

Henrik sen,
.~

121.

126. Holm,

127. Høj, H"iHJ
128. HØj.C).

. H. ij-

l29. ~~

130~~~~en ...1"
V.,yJr -4 'Jo-r

13~. Jacobsen.

132. Jacobsen,..
133. Jacobsen,

~

135. Jdusen.
Åt~\

- .. ' ..;.
••• : SIt.
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Karl Asger Hans, 31/8 1907, 0Sterdalsgade 3 A. Marinevægter.
Dræbt 21/10 1944. Skudt paa IIj. af Otto Rungsvej og Peder
Lykkesvej.

Arne,Christian Dreyer, 25/5 1929•. Dræbt 18/11 1944.
~, 25/5 1929 1 K.~ boende Jernbanealle II, l. Dræbt
28/12 ~944 Kl. 17. Smdt i Forr•• Jer!lbanealle 33. hvor
han var ansat. 'fA Co. 9~. .

" ' .Arne Peder Lauritz. 24/11 1920 i Gudme, boende Classens-
gade 19 A. Dræbt 1/3 1945. Skudt paa Rosklldevej.

AXel Anker. 1/1 1902, boende F.l1emosevej 8, Gentofte.
Skudt i Bagerforr. , Bernstorffsvej 156.
Erik, K. 17/3 1912, boende Rahbeks Alle 20. fhv •. Politi.-
betjent. Ansat i E.T. Dræbt 16/3 1945. Sklo1dtned i Alle-
gade.

F., boende Vesselsgade lo, 3. Saare~ 9/3 1945 ved Skud
i. cafe Hyttefadeii. NybavIl 25.

C., boende Tjørnegade 4 B. SS N.aM. (Deltaget i Kampen
paa 0stfronten og mistet det ene Ben). Dræbt 18/4 1q45.
Indbragt til Retam.Inst. fra. Bopælen.

Thorkild. 9/12 1913. boende Grøndalsvej 66. Dæknavn· Per
strøm, Løjtnant i Hipo. fhv. Politibetjent. Dræbt-4/5-45 •
Skudt paa Bopælen.

Valdemar Einar, 1/2 1885 i Ringsted, Grosserer, boende
Danas Plads 16, 2. D:cæbt21/2 1945. Skudt i sin Lejlighed.

Johan, 14/12 1899 i Tyskland, boende Sofievej 6, Lyngby.
Farvemester. Dræbt 29/4 1945 paa Bopælen.

alfred. 27/11 1913 i K.t boende Højdevej 36. Armd. Dræbt
5/4 1945 Kl. 22. Ifølge Dødsattest skud"t et Sted paa Nørrebro.

__ 'O .,. - ._ --"' ............. .....,;.. __



1';8. Jensen,.
~

1';9. Jensen.

142. Jensen.

146~ Je~n •. \\.V·
147. Jensen,

148. Jensen,.
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Børge Ejnar, 5/3 1914, Malersvend, boende Jansvej l, S~.
Dræbt 25/3 1945. Afhente"t i HjeJLmat a:f ukendte lænd og fun.-
de"t dræbt i Taarnby.
Carl Will~ Erhardt, 2/6 1912, Arbmd., boende Elverdams 1'.ø11e,
pr. Tølløse. Dræbii 24/4 1945. Skudt i Klampenborg Skov ..
Edith Siie11a, 11/2 1916, Servitrice, boende DaDEarksgade 2 A.
Dræbt 28/1 1945 Kl. 14. Skudt paa Bopælen.
Emil Qvis"t, 6/2 1894, boende Fælledvej 14. Dræbt 23/2 1945.
Skudt i Skræderforr., H.C.0rstedsvej lo.

Lagerarbejder. boende Eilerstedgade 20.
Indbragt til Retsæ.Inst. fra.Staiiionsvej 36.Ernst, 3/7 1924.

Dr.æbt 21/11 1944.
Herlev •. 2/1
Frode Carl. Cyklahandler, Virum TON 2. :'-'Dræbt11/4 11.945.
Skudt i Toget nær Jægersborg St. \
Gerhard. 20/7 1920 i Assens. ffipomand. Buret 4/5 1945 og
død 13/5 1945. Skudt i sit Værelse. hvor?
Helge aelsøe, 6/3 19l8 i Havdrup, boende E11ebæksvej 59, st.
Dræbt 28/4 1945. FQndet skudt i Aldersavi1e Slotsruin. Bagsværd.
HeDning ~ner, 5/10 1902 i K., Redakiiør. boende Storegade 37.
Sorø, illegal Adr.l Strandvej 155, K. Dnebt 17/4 1945. Skud1;
paa den illegale Bopæl.
Kjeld Laurits.. 22 Aar, Kontorass. ,.boende st. Strandstræde 14.
Dmbt24/2 1<)44.
Knud 01;t, Skyttegaardsvej 13 B •. Dræbt 17/4 1945. Skudt paa
Rosklldevej.
Leif Casper. 22 Aar. Abel Catrinesgade 7. /. Saaret 9/12 1944.
ved-Skud 1 Viktoriagade. Blev efter eget Ønske :ført til Felt-
lazare'ttet.
Ole Johannes, 23/10 1906 i Slagelse. Arbmd. Offenbachsvej 22.
Dæbt 21/4 1945. Sku.dt ~aa VesterbrOga,::~ "1I.IAI ~._ .

Robert, Maskinist, Prinsessegade 63 •. ~ 25/3 1945. 4fJi~J..L
Albert Gregers, 3/10 1918 i A •• Chokoladearbejder, boende f
Gerbrandtsvej 22. St.tv., Sku.dt paa Hvidovrevej. ffipolUilld.
Kjeld Laurits, 5/5 1922.' K.ontorassistenii. Dræbt 24/2 1945.'
Fundet skudt .Pa.a Roski1devej ud for Nr. 33 ..

-Aage Erik, 12/1 1886 i K. t Malern:.ester. Holsteinsgade 27, 3.
Dræbt 6/5 1945. Skudt paa sin Bopæl a:f FrihedskælLpere ved
en Fejltagelse.

1-N 153. Johansen, Inspektør paa. ffovedbanegaardens Restaurant.' Bortført 5/11 1~.
154. Johnsen. Direk"tør for Allvays Radio. Drabsforsøg 3/4 1945 paa Vej1esø-

~.lf\ \. ve~ i Holte.
r \..,J .'

~~L
• --~._...... _ .._---



Axel, kld. Carl Hansen, 28/8 1907 i K.t boende Hi11erødgade 21 A.
Dræbt 1/4 1945. Fundet sk:ud'ti Char1ot'tenlund Skov sa:rr.menmed
Chr. Erhardt Voss. Beggehavde 'tyske Legitimationspapirer uds't.
af tysk Sikkerhedspoliti paa Po1itigaarden.

Juldorf, HeDr,1 Jaul, 8/7 1907 i Nyborg~boende Finsensvej lo C, 3.
~. Dræbt 9/12 1944. Skudt i sin Forre'tning, .Nørrebrogade70.

Jørgensen, Arne, 24/11 1918. Arbmd. Dræbt 25/4 1945. Skudt paa Bag-
H.O J sværdvej ud for Prinsessestien i Lyngby•

156.

157.

15
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..
158. JiOrgensen,EgonWende1boe,30/5 1918. Tjener. Dræbt 3/4-45. Skudt i

FI.D. ~~ Gaarden til Ejendommen,Frederiksvej l. "

159. Jørgensen, Helge Richard, 32 Aar, Scandiagade:66, st.th. Garveriarbejder.
'SJi,rfN- Drabsforsøg 29/3 1945 Kl. 2. 4 iiand indfandt sig paa hans Bo-

121 og affyrede Skud't modham. Blev skud't gennemLeveren..

Gudmundur.8/6 1888 1Island, Forfatter .. boende Upsa1agade20.
Dræbt 5/5 1945. Sku.d"t paa Bopælen. at Frihedskæmpere.

Leit Hans, 16/6 1903 i Viborg. Repræsen'tan.'t.Ny Østergade 23, l.
Dræbt 11/3 1945. Skudt paa Trappegangen, ~a~etbLøg~åe!3. Ran
laa medHændernebundet samnan foran paa Brystet.

Daniel BernhDft. 28/8 1926 i Hvidovre~ boend."lAt'thæusgade27.
Dræbt 5/5 1945. Indbragt til Fro.Hosp. medSku.dsaar i Hovedet.

Ingeniø~. Dræbt 13/4 1945 paa Hanstedvej tillige~ed Hastruen.

Fru. Dræb-t~3/lJ.1945 paa Hanstedvej tilligemed Planden, Inge-
niør Knut4.
Ha.rls Edvard,. 16/6 1924 i ,Odense. Dræbt 3/11 1944. Sku.dtpaa
Peter Liebsvej·i Klampenborg.

166. Koefod-Jens8n. Asger Pelle, Fr.berg 5/8 1920. Gartner. Død26/12 1944.

167. ~!Tf}~ wa~ 16/7 1906. sabotagevagt;.Dræ~t 27/3 1945. V~ f M ølz/d!,
168~ KUhle, John. 29/11 1925 i K., boende Stemr.å.glavej20. Dræb't14/4 1945.

~"O Sku.dtpaa sin Bopælaf ukendte »md.

160. KambantX I\. ,

161. Kjærulft.
.)(~.

162. Klentz.
)(

163. KI:w.th,.
HD

164. Knath,
H,D

165. Kock.
r

170., ~sen,.
J\. L. ?

Robert Heinrich, 24/12 1914 i Horsens, Konditor. boende 3:i1de-
gaardsvej 15. Dmbt 23/2 1945. Skudt paa Kildegaardsvej.

Alfred Peter, 13/12 1886 i Vridsløselille. stabsof~ician't •.
Dræbt 19/9 1944. Skudt i EjendommenSet. Annæ Plads 13 A.
Værelse.412. 4. Sal. . .

Anitha Dorothea Ingrid, ~. Vett, 22/4 1919, boende Bagsværdvej 96
Dx-æbt17/2 1945. Skud"tpaa Bopælen.

}1ff. Larsen, Flemming,18 Aar, boende Tingskrivervej 5. Dræbt 3/4 1945.[5J.Qiy r(:"\1}t~""' Skudt paa Vagtværns-tatiouen i Brønshøj.

--1:?3. .LaI!'sen. Holger, Classensgade 19. Tolk paa Dagn:arhus. Saaret 14/2 1045
ved Skud paa Gadenud for Classensgade Nr. 15.



174. Larsen,

176., Larsen,
.i' L 11 '1

':/
1~ Lassea..

J
. ,", 'I
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Jens Peter, 26/2 1903, boende Slettevej 16, Gea.~ofte, Fabrikant.
Dræbt 19/3 1945. Vaadeskud?

Otto Knud Christian, 6/9 1903 i K. Haveforeningen Sundbyvester,
Røde Mellemvej 94. Dræbt 1/12 lq44. Fundet liggea.de skLld1:1
Sver:!'igsgade ud for :1r. 20 smen Ited Eleonora En:anllela Ha.:ken-
berg.

Svend Aage Jørgensen, 29/11 1915 i K. Dræbt 6/5 1945. Uølge
Dødsattest ingen Oplysning OIr. Dødssted eller Tid. Dræbt af Skud•

Georg He~an. 11/6 1913. Chauffør, Bangertsgade 7 B. Dræbt
1/3 1945. Skudt paa Tagensvej ad for Nr. 171 af 4 ukendte liænd.

I

178. Lehnberg, Poul Christian, 2/2 1915 i K. Fu.ldmægtig, Ndr. Frihavnsgade 97.
/' H,D;:/'f-,."L P~bt - saaret 18/10 1944,~dø"d 21/10 1<;44'. Sk"~dt. ned i 2øpassage,'

.i.' :.~
1'1:9. I4eder,. -,- Cat.b.inca Bertha Fr;derikke, f. Billow, 30/7 1901 i Kie1, boende
j . ~:9' . Fri.tjo:f NaIlSens Plads af 2. tv. Dræbt 1/3-45. Skudt paaBopæ-

len af 3 ukendte 1san.d. I Besiddelse af tyske Legiti.tLa:tiionspa-
pirer og Pistol ..

180. Lindemann~ Carl 1f.eincke, Taarbæk Strandvej 68. Saaret 3/5-45 af 3 :&æn.d.,
der 1a'ængte sig ind i .hans Lejlighed og afkræveda ham hans Pi-
atol. Da han nægtede at; have. nogen, skød de ham ned.,
Franz Erik. 25/2 1929 i K •• boende Vognmands~arken 24, 3t.
Dræbt 15/2 1945. ,skudt ned af 3 ukendte end i Vognn:andsIliarken
tLd for Nr .. 18. da han. var paa Vej til Akademisk Kursus.

182. Lundsberg • .Axi:IlFrederik; 21 Aar, boende Sdr. Boulevard 130. Saare't
",p, 5/3 1945 a:f ukendt Mand paa Cykle. der skød ham ned ud for

Ko~ehospitalet.

181. Lomborg,
~.:O' -,

Heine Richard, 3/5 1912 i Vejen, boende Stradellasvej 30. 2.
Dræbt 11/3 1945 Kl. 23. Uølge Dødsattest skudt ned. i Tegl-
hollken ud for Nr. 35· a:r tysk PatNlje. SA Mand.

184. LUtzhØft. Ganver. 28/11 1889 i K., boende E1megade 21, l~tv. Dræbt
B/l 194-5 ved stump Vold og StraIJ.3l1lering paa Bopælen.

185. Løvgreen. Svend-Aage Bernhard. 18/12 1913 i K.t boende Ol~ert Fiachers-
gade 8, 3t.tv. Dræbt 18/2 1945. Skud't a~ 2 ukendte lIiænd. da
han. opholdt aig i Res'tmlrant rtBelleVt1s".

186. Månsson,

187. Jfånsson,

188. Madsen,
t<

189. Madsen

Helga Kathrine, f. Hege1~d, 25/11 1392 i Ske1skør, boende
Howitzvej 29. Dræbt 22/4 1945.. Skudt i Lejligheden. tillige-
!Le.d~en Jens P. Månsson.

Jens P. f 16/5 1890 i SmeNp, Tobakshandler, boende Howitzvej 29.
Dræbt 22/4 1945.' Skudt i Lejligheden sammen med Hustruen,
Helga K. Måa.s~on. .

Karl Vilhelm, 3/3 1898, Chauffør ~or Værnemagten. Dræbt 7/4-45
sammen&ed SS Mand Bjarne Bjelkested. Skadt og indbragt til
RetSJk.Inst. fra Hove, Ballerup. J..#;t'fo~""',.l.

Poul Bay, 10/11 1921 i K., boea.de Højdevej 31. Dræbt 5/5 1945.
Ifø1~e Dødsat'test, Findested og Omstændigheder ukendt.
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191.

~orki1d ~uliua Peter Ole ( Tipo-Madsen) •. 28/7 1913 i
Atp:'hus, KaptiiJn 1 Sch&lb~korpsett boenåe- Holsteins-
Tej 3.1.. Dræbt. 22/1 1945'. Skudt ned. 1 Ndr. Frih~vnsga-
cle vecl.Melchiors Flad.. '

KagnU88eD, Emilie Holateiu, 2/9 1892, Frederiksdalsvej 100.
Dræbt 19/3 194':. Skudt i sin Lejlighed.

vaJmros, Carl Erik, K. 2,/3 1901, boende 1l&riendalsvej ,2, G.
H,D. Dræbt. 5'/1 194-'. Skudt 1 CU-een, BiUovsTej 50, sammenmed En&l& AIT11da Nielsine Petersen.

M·D
llad.sen,

kttson, Henry Oskar Gundborc Gy1denkrone, U/li. 1919 i Vlvi14.
boende 7esselsgade 13,4. Dræbt ,I, 194,. FUndet skud.
i Fr1ha:vnen. ...

194. Mattson, Gyldenkrone .. 22 Aar. S~ret 29/10 1944 i Kaf:febar i
Saxogade.

193.

Ment, Ella J'ollanne Sori. Silatmann. eM 1903 1 1:.. Telef'onist-
inde, bOende Jagt'V'eJ 81. Dxæl4;l6/12 1944. Skudt nedH.D l pas. Hj. af' stt#:fahqad.e og HuslmIgade.' Arbejde ~or T;rs-
kerne.

ltoesgart,

H.b. ,,0

Eigil ~emhardt 1.1/8 1908 1 Odense, }oraler .. boend.&
Oehlaachlæ&eregada 46 A. :nr..bt· 13/4 1945. Skudt
p86 IngemannSTej Nr~ 9 sammen med Georg Knud ';1e~~en-
dorllh. Begae IUpællPDd.

EØr&e, 4/4 1923 1 BøborC. boende foppen 16, Søbo~.
Dræbt. 31/3 1945. "YII,& la:! tysk Pa~rcu111e.

Frod., 7/12 1904. Portier. Dræbt 7/U 1945'. Skud~
1 Rotel, Vlktoriagade 4.

197. ](oger.sen.

_Gåensen, Helge Bernhar4,. 1317 1916, 8R:rø~er, boende Kronprin-
rJ:. /. • ••• epde ;9,;. DrlP-bt2/; 194,. Fbndet 11g~end.e skudt
~ 1Frih&'111en ud for • Nordisk Kat!"e Co."

200. lfor'ten •• n. EgOIt Verner, 10/4 ~917 1 I'Tk. F. boende tTæ&ersborg-
.1 lade 3.3. i'tmdet smelt p&a sin Cykl. paa Kape~veJ

u.d for Nr. 15'. clen 21/12 1944. '

201, ](øller, Å1'm& Cathrine, t.Andersen, 29/12 1889 1 FalaleT.
11 b ·l...lh ".- ~ lmebt 12/1 1.94;. Hendes Virksomhed. arbejdede for
fl, •-~ lærneJllq't_ med Fremati11ina ~ Ma&1.einstrumenter.

2Q2. Køller, Erik lUs. It.2/) 1906, Lagerchet" , boend. Maglek •• -1. TeJ 7. Dn-bt 2/1 1.94,. Skudt i sin LeJli~hed.. Lager-
.. ohe:t ved. A11waY8 Radio.

199.

203. bUer, hiederich. 23/2 1908.1 J.uguat enborc. boend8' BJernede-
JJ L. ~"1•• Jn.øI-4/Tej 82. Draba:torsøc' 31/10 1944. .. død 10/11 1944. Skudt
" ,o/IoCA'l.~ r -, 1si t HJ em.

204. Køller, Valdemar 111e18eD, 23/1 1920. Tagtma.qd.paa Lunåtof'te
H,O' FlYTepla4ø. Dræbt 2,/U 1944. Skudt under Aktien paaFlyTepladsen.

20;.
D }/
IO{.~



.. ..-~

lfeqr.en~Syend Aage Bernhard, 18/12 1913. D1'æII~18/12 1944.
.:r...;

:rUelsen, ArneVilhelm, 16/3 1926 i K., Bud. boende Ujøaensgade .,~'
2. 4.~. Dræb~ 29/9 1944 Kl. 23.30. Skudt 1 Kurlandsgade.

206.
207.

18
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Axel, 4; Au, llar in eft'gt er • boende Wedelavej 5. Dræbt
23/1 194; paa Ro.k1ldev~j Yed AurorayeJ.

209. Nielsen, Axel Thomas Rdvard. 29/5' 1913 1. :B'reder1k8ha..m~ boende .
f1J .• )<JtI~ t-'~. Vleberagade U, '.tv. Dr!Pbt 12/11 1944. Skudt 1. sin Lej-
').4rt~ lighed sammenmed Rustruen. Edith Irene Nielsen.

210. x. ~·.en, Edith Irena, 30/9 1916 i Odense. boende W~bersgade ~,
~~J~. !'. ,.ty. Dre>bt 12/ll 1944. Skudt 1 Lejligheden sammenmed

'! Manden, Axel -rh. B.NI elsen •• -
Ejnar J'uul, 26/12 ~908 1 Al_k Sogn. Anho1d~6/, 1945'
~ Frihed.slrampere. Senere t'Undet økuclt..

212 •. 1'llels'C1, .Erik. Daparsgade l',5t. Saaret 30/4 194" 8:f Skud ud for
Vesterbro~a.de 2 D. . .

213. Nielsen, Ernst, 20 JJJ.r, Lagerarbejder. boende Ejdersted.gade 20.
M. \~ l)ræb~ 22/11 1944. Skudt 1 Oppngen, Stationsvej 36,

1,5&1., Herl".

Gerda, SygepJ.ej.erska. DeR .ltommUJl&le Fødeklinik paa Mar-
t.1nSTej. DI'9"~ 19/4 194,. 4•.Pers. indf"andt sig paa Fø-
de.klinikken og udga... 8i·gior tysk Politi. Under Paasku.d
ar. ..t. hun ekulde at'høre. i Anl. at et BreT hun havde
ala'eTe't til Tyskerne,. :tik cle hende med. afhørte hende,. hvor-
paa hun 'W.e..,11lcYid.ere"'. BreTet. h'YOr1hun hs.'Yde an&iTet
en h1hedllllæmper. ",ar bleYet opsnappet a.f Frihed.folk.

21,. 1fie1øIlOD. Reim.. Dø!b1o 18/4 1945'. Indbragt t1.1 R.I. :fra BOpP.len.
\\0. hTor '. ontrf'ørt til t;rsk Lazaret uden Døclsattest ..

216. liielsen, Henrik. Rem.i.a.arbtt3der~ heder1k8borgyej 134, dJ.'læbt .
8/12 1944. . .,.

208. Nielsen,

211. lUel.sen,

•

214. :Nielsen,

liiel.seD, Hildur Ruth, 24/8 1906. Dre>bt,7/, 194'. Skudt p8& Geelst\.t>. Bakke s.ammenmed Kanden. Frleørmeater Yngye Marlnu8
lUelaen,

Nielsen, Iyar, 1,/1 1922 i K. lialer~Tend. Skelsved.vej 44, Husum.
DrcPbt 2/, 194'. Fundet skudt pa.&Rj. d ~ntmestervej og
Sokkelunclsyej. .

.Tohatmea ])aT1d OY_en, Fabrikant, Lindeall.e 34. Dræbt
17/2 194'. Skudt pa.a. liin Bop!"l.

Kaj Krogb.,.,4/12 1907 i Aarhus, Købmand. DrlPbt 22/1. 1945.
~k"adt i lfdr. Fr1havnsgad.e Yed lle1ch1ora P1ad.., sammenmed
'ripo-Madsen.

221. Nielsen," Kirstine Dorthea Ramsøe, "30/4 1899, boende J'oh811 Kallers-
. Tej 48,4. Dl'!Pbt .20/9 1944. Skudt paa RJ. a.f C&rlsbergyeJ

og Enghaveplacla.

218.

220.

lU~e:~
llielsen,

"\~t



223.

224.

19
-14-

/(~ f1tl/s;U"
-Nielsen. Peter, 1/101922 i·Rødding, MedhjC!\lperved Landbruget. ~~~-

DrlPbt 23/3 194,. Fundet skudt i Kælderen til. Hornbækgade ~.

Nielsen, Poul Ole, l2/3 1926 1 K•• MaBk1n~rling, Hollænderdyget 36,l.
gppa.. th. Dræbt 28/12 1944. Skudt pa.a Gl.Køge Landevej ud forNr. 22.

Nielsen,
HIpo

Foul Otto DitleT. Birkerøcl 24/6 1913. 'boende Ma.ltagade 29.3.,
thT. Politibetjent. Leder af Svend Staal Gruppem. ~bt
23/2 194,. Skudt 1 Lejligheden, Thorvaldeenevej 13.2,
semmen med. Fru Agnes l/argrethe Walting_

Nielsen, Thorkild, Gustav F.ovsing. 10/, 190, i Bi1dØØ, boende
Jlt.riendaleveJ 37 Å. 3: Dræbt ,/, 194,. Fundet skudt ved.
Flaekekroen paa K~gevej. '

226. Ji~en, Thcnald Aage Falcqi'" 6/4 1901. Bogbinder, boende Frederi-
~~ . ciagad.e 82. Dræbt 18/12 1944.

227. Nie1!aon .. Victor Edvin Konstantin, I.rbmd. Dræbt 21.14 1945•.Ifølge
. "':.Li' ~ O-, Opl. til Retm. Inet. har Hustruen opl,.et. a.t han arbejdede

'W' '1\"T'.f.P- f&V 1'0r Tyskerne.. .

228.' Nielsen, YngTe hrinua. 26/10 191.1 ISyerige. hisørmester, boende
. 'r\\p Grundt..,igllTej 18. Dræ>bt7/, 194,. Skudt paa Geels Bakke

~en med Ruetruen Hildur Ruth Nielsen. .

229.

231.

!Tisse, Henning Aage Frimtta, 6/6 1900, Rev1aor. BrohoJ.ms.al1e 38.
ti.p. Dræbt 4/11 1944. Skuclt paa Ordrup J"agtvej. .

!jobel.. Erik, 30/3 1894 i Nykøbing F. boende :Bcrgerdiget 2$. RoSkilde.
tI.D DrtPbt ,/, 194,. Skudt pas. Grand.Eot..el. Vesterbrogade .~ .

> ukendte M:end., der Op8~j;te ham.

~olt. ~~rki1cl~ R1s1undaveJ 5. RiiaskoT ...Aarhua. "Dr<Pbt4/; 1945.
~ ~kudt ud :for Set • .Tacobs Kirken paa. ("sterbrogade.

Olsen, Henry .Toha.nneøVIlhelm. 20/9 1902 i IC. DnPbt 26/4-4;. Skudt
H·V·. _ pa8. .Rj. ar Freder1ksborsvej og :Dorthea.'Yej.

Olsen. Ib Ricbmann. ~6 192; 1 Aarhua. ~bt18/l 194,•
•

Olsen, Otto .. Jdd. T'8&lera. 2e/8 1888, Stolpegaarden. Gentof'te. .
. \.A\J, DrtPbt 2/11 1944. Fundet skudt pa,&. ataunings Plane 1 Inam-

l: \, penborg.

Olsen, Peter We1nold, 31/12 1919. Arlm. Draabt2l/9 1944. Skudt ud.
~or Trommesalen.

Olsen, Poul E~oll mil, 2717 1918~ Chautt'ør, boende NørgaardsveJ 4 M,
k' f) Lyneny. Savnet siden 24/4 1945. Fundet skudt i :Præostemosen
~" . 1 HvidoTrO 29/4 194-,. Va:r Chaut'f'ør f'--:r Shellhuset. og Hipo.

Odde. Cuno Conrad Christian, 19/11 1923 i K. Kontorassistent. boende
Ryltebjergs&lle 19. St.« Skudt 24/2 194,. D~bt 1 Adelgade
ud f'or Nr. 64. )[a.skin8pi8to~8alv. blev at'fyret af' ci vil-
k.1.IPdt& kænd fra lIotOrTogn.

238. • Pal1iaoorg, Hans Elga Altid. 39 Aar. boende LyngeTej 3. Hillerød.
Saaret 12/1 194' ved Skud i II Lido Bar", Veeterbrogade.

236.

237.



241.

\
Pal3bjøm. Arbmd., Fred.er1kaborj&ade48,1 O:l •.~ 10/2 194,

Id ukendte ff.P.nd.. ~ tHJ .li,r -pu-~,t"4.~ ,

!?arlum, Kaj. 27/2 1904, Fio1stræ'de 32", ReTisor. Draabt 7/, 194'.
Indbragt til Resu. Inst. tra Kroen ved Frederiksdal.

rY.:Fundet 1Aaen. u.t~,,!,,~ . .' ~.
Pe'tera. Villy Augua,t~ Korrespondent,' Rentem •• tervej 36.

Dræbt 3/3 194' •. .i ~ , ,
l'

20
t

240.

242.
Petersen, Alfred Christian Krøyer~ 2,/4 1922. Hipomand. Dr.Pbt

\\~. ""~5 194,. Fundet skudt i Rude SkOT. . ~' . .
Andreii.sLaur1t:l.~n,7/2 1918, boende Parkvej 3, Snekker- /rI''''

sten. Dr.Pbt'~11 1944. Skudt 1Restaurant ~Scandia".J~~
,,"'t:

Anna KirkeEcard, boende Dronningensgade 1,'o.G.
5aar~t Ted Skud 2,/4 194' 1 Dronningensgade. Samtidig
d~btes ~ohanne Elvira Kristensen.

Hl?24t.~· Petersen, Aksel Christ1~n. 2/1 1918 1 Benløse, boende S~ndre
Fas~nvej 80.3. D~bt 2/12 1944. Skudt. ud tor Bopplen.

Petersen;

247. Petersen, Carlo ~artin, 12/2 1901 Ski,bbY,Fyn, Børstenbinder,
....M'(!\. Blind. Dræbt 5/, 1945. ~~ i lIerninggade uci tor

pi!"f-4 Nr. 8 8:r Friheds.laPmpere." , '.
248. Edvard Anker Aager kld. Due. Sad arre 19/9 1944. Havde

bl.a. tilst. Drabene paa Redaktør Sigurd Thomsen o~
Politibetjent Lurlts Bo Caspersen. Blev,e~O. fra Fri-
hedsbevægelsen den 1/2 194, indl. paa Korr.rnunehosplta-
let og er derfr& bortført og antagelig likvideret.

249. Petersen. Egon, boende Bytoften 12, Brede. D~bt 17/1 194,. N.ulig
under Ildkamp mellem Sabotører og tYE'k I'ollti. ..

Petersen,

2,0. Petersen, Engelbrecht, 8/9 1914, Bagermeøter. Dræbt'l/, 1945.
Skudt i Løgøtørgade. mulig af Hipopatroui11e. '

2,1~ htersen. Engla AlvildalUelslne Huldtmann, 19/3 1913, boende. v.~ Lunagervej 17, st. Dr!pbt 5/1 194,. Skudt i edeen.
B810vBvej ;0, sammen ~ Politibetjent Malmroe.

2;2. Petersen, Erik Victor, 1/11 1902 1 K.; Folitibetjent, Leder at
~.O, Hipo. Dl"E"'bt19/4 194'. Skudt paa. Kj. af Ny Kongensgade

og V.Voldg&.d.e.
/ } ..I h,-t.~cI-253. v~~ø~ter~ From, ETidovrevej 279. Dræbt 3/2 1945.paa Hvidovrevej.

25'4. Peders,en, Ev.ns Feder, 2f/ll 1899 i K. boende :~re'ntmesterTej40,2.
H\pØ Dræbt 20/12 1944. Skudt paa Eveensvej~

2;,. Petersen, Hans Valdemar', 30 Aar, boende Tipperup Alle 36, Hare-
skovby. Saaret 26/4 1945' ved Skud fra to i'iændi Laxe-
iade. .'

25'6. Petersen, Holger Victor, 9/4 1900, Grosserer, Strandvej 146. DrcPbt
~,O 2g112 1944. Skudt ned paa S~randvejen ud tor Nr. 211.



", '.-., \ ....- .... ;~.:"

Johan Freder1kJ" 18/3 1924, Vekt!elerer,., boende"Ke.neler-
iade 4. Drfpbt d/3 194,. Afhentet 1 RJ emmet eeJmr.en med
Sønnen Taae og begge fundet skudt 1 J~gerebori Alle

'ud for Bernstor!fa Slot.
': t"

.,:.'"

,257. " ',.f:~e,tersen.
~,;~.<~.. -

t·, . '.~'..~.
'";',;e,

f
l'

260.

~.
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Schm1dt. pd~l.Vagtmand paaLundtofte Flyvepladø. boende Gyrithe-
..gade ll. Saaret 2/2 1945' ved. Skud paa Vibenhus Runddel.
:,..t~': .. ~ ,..,.. , :.. ',,_ .

Schm1dt. TOTe. Ansat hos TY8kerne. D1'&"bt13/4 194;. Skudt~ paa. Hj.
lÅ O". ':af V1&eralevyeJ 0i ~an8te~.ve~ s_men med li!&;nden,thy. .'
l "!'olitibetJent K-BJJøreen .wchm1dt. ,:.;::]-_;',," ,

296.t>koT .....~ud..··~,~isponent ~' 23/9 1916. b~l!nd.e la cour8~eJ~:~:_':~~b~' 23/11ti..1=/ . .,;;1944. Indbrqt t1~ neatm. Inet. fra Skovrid~?:~oen •. '. '
',' ':~ .-,_," ',l '~. • '" _", •."~.-,-. ....,~i~~ ,;, .,,_..,':\:":'<~:'...~.

Schrøder. V~rat 9/7 1908.. I>ra>bt 4/2 194,. Skudt L sin Fonetning. .
l~ n . ""'it~~ry!gade", at ukendte Mmd. , ,~'~.;':'_.::.:': ' '

, ",~:,~:~m···" ,:'. '":-: _"' '. .... :;-'l.:...i{:~: ~~ i~" .

Schøn, Ollvaid. Fyx,tprker. boende Stanoagade 7,1. $a.ret 22/4 194;
.. , paa BOpEPlen a:f' 3 lf:ænd., der t%'lPngte ind. tilham... .

S~::j~·..~I~~~~:;ja8:2.:'~~~8~l~~~~.s:::1~"S:~:=:~:~·"',';
~ p&a 8in Bopæl. r • _ >. ,.'

. ", ' ;: '.':' . .- ,.. ," ..., .. ' ..:', ·'i·'."·· ..'.. " ", " ", ":, ':1'" '~?"C'.. ',' ,:' ,,' ::', _,:". '"

300.. Skall; 'Søren,Altred, 12/12 1893,Deportche1', boend.e Holtegade.16 •. :.~.
. ~\.' ,.D1:EPbt 1979 1944 .. In4braat til. Re.tDl •. lnat.fra ~1&8hoapl- .

. '..'~" .>':·:i~.t.., . ' __.""'._'..~,.':,...',".,:'.;.....' .,....~.,J;'., ....:.,.,....... ' .;.~~:.<
~'. ." • .:. -' .~~ •. :'" .. '•• :~ • ~- • - ';-. .~ .,' , ', ... '.1" .•. ' ... '. .,: .. ;;: ..~:-'

301. 'Sten; nt •. sten HanSeD. Dl'S'bt 4/2 1945'. Skudt ;u.dfor Lyokk·eahollU.· ,-~

r\D~·..~~;;~:~~~"J."r·\?::".i·;::i~";;'~.::>-:...~~,,:,~·~\:.:,t,..::·:;",':: , :.' :' .<;;::~E~;~~g~:iI?,;",< '\::."
302. ~1iO' e, lrii. V1lla, 24/11 1928 1 K... boende JUmelund.a.ej 7,3'. ;.

O '- '.'" 'Dnabt 874 194, •. Bl" afhentet 1 Hjemaet den 1>/4194, om
[)' , .,..,. ~Ef'term1dd"s:~· &'t ukendte lænd. 0& den 8/4 194~:.,:r~~'tfJa

.":'·'::.:.~;c·b.~·+'~"iede.~ku~.t,u4, tDr Degnemo,,",ll Er. 6;..,;.,«/;;:~.,,: .<c,.
" ';(~.;·~·~r:·~~:·;·:.~,i:::}?y:·,'/~i~i<.~)'z~~t..t,~~~~';:;.r,..>:;.. ~;~'-/~;r~'_,' ';:~'i~:- '-.. ~_:)z.~-.:~,,._'>_:_~ :-->':.-.::, >.' ...... ' " '._0 '.> " .. : ~i..:..!~j>·:.:.<~-:,;~,...'·. : ': :_~-..~J~~-_::

. )03. Stockh~~.~l3Øneaen~~J..enll9.rt;eth.,· 9/919111 Sko,.ahoT~4~ boende.-
" " ~:O{ ';T',f~Alaio1aveJ lB. st. Dræbt12/4194;. Skudt l1e~.,:,~,en l!an~~~<
,'-'-}j~;;l~:~,~~~_l~~.·~~:~,·,t%·~~~~~:;:i,/~!;;:(,~~<,:t}~·,t-';~~::§;~r:, ,'[~~;'': ':~:!;~~.::;;":",

Str;rnbc,'''111Y'' 'N.~22/4 1912. 'bo_d. Armenienev~j 21:;:::;tji.·a'bt..l/S 1945'
Jh' ' ;.·':ri:Skudtpaa. J"ohanneve~ 1 Ordrup.. " ... ,:t~~'i;'<:"'"

:':'~"" o~~·~;':o::J·;=)~,>":., .:._: .;':'\",'" . '.~ ~'F~ .:.'~-:"'>.~'-~';'L: .~.. ,'.. "~:""'r'~:":,; o',

S:trøbech':. Paator.liebbei:aardsbakken 19. l)raba:Coraø& 17/111944.
\'1..10_4

,': ~ > ,,- (.'~ ••• ,.:" ' .. :~.. : ' •• -:<=.:a-_'.;; '.: ..'-I.~.: ,'. ~ ,~' .. , _',.: ~.:,.o ::;{;-. /.:'''''.~:~:'., .
stæhr" Johan Eclvar4, !!aJor i Schalburpo,rpaet .. J)rt.Pb~:18,i.U· 1944. Skudt
-~\-\P~'~:.<.:paa. 5tr~d.yej en T~ ST8J'lemlZ:llen., 'L .. ,~.~:. '··.. 1'~':}:~:;:::i';;/~')'; .• " ..:.",.: .
~ •· ...~~ ..:.':~.u:.~~,'~._,~. -\-,_~,.... ,., . "--""";-,0:;.,- ,:",":":., "·i:;.:"·! -~':~~'.:·l:~"'·~~·~··'··'::<'}·~41:~~..~_~~..j"~1;-""\'· '';'_''~''.''-

,sØari~ .. Hele.". Schalburgmand, boen'de EnChe-veTej ~4;. ~bt"20/12"
- .....~.:: 1~ .. S~ud.t. :p~ EJ1S'h&VeTej.r__ p.6ab~oeøgad •• ~, :<~:',;;.<'~'_ ...

". . . :"- ... .:-, '.,-'.. .:..... . - >i, -,~ ,~.; -:.;J.:t:c.:.~ '__:-.: .

Sørenaen, Karl Wern~ JUdde1boe. K. "/2 1920 i ~.~"boende Set. Annæ
·0 ' .' Fle.de 19, St. Dra>bt 22/9 1944~ Skudt under Uro1.1gheden paa

·:".c: ' 1.m-a11enbora. :~.'. .... '.~":'> , .
'. ~ ,~ : ... ,_o ;- ; ..... o.. "._.r,,;':..· o.,~.~,_-....~..:-{. '. ". _ .~~;'l';l'.'. ~7'-.~_ ':~_ •••':'-.~'.:

• , ~ . ;·i.,..'.i~O ~ .}:>~}.~~~-~:.:''h,:' ' . . tot ,;,<": • :

~:.~; 309. ~~er:~en~ Erik. Jl'æPlkeaa.8iBt.el1t. boende Tof*egaardas.ll .•. a4'. ·Dræ.. bt. 'f:,%;~:.'. '- . 'w,;/. :28/12 1944. , 9kud.t, pu EnehaTeYeJ ud for Cafe~:'~Engholm.n•• '.·~,,:'
w;:;;i:;·~,~L~:.c:D.~:-~ 4,J1,i;;i~~gIit}~{;~1Si.L~L~···,:~~~:k~;j~;*~~..JEclii;t~~hi~~;·"';c~;~~,2i~l.F}'\~·,~~:~:~~:·.:,·~,·

297.
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•~ 'I' • _,
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Schar1in&. Henrik Chriat1-an Vilhelm, 27/8 1923 1 K.~ boende H)l'lcle-
-b'Prvej l. Dræbt 4/, 194,. ~kuclt i Slagterforr., Frede.
rik88und5~ej 143, hvor han var ans~.t. fi.f to Jls>nd.,~

"-.
Scnmidf.Kaj Jørgen. thy. ro11t1betJent, boende ~ningen 27. Dræbt

H.O.~ 13/4 1945'. Skudt paa HJ t ,at V1gerslevvej o~ Hanaøtec1svej
aammen me~ Hustruen Tove Schmidt. ~ ~ I~S .11I"9J" I~t

'.
\','.;"~.
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:o~. '-.' -,' :...;::. ,-<,"<':

Saaret 22/2 1945 ved Skud 1 ''':''
40. ,',.,-~':'t{>~~t~:'~.. '.'".~"

"'~'~;~:~.~~2~;'-~;~§~!·. ~ _"~'~•.
Skudt p&&. Ve••
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~~~nhe1m. Robert von, Hennin~ Uatzenevej 22. Tjsk By~ester.
~O Drabsforsø~ 30/3 194,. q.Ød31/3 194, •.

"i'eise. GormSvend P.age Rolretz. 10/6 1916 i K. Murersvend. bo-
.ZI. y ende .Kape11avej 3. Kaatrup. Dræbt 14/4 194,. Skudt
~. __ . i en Linie, Sporvogn paa .f.ma~"erbrogadeud for

Nr. 7 af to ukendte Vænd.

We1sgaard. Frode Jakob Mogens. Schalburgmand. Dr~bt 10/12 1944.H.(). Skudt i Elmegade ud for Nr. 10.

WellendorPh. Geore Knud, 12/2 1919. boende IngemannsTej 9. Ripo-/-1[}, va.gtmester. Draobt 13/4 1945. Skudt paa BOp:f'len sam-
. men med Hipomand Eigil Bernhard Uoesgart.

Westerga.a.rd. Svend Jlb.ge. 1/12 1902, FarTersvend, boende Ndr. :I!~ri-
h2.vns~aå.e 22, ,. Dra>bt ,/, 194,. Skudt paa Ej'. af
Ndr. Frihavnsgade og ~elch1ors Plads.

333. W~:qoe.Gunnar \fibro, 19/4 1903 paa. Frederiksberg, Urmager. boen-
1- K,-t'"'- /~,~.A..~\(ivv-J de Hostrups Ra.ve ,0. 3.Drl:Pbt 9/3 1945• Skudt i sin.~_ :...-·t~ ~. :I!'orr•• Skindergade 44 af t.o ukendte l!.ænd.

334~ W1nther. E~ns Peter Ejnar, 3/8 1913 i lord.løse. boende Skovkro-gen 7. Gentofte~ Rejseinap. 1Forsikrin&8Se1skab a Dan-hD
s

1· mark". DI"EPbt20/4 1945. ]'undet skudt i Beskyttelsesrum
pa& Chrl st 1a.nshEt.vnaVold Ted overgangen o. V•

..~.
~

330.

331.

332.

335•

336.

337.

338.

--.......339.

Vinther. Va1dem:e.rRasmus. boende Roskildevej 280 A. Hipomand.~ \tV Sa&ret 6/4 1945 pae. Kø~eTej. Død 9/4 194,.

Vose, Christian Erhardt. Aarhus. 8/4 190,. Chauffør for Geetapo.
~bt ~4 1945. Fundet skudt i Charlott~nlund Skov
aammen med Axel Juel.

Zahn. Carl, 21./12 1888 1 Tyskland, Fa.brikant. Dommerpas. Shell-
.~ueet. boende Efteraarsvej 2. ~bt 5/, 1945. Skudt
"t>aB. Bopplen under År~oldelse.

rrnberg.- Leif, ~l. SolodU'lser .. Saaret 26/2 1945 paa Dyrehave-
~~" vej i K1ampenbor~ar ukendte Mænd.

"Zstergreen, Villy. kld. sc~rer. Dræbt 2/11 1944. Dr~bt paa Gu-
den&avej ud for Nr. 35. Var ~edl. af Schiøler.ruppen •

. -0-
340;- Andersen, B~rge. student, 5/8 1916 pas. Frederiksberg. D~bt~\ . Bt} ;.l ;~... 27/12 1943. Skudt paa Rj. fLt Skindergade og K1oster-

JY t stN"de.

Andersen, FdTin Robert. 9/6 1912. Eei1sgade 18. l.th. Dr-Pbt 19/7
#O ~ 1944. Skudt 1 sin Lej11~hed.

342. ~dersent 1:1e18 reter Ingvald. 21/6 1899 i Aalborg. Vagtmand.

l'v~.G-fr,'t"rs.~"V\-O''- Dræbt 18/8 1944. Skudt ud for B~rsholmsga.de 22.
I •

343. Aømild. J;re-en, K. 13/6 1919. Unter8charf'Uhrer. Dra>bt.1/7-44.~~t'~~Skudt. da han kom kørende paa Cykle i Elbagade ved
y;~ Malta.g&.de.

341.
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:Bach, Svend, (,'hatrl':førhos det tyske Politi. DnPbt 8/7 1944.~.P Skudt paa ?J. af 3dr. Fasanvej o~ Eronprinsensvej.

~
erthe sen. Poul Einer, Frb~. 4/4 1920. boende Eolbrovej ll.

'1 ungst ed, Krimins,langeetellter. Dræbt 12/, 1944. Skudt
, • paa Frederiksberg /.lle ud for lir.'86.

Bracht, Henning v~n, K. 6/4 1922, boende Annasvej 11, Hell.
H tJ Ansat, i det tysKe S1kk€rhedspoli ti. Il~bt 16/9 1944 •. - Skudt paa Strandvejen ud for 1;r.lo7.

347. Caspereen. Le, 22/4 189'. Snedkermester, boende Gaxogade 40 A,
r'''A_~! 4rM. ,.:tT.m28/8 1944. ~kudt ~ 8i~ Værksted, Egilegade 6,

~:::rcc~KJ.f· ~ ILt...!~;lItHrr. .dI.r. ~
~ Christens~n, Foul Tage Kongsted. 23/12 1912 i Odense, boende

\.2~~~ Engbovej 60. Dr~bt 16/9 1944. Skudt ned ud f~r ~lometer-
LJV IV forr., Stef'ansgade 10. af ukendt Y.and.

344•.

346.

Christiansen,. C'rr1r.;tlan Marius liudoU,' kld. II EestetYTenll•

'/3 10/12 1893 i Tystrup, Hc;.ndels~&nd.Dm·bt 20/4 1944
~e Kl. 16~". Skudt i " nosengaardens Vinstue~. Rosengaarden

ll.
3,0 •. l\;. Dahl.

. :;A\~
'. \ \.\ .

35'1. Dahlholm, Ro&er.· 11111 1908 i K., boende ~V1llemoeegad.e;4.1,
\n~~ Dræbt 13/5 1944 Kl. 8.10. Skudt i forten til,Gaerden •...> '. IlUlemo8agade 5'6.. ,.~.--....

. 35'2. Damm. 'Q~lsti~ lianeen. 27/5'1900 1 ~ernsund. ~ournallst,
r\:~ fJif 'boende Doøeeringen 14. 1.tT. Drabs:rorsøg 30/12-43

W' Xl. 18..15' paa sin BOp9?l.

Delbo. Hedyig, ~. KJ~r, 13/9 1908. boende Sankelmarksg~e 30,2,
HIl Dræbt 9/3 1944 Kl. ll. Skudt p&a. ein BOIJæl.

Grethe, t. Kra~, 26/2 1913 i Oslo. boende Strandlode-
v~j 86.St. Dræbt 2517 1944. Skt;dt pa.& sin Boppl. Ansat
sam Telefonietinde hos den tyske Kr1esmarine, J:)rq;ør.

Drost. Peter EartT1~ AlexiU8. 17/7 1912 1 K •• Entreprenør.
Drabaforeøg 29/7 1944~ død 31/7 1944. Skudt pas.Hj. a:rY..nabrostr~··deog BrolæggerstnPde.

Due~Fetersen. Peter, Ingeniør, 17/4 1899 1 ester ~n~et. boen-
~ d. Mariendalsvej 12 B. st. }~bejdede pa. ~&skintatr1kkentJ.1i' .. J'eko".·RY8Sga.de. Dræbt 21/3 1944 Kl.. ca. 8,15. 'Skudt

da han kom kørende paa Cykle :;;a.e. Ej. a.f' Falkonero;tlleog
~\agade. .

3,6. Frandsen, Niela. 19/4 1912 i Rubjer~. Frederiksholms Kanal 6,1~
. Portner hoe Firm. Schierbech. Drabs~orBøg 13/9 1944 Kl.l~.

Saaret, da Sabotører afhentede Udrustningsgenstande i
BrandYa"senets ~nderingcdepot, Frederiksho~s Kanal 6 B,
o~ han satte sig til ModTcPr~e.

Prederiksen, Carl ~ohan. 6/7 1910 i K. Overpolitibetjent, Ho-
/} ~:..-i".!:- vedstationen. Drab8forsø~ 10/2 1944 Kl. 7,45'. Beskudt paa
t:::"·· c Bovedbanegaarden. da htn bevogtede en SE'.bot~rCarlo :Emil
. Sørensen, der skulde til Strafafsoning.

357.

___ '_.J .• _••



Gundel, Svend Emil, K. 27/12 1914, Radiof:rhandler, boende Vester
HPI F-cf'lledvej 7• Dl"!Pbt19/4 1944. Sk:ud.t 1 sin Forr., Vester-

• brogade 126, st., .

Haneen, Henrik Mosegaard, l~l 1910 i Thyregod, boende Smalle-
,liD gad.e 16, 3. th. It ~tc:1,:rmest e~. Dræbt 19/8 1944 Kl. ca.. 10 •
TI; ,SkUdt i sin }lorr., Iierluf 'Irollesgade 20. ......

Hansen, Ta.ge Johannes, ~~ar1neva'gter, 46 AB:r, boende Vc.lby Lang-
_ gade 270, l. Drabsrorsø~ 14/6 1944. Beskudt paa sin Bopp1.

Hansen, Valdemar Jørgen. ,20/4 1899!1 K.,.boende Ryesgade 90,3.
RMNL~ Sabotage paa Maskinfabrikken ff J'ekow.. Ryesgaae~ Dræbt 4/3
I)'T 1944 Kl • .ca.. 23.30. Skudt ud for R:r6sgade Nr. 84.' ,

364. Hennetved, Gu.nnar de Remmer, 30/10.1907 1 K: •• Korrespondent, Dra"bt\-tIP. 20/7 1944•. Fundet skudt i Tokkekø·b Hegn ved Hø;rsholm!
. -365. Henn1"g;:?a.ul Reinholdt EdgBr" 16/4 1902,. boende Ressel.veJ 7,.Glo-

"..<o.~.,.,..~ ' ' .trup, ll:edJ.. ·st" tysk Sikkerhedspoliti. Drabs:rorsø~ 12/8
r:n 1944•. 13e~kudt, da.han kom kørende paa. Cykle 1 Glostrup.

366. Holm; Ejnar EUrge~ 14/2 1907 1 K., Sabotagevagt. Saaret 10/8 i944
Yed. Skud foran Indgangen tU h~er1lcsberg Elektricitetsva:ark.

359.

360..
/(j ...~

361.
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Gaust, Erik Hans, Redaktør, 13/2 1909 1 K., boende Eogtr7kker~
. H/Q Tej 25,2. Dr~bt 20/12 1943. Skudt 1 sin Lejlighed.

Godak, Rasmus Hans, 27/10 1897 i Fredericia, boende Fommerns-
R gade 4. Dra-bt 14/9 1944-. Ekudt, da Frihed,sla'mpere .stor-
'Id trj'-'-., mede et Lokale 1 H,mbroesgade 4, hTor nogle tyskoriente-

rede holdt ~~de.
-~- -' - .~_. __ ...---

367. Høyer, Axel, Redaktør. bo~nde P.EangsveJ 118,st. DraOSf'orsøs;'1I3 1944
,.., ~ Kl .. 21,10. :BleT ringet o.p 1 Telefonen pas. Bopp1en.• Ifelefo-M. nen stod i Vinduei~.~'·,Mens han talte, blev der skudt, med Ma-

.• ~npisto1 gennem Vinduet. .

Jensen, C.B.-Betjent. 10/11 1907 i Voer. D~bt 10/8 1944. Skudt-
da. han stod i' Samtale med, Sa.botagevEgt Einer Bflrge HO~JI1tor- .
lim Indgangen til Frederiksberg Elelct:-1c1tetsW'rk.

368.

370.

371.

J~rgensen. Rens Christi~n. 2~6 1897 1 r1stykke. boende Griffen-,
Q.~"'~' teldtsgade ,0 A..2. Sabotagevagt. DI"!%'bt3/12 1943 Kl. 16.'2~
\I~ .. ~bt 3/~2 1943 Kl. 16,52. Skudt pna Trappen til sin Boppl •

.Tørgensen. F.'ielsl::a.rinus,26/11 1899 1 Hover. VlPrger for Waft'en
RG"''''~S' Skudt,. i sin Forr •• Set. Pau1Si;ad;e 4; den 1(8 1944 Kl~_ '
l...,.i I 9,;0. -
.Tørgensen. Poul Børge E11ehauge. 4/9 1920 paa Frbg •• boende P.G~
~·~msa1le 2,. 2. fhv. Ass. ~ ~oneredningskorpset. Dr~bt
\~ 6/11 1943. Skudt pEoaNerrebrog~de ud ror Nr. 78•
.Tørge~sen. ~oul Ib, 1)7 1921 i K., Scna.lburgman4. Drabsforscgt-\p. 31(3 1944. Anmeldte, at to :Fersoner var trængt ind pa.s.hans

. BOFl, han dræbte den ene.: Bud Gunnar ~1.1d .Nielsen, K.
3/10 1923. Drabs:forsøg 28/8 1944;: Blev r&mt a.t 4 Skud, da
han kom gaaende paa Ble~damsvej. ikke livsf~ligt aacret.
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Keil, Axel Christian Ludvig. 14/2 1900 i K•• !~arinev~gter, boende
f) RaadmandEgade 86, l. Dræbt 25/7 1944 :Kl. ca.. 7. Skudt
~~ da han kom k~rende paa ~ykle ud for rnlversitetsparken.
Kierne, Viggo Gerhard, 11/7 1915 i K., boende Roeenørnsalle t3.

~ ~\.~ ~nsat i tysk Sikkerhedspoliti. DT.Pbt 8/9 1944 Kl. 19,55.
~ ..~\;~ Skudt, da han kom ud fra" Reglns Teatret". H.C.ersteds-
1.'"'.......-::.0r vej 69.· .

./~;.;;/ .
~ Yj7~UP. Kaj E~rge, 7/1 1926. Dræbt 22/3 1944. D~bt ved KatT-

)' stik ud t~r.R~rre SøgE~e 25.
Kongsmann, '~axKongsted. 3/11 1896 i K •• Fabrikant. boende Hol-

If}."" .... la>nderdybet 20. Sa.a.ret14/9 1944. da.Frihedskæmpere tro>ng-
.~ t e ind 1 R2Zllb~C?eegade4, hTor han og en De;l ar..dretyskori-

enterede holdt U1.de.. .

373.

374.

375.

376.

KronbYt Ole Ddmund EJ1etrup, 2:'/10 1909. 1 K't boende Hovmester-
~~ vej 2J., :tb:". Politibetjent. Arbej.de for Tyskerne. Dræbt

~'13t3..1944. Skudt paa sin Bopp1.

KØp~e, Fritz. stud. med. K. 27/12 19.11. ~bt 1,/6.1944 Kl.22.40
J.4~IJ' :'lc~,tj,t,da han .kom cy~ende paa Set. Hl:l.nsToxv.· .

'::warsen. Ha.n~ Henning, K. 21/12 1914, S&1:)ot~geTa.gt, boende Fre-
~dericiagade 7'5. --kucit 1/, 1944 i.SølvSc.d.e ud for ~r. 103.

. ' ,

380., Larsen, lielmuth~ ,/8 1912 1 Berlin, 'boende B&.bge$ens~&de4 A.
I 'vw~ ~t, Saaret 14/9 1944. da. Frlhedelæ'mpere tr<Pl1gte ind i Ham-

~ ~'YI'vr/ 'MT 'broeBg~de 4, hTor en Del tyskori ente.rede !ersoner holdt
l /. 1':øde. . _"'"

",-

381.

377.

378.

379.

Larcen. John, K. 4/9 1924, ReeerTepostbud. Ansat hos Tyskerne.
. Dra>bt 19/5 1944. Skudt paa. Trappegang 1 Bagg;esensgade 19.

Lerchef Tage, Repræsente.nt, K. 24/10 1907, boende 1'::&.gDolievej4,2H.D Dre'bt 19/4 1944 Kl. 14.15. Skudt, da. han kom kørende i
• I Bil i !:rydset Fi1es.l1e-Vesterrrogude. ,

J1!'acke~ie, Ba.tist. ( Mulat), St. Thomas. 9/5 1887. boende Wes-
~ sels.ade ,.4. Dræ~t 617 1944. Skudt ud for Bopælen.

Ment. Robert Sustmann, K. 26/2 1902, boende Jagtvej 87. ~v.
IGlitlbetjent, Obersellarf'Uhrer. Dra='bt7/8 1944 K1.20.1;.

~~ Skudt i en Linie 16 Sporvogn paa Nørrebrogade y·ed Grit-
fenteldtsgade. .

Mey~. J'ohannes lIeinric .. Tyskland. 18/2 1890, boende Torbe~-
,,~, feldtsvej l A st. Dræbt 16/9 1944 Kl. 12.20 pas. Bopæ-

len.

383.

o/t
~I ,l1,ortensenJ, Anne. Victoria,. boende Holmb1adsgade 94, l. Saaret

~It~ l5//j 1944 yed Skud p&a. :Bop:P1en, 1f:andenHarald Geor& Ej-
nar Uortensen d~bt.

li

386.

Uortensen, R&ralci GeorG. Ejner, boende Rolmbladsg,uie 94,.1,
~ Dræbt 15/8 1944 Kl. 23.50 paa. Bopplen. Hustruen Anna

Victoria Mortensen saaret.';

Mortensen, Herlut" Kystrup. 2/10 1916 i Vorgod. Y.~1neV9?gter._, ~
fl ".101 A, boende Iiøjdevej 46, 2. Dræbt 3/2 1944 Kl. 1",50. Skudt-oYr i Porten til R~jdeyej 46. Var Afdleder for DNS1~.s Kastru~td1.. -

388.



Møbius Ernst otto • 7/6 1915 i Tyskl~nd. Sabotcgev2€t. Dræbt
~ 18/5 1944 Kl. 15.30. 0kudt paa F~. ~r ~~rrecrog~de og

Fælledvej • .
Muller. STend Erik Theodor, K. 18/1 1898, Sabota[,evagt. Dr?bt.

~ 26/4 1944 Kl. 24. Skudt i Passagen, RyesFade 64, ud ror
. Maskinf& brikken • Lmbi".

391. Nord, Poul Christian, Kontorassistent, K. 28/5 1912. Boende
. tM... 8 Ved St&dagraven 9 st.th. Dr&beforsøg24/3 1944. 2 :Fer-K L ~,- .. soner indfandt· sig paa Bopælen, afventede hans Hjemkomst

.A-tM..~ H.o.og, affyrede et Skyd mod hsm. da han kom ind i Lejligheden.

392. Olsen, Hans Orla Emil, K. 31/8 1899. boende Skovri~ergaard6vej
~ 61, Holte. Dra.b6:rors0~20/5 1944 F..l.8,20. Beskudt pas.

Lyngby Jernbanestation.

390.

Olsen, Jens, 20/10 1913 i Brabrand. Mekaniker. boende smørum-
Il?~~.~ vej 143, St. Dræbt 6/10 1933 Kl ~ C2.. 6. Pundet skudt
P1""- i Søborg ?lose. .

Pe1Ting,. Max Andreaa Hager, 27/1 1899 1 E1be, boende"Kvintusal-
#1) le 6 Å. Dr~bsforsø~ 18/12 1943 Kl. ea. 12.40. Saaret

. paa Toldbodvej ud for Nr. 34 ved ~kud fra 1otorTogn.
395.. Petersen, I.age, 8/5 1900 i.Ringkøbing, Assurandør, cand.polit.

/~' ." '~7 ~bt 13/9 1~ .•Skudt i Nørrealle ud for ~r.27 i 610-
. i<.,-_:· strup samnen med 'rorben Arne. Vikelsø-Jensf'n.
. .

,/ .
396. Petersen, Erik Sig~red Jens e8terga&rd~ 15/3 1910 i K. Kaptajn-

tI D løjtnent, boende Gl.Kongevej 8~.4. Dræbt 20/12 1943
ri. Kl. 17,15. Skudt paa sin Bopp1. .

393.

397.

399.

400.

401.

402.

Petersen, Georg Buchwald, K. 8/9 1915, Sa.botagevagt. Dræbt 31/7
1944 Kl. 17,10. Skudt p&& HarsdorttsTej ud tor Nr. 3.

Petersen, Hans Arthur Andreas, 2(/11 1894 1 K., llar.ufakt urhand-
ler, boende Vilh. Bergsøeø Alle l, Sø~~rg. Drabsforsøg
4/1 1944 Kl. 17,4, •.Beskudt at en Yand, der holdt med. sin
CYkle paa HJ. at Søborg HOT~dgade og Vilh. Bergsøes Alle.

Petterson, Helge Kurt. K. 5/2 192, Vag~nd, Schalburgmand.
. DrtPbt 28/8 1944 n. ca. 8. Skudt, da han kom kørende paa.

~ineen ved Dsmhussøen.
Petersen, Rudol!, thT~ ro1itibetjent. ~neat i tysk Sikkerhedspo-

~O, liti ( Født 11/6 190€). Drabsforsøg 20/4 194" død ca.. 28/4 1945.

'Petersen, STend Ulrik·~rge, Frb. 29/4· 1917, Marinev.ægter, boende
B&adsrn~nds6tr.PdeKaserne. Fundet liggende skudt den 12/81944 1 en opklocieet Bil, der stod hos II Eosolt Tanken,
V. Fa.rimagsgade 19.

Pedersen, Willy Em&nue1, Ugerløse 12/1 1920, boende F~lkonera11e. 62,3. Dr~bsfor8øg 14/2 1944. Beskudt ~aa Ny1ar.dsTej ud
f'or Nr. 4 B.

403. Schmidt, Karla Heinric, K. 28/2 1891. B~rbermeBter, boende Aar-
/""IAAtJA ~ husgade 95. st. Drcpbt 19/8 1944 Kl. ca.. 16,20 1 sin ]'orr••

-" C. f JJLJ(/""'" ~ Aa.rhu8~ade 9" sammen med Hustruen. Frederikke Røsine Anna\ . Henriette Schm1dt.



Schmidt, Ellen A1Tilda, Dragør, 12/3- 1895', Saaret 8/8 1944 1
Forf. 1'. BangsveJ74, hTor :':~nden G·~n.thandler Ragner

~ Schmidt bleT cir!Pbt.

Schmidt, Frederikke Rosine Anna Henriette, Tyskland, 23/10 1889.
DrcPbt 19/8 1944. Skudt i Forr, f.a.rhusgade 95. sammen med
sin ~~nå.. B~bermester K~l Heinrich Schmidt •

Schm1dt, Regner, Dr&gør. 12/2 1894. Grønthandler. Dræbt 8/8 1944-
Kl. ca. 11,45 i sin Forr., Peter Bangs~ej 74, hvor
Hustruen. Ellen Alvilda Schmldt blev saaret.

Severinsen, Roak Emil Christian, Aarhus, 17/8·1906, boende Thing-
\I7~. vf1.....' a.arden 9.2. I~odukt:w.nd1er. DrabsforB~g 5/2-44. , .:
~~cf Beskudt ud for Ljendommen til Bopplen •.

. DrtPbt 2/6 1944 Kl. 17. :;'kudt1 :Forr., AsYlga.~e16, Klc!.
Sillemum, Louis Verner J"essen, Vejle, 11/4 ~891•. I'olitiass1 ...

stente Dræbt 11/9 1944 Kl. 8,15'. Skudt, da han komc&r;t4..- kørende pas; Cykel ud for ZahlkaImllerporten Ted Christi-
ansbor~ Rundkørsel. . ;'.

SommerlJ Poul, Kaptajn, 13/10 1910. Saa.re~ 15/8 1944, .da han kom
kørende i sin Bil 1 J"atgersborgalle ved Charlottenlund
SkOT. Kaptajn i det tyske Lut'tvaaben.

Svenberi. Ib, Grosserer, Frb. 1~/9 1918, boende Zmallegade 43,A,
. l. Dr!Pbt 28/6 1944 Kl. 12.20 Skudt. da. han kom kørende

paa Cykel paa Gl. Kongevej Ted Amicisvej ..:LeTerander
til den tyske Kr1gsma.rlne. .

411. sørensen, Anker Frantz. Aarhus. 9/12 1921. Dekora.tør, Fundet
skudt 26/8 1944 1 ~ørreskOTen meLlem Kolle-Ko11e OS

, FiekebPk •

.112.\1~__~;~tT~tte: ...°1iako.n ~rik:.. lit3.1~7 i,K.1 boende SkO'YshovedV~.1
.~ .G' B~~"',-e·Charlo.t~~uhd.. Dræbt 919·,1.944 pu. s~~ Boppl. -- -'

413. \.. Vikelsø&..1~r.s~. 'r~ber.r;· 'Jt1"Jæ'. 2'4,1lz 1906 i K•• ]ikspedi tlona- /
tf) YJIl'''- øekreU'r. D1'!F'bt1319 1944. Skud.t 1 Nltrrealle ud for
~. ~r. 27 i Glostrup .emmen med c~d.po11t~ Aage Petersen.

404.

.
406.

407.

408.

4°9.
,
410.

416.

417.
..
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.Ietersen, Carl Sophus Vi~iO. ~2 190~. Eaynearbejder. boende
Hothers .l~la.ds24. Drc?bt ,I, 194,. Sk-udt i sit HJem..

. (,' ," .
Rc1sted, Frederik Kariua, Tømr~r. 2~, 1904, boend.e Højstrup-

vej 173. Saaret 3/12 1944 ved Skud i hØjre Flanke.

Larsen; Kaj Harry Fremdach. 29/3 1911, Arbejdsmand, boende
Gri1":renfeldtsg~i,cie 31. saaret 26/3 1945. indl. p....
Kommunenoap1ta1et. og derfra udskrevet 21/4 194';

Christiansen, Ejner Verner Toftegaard. ,/6 1921, Meka-
niker, boe,de Helgo1andsgade 19. Blev 'indlagt paA
Kommunehospitalot den 271Ll 1944 erter at være be-
skudt ..

lt0BmHAVNS OFDAGELSESFOLITI , den 23.0ktober 1945'.



København, den 25.Januar 1946.

I Overensstemmelse med Aftalen paa MØdet den l7.Ja-
nuar 1946 f~lger nedenfor en Fortegnelse over Drabstilfælde m.v.,
hvor Paarørende eller Politiet har rettet Henvendelse, men som

"L~ikke findes paa den store Liste fra Rigspolitiet:
O ~~- --;:germester Alfred Valerius Holmberg, født i Sverige den 23.Ja-~~;h nu ar 1884, boende Fensmarksgade 37, l.

, IYVt-t.0ttoHolger Lorenz Christensen, født 22.Februar 1924, boende
f v Rubinsteinsvej 25, l., dræbt 7.April 1945 udfor Vigerslevvej 25~

Bademester ~nders Vilhelm Godtfredsen, født l3.Februar 1906,
~ f \:)0 død 2LOktober 1944 udfor Isafjordsgade Nr. 8.

Harald Molmak Hallas, født 11.September 1892, skudt 1.Maj 1945
ved Sønderport Nr. 17, dØd paa tysk Feltlazaret.
Victor Christian Peter Hansen, fpdt 2.Februar 1918, boende Sten-
dal 10, Kastrup, dræbt 5.Februar 1945 paa Bopæl.

0~~fJOhn Harry William Lund, Forchhammersvej 13.1., saaret 5.Februar
1~1itT') Ir- J..r945paa BopæL_!~.v "

~/ Leif Schionnemann, fØdt l3.Maj 1924, død 2l.December 1944 ved
~' 11 - _Rude Skov.

Vi aftalte, at næste MØde skulde afholdes Tirsdag
den l2.Februar Kl. 1930 paa samme sted.

Med venlig Hilsen

,
)

Hr. Aksel Thomsen,
"Bopa",
Klerkegade 2,
K.

IC
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Klerkea-ade læ "'-
TeU. Cir. :t7060

32 Journ. Nr.
(Bedes anført ved Besvarelsen)

OB/IS. København, den ,0/8 1946.

I Fortsættelse af Københavns-Ledelsens Skrivelse af
26/8 d. A. skal man meddele, at Københavns-Ledelsen i Gaar
~ar faaet Meddelelse om, at der Tirsdag den ,.ds. Kl.19.00
i Ministeriet for særlige Anliggender skal være ,afsluttende
Møde vedrørende denne Sag. - Alle Likvideri~e~~ ~om ~ben-
havns-Ledelsen eller dennes Afdelinger ikke har taget Ansva-
ret for, vil efter denne Dato blive behandlet politimæssigt.

Det henstilles derfor, at de udsendte Lister snarest
muligt og senest Tirsdag Fm. indsendes til Københavns-Ledel-
sen, saaledes at Materialet fra Københavns-Ledelsens Side
kan ligge færdigt til det afsluttende Møde. ~~,

( P.L.V.
/0. Birch

(Y~.

Hr. Kaptajn Sv. Schippersl
Vil De være rar at tale med de Herrer Afsnitschefer,

der er i Jægerspris, om ovenstaaende.

1
i

~
-'t

,~--~-~--------------.--,-' -'---,---~-------=<



Til Harry.
Bopa •...-~-~-----~--.

I:tsbenhavn d. 9 April 1946.

33

]h bedes undersUge hos den sidste Hels1ngtsrdreDg
hvorfra han\ ~oru:PP&--m~op1i8n1iiiern., . 08 paa hvilket Grundlag
man l1kviderede 9lorskoy, 4ll husker Atfllren paa Pladeen 1 Syd-
havnen, endvidere maa du torhtsre hos ham, omhan hu" noget
Kendskab til hv.. der likviderede ~nal· el Politiasa1stent
O.E.huen fra I05i1ngHr.
Du. maa meddele mig al t hvad man oyerhovede" :kan :ru at vide om~

~~~~-~~ .. ~ IU ~i&r3.!l1ii.e:ii·.l·diri1ik."tft ..~;,--·· - -~
Indvidere vil j eg gerne have lfavn' og Adrease 'paa Hels1ng8r-
drengen.

Venlig Hilsen

Aksel.

'.,",,'<;111...
"G-,..

~-~

- .~~~

.c:,.~ __., ,~7""'·.
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34

ltirelb.

Do. bedes fremskaffe alt hvad man ved om.nedetmilvnte
Person oB hvilket Granen., han blev likVider.t.

Poul Ole lflel.en, lolllnderdybllt '6, 't. 12/'.26,
..• ," ~.~_ ._~ __ .. ,'~ ,,;'i.~ .. ,,"-1- ~~~~-_ .... ~_ ...-;..;. +-"''-'-''~ ". - ~ =~_-

dribt d. 28712-44.
Mdtsd.. hde%' hu henvendt 8ig til Juat1tiJDn1steriet

og Ministeriet for sirlige Anliggende%', og der be.tridt Ilulig-
heden at: at SISnnenvar St1kker •

Dl skal altssaopl,.s. alt oa de Oplysninge:r man havde
pas ham, 0' det Grund1ac man l1kY1dttl"ede ham »&a.

Jeg v1-l bede dig give mig det 8kriftl~ og snar•• t
muligt.

Aksel.

""'~

"\

\ ""~~,
.,.- ....... ~~



I~b.nhavn d. 9 April 1946.
35

Berr Atan1tsohet" Svt Hansen,
At.Dit 4,
Baadsmandsstride. Kaserne.
K•..~--~--_.~--.---------------.~--
Dre Svend.

Etter at have talt med stora 1 en Undersagelse der tor
~1den ~oretages 1Anledning af Likv1deringen at Ba%aldJlUlmak,
Ved SUnderport 17, der blev likvideret d. 1/5-45 ,beder jeg dig
fremskaffe :t1Slgendetil B1'\1g for Kodstandbevlge18eJlnØdvendige. -~~ ~ - .
OP17.n1nger. .

l) Hvorfra stammerOplysningerne manhar haft paa Kanden?
var d~tHensigten at likV1dere ham, eller en UndersUgela8
hos !landen, f.kp. af Vaaben. Papirer eller. lignende'?

2) Er det Folk der ataar tilsluttet Afsnittet (el andet Ata)
_øller er det:LU.BiJ.ngere. evt. Bavn og Adresa8.paalen
eller t1ere af dem. ,

Jeg bemiix'ker for en Ordens Slq14 , at de nlvnte Opl,sninger eZ' til
Brug for mig, og at jeg ikke uden at have ko~erer.t med dig eller
eventuel t med de Folk, der kan våre tale Oll, lader Oplysningerne
gas v1dere, endvidere ligger Sagen sudan. at saafreat jeg overtor
141n1atee:t..et tor aiirl1ge Anliggendex:.kan ko... med en r1melig "or- .,~
klaring om denne Sag, da vil der ikke bl1ve foretaget videre f 1 .

.. , . ., '.' . "'''',. _, .. ... ..'.. . ....... ",.".>e ....modsat Fald v1l Polit1et overtage den videre UnderaUf.lse. og det
er jo absalut at toretrilkke selv at ordne saa meget 8011 mul1gt.
Du bedes snarest svare m.1g( tkr1ft11gt} 011 alt hvad du kan b'emskafte
1 denne Sag.

~
-',' Z.-:~":f"""!

';i.

~. -~----= _~~"7J:;P....Æ
Venlig BUsen.·

Aksel.



ltlSbenhavnd. 9 April 1946.

36

Ure Ven,

Har du noget Xendskab tU L1kV1derinsen at tJhrmager
Hansen og Hustru. De blev likvideret Dagen etter Aktionen mod ADIDluniti-

10 I( 'onatoget 1 Vanll:Sse, og taa en eller anden Ilaade i Forbindelse med denne.-!ob I Fald du g5r det, bedes du aas udtrsrligt som muligt giye en "triflig
Redeg8retie·toi-Aktlon.n~-da~ijtol"1.t;- a.air_t ingen 'vU vedkende 8ig
denne Aktion. vil toretas& en st8rre Undere6gelse 1. Sagen tor at taat-
alaa, om der eventuelt kan vire tale omKordat een eller anden Art.

~ • A..
. -: ,....

Venlig Bilsen

Aksel •

.1

."~

.".-;.. .... '~
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København, den 2. August 1946.

Hr. Kaptajn Schippers.
I Fortsættelse af mit 3rev af 18. April 1946 erindrer jeg

paany om SagernetHarald ~ølmak Hallas og Frantz ThoTvald Thor-
skov Hansen,samt om den dengang tilsendte Skrivelse fra Politi-
kommissær Andst vedrørende Wilhelm Hertzebrok, kaldet Villy Hen-
riksen.

Jeg ved, at De har været her inde under min Ferie, men haa-
ber, at De inden længe faar ~rinde i Købenllavn igen, og da har
Nyt i Sagen.

Med venlig Hilsen

'/
Hr. Kaptajn Schippers,
Uddannelseslejren,
Jægerspris.
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København, den 18. Juni 1946.

./.

Herved erindrer jeg om Sagerne
Harald MØlmak Hallas, hvor De vilde for-
søge endnu en Mulighed for Opklaring, samt
Frands Thorvald Thorskov Hansen, hvor De.
sidste Gang afventede Svar paa et Brev •

Endvidere sender jeg vedlagt til
Deres Underretning en Skrivelse fra Politi-
kommissær Andst, som muligvis vil interesse~
re Dem, og som jeg gerne vilde have Deres Be-
mærkninger til, hvis De kan sige noget om
det.

Med venlig Hilsen

I

l
!,

~

~
j
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Journ. Nr.
(Bt!dt!s anført vt!d Bt!svart!lsen)

København, den 20/6 1946OB/HM.

Hr.Kaptajn Svend A.Schippers,
Jægersprislejren, Jægerspris.

Kære Aksel!
Vedlagt fremsendes Fortegnelse over 86 endnu ikke opkla-

rede Likvideringer fra den illegale T~d.
Gider du diskutere med de ledende Afsnitsfo~k, der er i

Jægerspris samt med Hr.Kaptajnløjtnant Jørgensen.
Hvis Etiketten indenfor dit nye Hverv forbyder, at du hen-

vender dig direkte til ham, saa meddel mig det lige, saa jeg kan
sætte mig i Forbindelse med ham. - løvrigt har du jo i Lejren
Afsnitscheferne for 2 og 4 samt ledende Folk fra alle de øvrige
Afsnit.

Listen bedes returneret hertil, saasnart det er muligt.
Venlig Hilsen;Æh...'.

Holm

PS.: Jeg haaber, at det famøse Slangeproblem nu::er ude af Verden,
da Orla meddeler, at han har laant dig 2 Stk. Saa kan vi jo
altid ved Lejlighed, hvis der er Forskel paa Kvaliteten, fo-
retage en Udskiftning.

- - ~,.~
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København, den 23.September 1946.

Hr. Kaptajn Schippers,
Vi aftalte den 4.September, at De henvendte Dem til

en Mand, der kendte noget til Drabet paa Harald~Og
derefter opgav mig hans Navn, saaledes at vore Politifolk kunde
henvende sig til ham. Da jeg ikke siden har hørt fra Dem, erindrer
jeg herved om Sagen. Jeg vilde gerne have et Par Ord fra Dem, en-
ten De kan opgive Manden eller ej.

Med venlig Hilsen

e3;/
•....... ,

-'

/'
.:.;~!,,;:;;l~::( ..Æ

-J ~ ..,' jc.--

/~'V"G'~_"

---:~J.~... 42
,

J"'.y" .. .-.:-.;..-~:.--.~-1:.(,,~t .. ,~ r

-~~.~:-~{-..:..t~J~?l'~(,..- l''''} .(..-t':; ...~~ : ~ ::y:;;'~

..:)-....-::")t-i.~
/'

".-

.i.--!4..I---fr·~~..:~_:.l {.
~.,
"f~i !-·;·~.t..,r-)-- .f'

".,./~~Z

I ,k Hr. Kaptajn Schippers,
--7.Regiment,

Fredericia •
.''/;I:li c.((, <>-I.~~~{~.~-, •.~

øl/.-.s. /.
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/

til ll1n1steriet tor 8i1r1~ge Anliggender,
HerI' Fuldmigtig Cold,
Holbergsgade 2',
It.--~~-~_.~_..~.--_._--.--..-.__ ._--.._------.-- ...

,.. }
I
t
I" ~~ Jeg sender Demhermed Iravnene paa to lland. disse er,

begge fundet drlbte i Dagene omlcr1ng d. 16 og 17 April 1945. ,
De har begge vlret t1lkn7ttet Kodstandsbevlge1sen. nlrmere !
betegnet Mani t 8 V., og de ataar saa vidt jeg ved paa vores Ltste.
Wi~1Y.,P.~.ra.J1t; V•• t.rbro~de lI? A,han ~lev lUTest~r.'t, :P!t~.~~.
torvetd. 16/4"",45om !Ittentiddagttl: ilt ble" twidet i4.'; lT~45 'll.
3,15 ved Station Skovbrynet.

Helge P.eters~n, ( jeg har ikke Adressen), arresteret
sammeSted, tundet d. 17/4-45 paa DY1denrisvej eller G,yldenlundsvej,
Begge bar Spor af trygtelige K1ahandlinger.

Endelig er d.J"~.Jietl.'~'-e1laJ••old••gttDig'fl1J.pre·, - ,
k4ør*1vpåll)tpaning OIlt han faldt under ., loralt« paa at atvlbne
en llarinevilgter, Aktionen tandt Sted 1 Haslev, hans Navnvar
Aksel SBrensWJ1. Ravnagade •

Ked venlig Hilsen

.
."=~'" ~ ~ .L-

Aksel Thomsen.

!
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17. Andersen, Peter, (22), 30/5 1922, boende i Fredericia. Gartner-
medhjælper. Dræbt 4/5 1945 Kl. ca. 23. Indbragt til
Retsmedicinsk Institut.

18. Andersen, William, (25), 22/9 1890 i Skads, Ribe Amt, boend~
Aaboulevarden 32,3. Repræsentant. Dræbt l/l 1945·
Skudt ved Gl. Strand.

13. Andersson, Herluf Freddy Johan Alfred, (26), K. 13/9 1912, bo-
ende Borups Alle 242,3. Skudt 15/2 1945 i Esromgade
udfor Nr. 7.

35. Erg, Carl J. Aage, (53), 16/10 1920. Chauffør. Dræbt 21/4 1945
indbragt til Retsm. rnst.

41. Bruun, Flemming Julius, (62), 27/7 1928 i K., boende Gyldenlak-
vej 3,2. Fundet dræbt 3/5 1945. Fandtes liggende skudt i
Lejlighedens Entre.

44. Bøsling, Finn Valdemar, (66). Dræbt 24/10 1944.
53. Christensen, Frode Enrico, (76), K. 19/7 1901, Blegdamsvej 20,

Kld. Dræbt 5/5 1945 Kl. ca. 15 i Frihavnen.
56. Christensen, Knud Evert Albert Valdemar, (79), K. 17/11 1904,

boende Grøndals Parkvej 56, st., Maskinarbejder.
Dræbt 4/2 1945 ved Skud gennem Vindue paa Bopælen.

Christensen, otto Holger Lorenz, (83), K. 22/2 1924, Rubinsteins-
vej 25,1. Dræbt ved Skud 7/4 1945 paa Vigerslevvej
ud for Nr. 252.

64. Christiansen, (89), Slagtermester, Lundtoftegade 20. Dræbt 20.
Okt. 1944.

66. Christiansen, Svend Aage, (94), Chauffør, Emdrupvej 177, Dræbt
16/11 1944 ud for Frederiksborgvej 181.

351. Dalholm, Roger, (105), K. 11/11 1908, Willemoesgade 54,1. Dræbt
13/5 1944 Kl. 8.10, skudt i Porten til Gaarden, Wille-
moesgade 56.

354. Drost, Peter Hartvig Alexius, (114), K. 17/7 1912, Entreprenør.
Drabsforsøg 29/7 1944, død 31/7 1944. Skudt paa Hj. af
Knabrostræde og Brolæggerstræde.

82. Eriksson, Ernst Albin Gerhard, (124), Sverige 24/6 1910. Præste-
marksvej 12, Kastrup. Dræbt 3/4 1945, skudt pa& Hj. af
Erlandsvej og Funkiavej. r Besidd. af Waffenschein.

85. Frederiks en, G., (132), Schalburgmand. Dræbt 24/10 1944 Kl. 9.30.
Skudt da han opholdt sig i Bagerforr., Blegdamsvej
86.

92. Gravengaard, Niels Ebbensen, (144), Horsens 12/4 1881, Gl. Jern-
banevej 16/18. Dræbt 25/1 1945. Skudt paa sit Værk-
sted ved Bopælen af en ukendt Mand.

~~--_. -----._--
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98. Hansent (151)t Vesterbrogade 69t Kontrollør. Dræbt 7/11 1944.
103. Hansent Georg Petert (159)t Odense 2/2 1918t Stendal 10t st.t Ma-

rinevægter. Dræbt 5/2 1945. Skudt paa sin Bopæl af ukend-
te MEnd.

108. Hansent Kurt Emilt (168)t SS ~~nd. Dræbt 2/12 1944 Kl. 13.45.
Skudt paa Hj. af Thorsgade og Nørrebrogade.

112. Hansen t Poul EInilt )174)t K. 13/11 1911t Hotel "Rio", Lavendel-
stræde, Mekaniker. Dræbt 18/11 1944 i Rio Bar. Medlem af
O.T.

124. Holmt Alfred Antony.
125. Hol~t Arne Christian Dryer, (195), 25/5 1929, Dræbt 18/11 1944.
366. Holm, Ejnar Burge, (196), K. 14/2 1907, Sabotagevagt, saaret 10/8

1944. Beskudt foran Indgangen til Frederiksberg Elektrici-
tetsværk.

Holmberg, Alfred Valerius, (199), Sverige 23/1 1884, Fensmarksga-
de 37, saaret 15/11 1944 paa Bopælen.

131. Jacobsen, C. (209), Tjørnegade 4 B. SS Mand. Deltaget i Kampen paa
0stfronten og mistede det ene Ben. Dræbt 18/4 1945. Ind-
bragt til Retsm. Inst. fra Bopælen.

132. Jacobsen, Thorkild, (212), 9/12 1913, Grøndalsvej 66. Dæknavn Per
Strømt Løjtnant i Hipo. Fhv. Politibetjent. Dræbt 4/5
1945. Skudt paa Bopælen.

368. Jensent(216)t C.B.Betjent, Voer 10/11 1907. Dræbt 10/8 1944.
Skudt da han stod i Samtale med Sabotagevagt Ejner Burge
Holm foran Indgangen til Frederiksberg Elektricitetsværk.

139. Jensen, Emil Qvistt (221), 6/2 1894t Fælledvej 14. Dræbt 23/2 1945.
Skudt i Skrædderforr.t H.C.0rstedsvej 10.

143. Jensen, Helge Helsøe, (225), Havdrup 6/3 1918t Ellebæksvej 59 st.-
Dræbt 28/4 1945. Fundet studt i Aldershvile Slotsruin,
Bagsværd.

155. Juhl, Axel, (243), kld. Carl Hansen, K. 28/8 1907t Hillerødgade 2lA.
Dræbt 1/4 1945. Fundet skudt i Charlottenlund Skov sammen med
Chr. Erhard Voss. Begge havde tyske Legitimationspapirer ust.·
af tysk Sikkerhedspoliti paa Politigaarden.

158. Jørgensen, Egon Wendelboet (246), 30/5 1918. Tjener. Dræbt 3/4 1945.
Skudt i Gaarden til Ejendommen, Frederiksvej l.

165. Kockt Hans Edvard, (262)t 16/1 1924 i Odense. Dræbt 3/11 1944.
Skudt paa Peter Liebsvejt Klampenborg.

166. Koefoed-Jensen, Asger Pelle, (263)t Frlberg 5/8 1920. Gartner. Død
26/12 1944.

52. Kristensen, Elvira Johanne, (266)t 17/1 1897, Dronningensgade 15
o.G., Rengøringskone. Dræbt 25/4 1945. Skudt i Dron-
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ningensgade ud for Nr. 37 sammen med en ~eninde, Anna
Kirkegaard Petersen, der blev saaret.

170. Larsen, Alfred Peter, (279), Vridsløselille 13/12 1886, Stabs-
officiant. Dræbt 19/9 1944 i Ejendommen Set. Annæ Plads
13 A,Værelse 412, 4. Sal.

174. Larsen, Jens Peter, (286), 26/2 1903, Slettevej 16, Gentofte.
Fabrikant, Dræbt 19/3 1945, Vaadeskud?

381. Larsen, John, (287), K. 4/9 1924, Reservepostbud. Ansat hos Ty-
skerne. Dræbt 19/5 1944. Skudt paa Trappegang i Baggesens-
gade 19.

Larsen, Kaj Harry Fremdach, (288), 29/3 1911, Griffenfeldtsgade
31, saaret 26/3 1945.

177. Lassen, Georg Herman, (295), 11/6 1913, Chauffør, Bangertsgade 7B.
Dræbt 1/3 1945. Skudt paa Tagensvej ud for Nr. 171 af 4
ukendte Ivænd.

184. Lutzhøft, Gunver, (310), 28/11 1869 i K., Elmegade 21, l.tv.,
dræbt 8/1 1945 ved stump Vold og Strangulering paa Bo-
pælen.

185. Løvgreen, Svend-Aage Bernhard, (311), 18/12 1913 i K., Olfert
Fisehersgade 8 st.tv.- Dræbt 18/2 1945. Skudt af to
ukendte ænd, da han opholdt sig i Restaurant "Bellevuett

•

385. Meyer, John, (330).
200. Mortensen, Egon Verner, (339), 10/4 1917 i Nyk. F., Jægersborgga-

de 3,3. Fundet skudt paa sin Cykle paa Kapelvej ud for
Nr. 15 den 21/12 1944.

202. Møller, Erik Nis, (347), K. 2/3 1906, Lagerchef. Naglekildevej 7,
dræbt 2/1 1945. Skudt i sin Lejlighed. Lagerchef ved
Al1ways Radio.

203. Møller, Friederich, (348), 23/2 1908 i Augustenborg, Bjernedevej
82. Drabsforsøg 31/10 1944, død 10/11 1944. Skudt i sit
Hjem.

206. Neugreen, Svend Aage Bernhard, (352), 18/12 1913. Dræbt 18/12 1944.
Arne Vilhelm, (354), K. 16/3 1926, Bud, Mjøsensgade 2,4.
Dræbt 29/9 1944 Kl. 23.30. Skudt i Kurlandsgade.
Axel, (355), 45 Aar, Narinevægter, Wedalsvej 5. Dræbt
23/1 1945 paa Roskildevej ved Auroravej.
Erik, (360), Dagmarsgade 15, st.- Saaret 30/4 1945 af
Skud ud for Vesterbrogade 2 D.
Henrik, (366), Remisearbejder, Frederiksborgvej 134,
dræbt 8/12 1944.
Ivar, (369), K. 15/1 1922, Malersvend, Skelsvedvej 44,
Husum. Dræbt 2/5 1945. Fundet skudt paa Hj. af Møntme-
stervej og Sokkelundsvej.

207. Nielsen,

208. Nielsen,

212. Nielsen,

216. Nielsen,

218. Nielsen,



------~.,,-~--=--... -

45 4.

221. Nielsen, Kirstine Dorthea Ransøe, (374), 30/4 1899, Johan Kel-
lersvej 48,4. Dræbt 20/9 1944. Skudt paa Hj. af
Carlsbergvej og Enghaveplads.

233. Olsen, Ib Riehmann, (396), 1/6 1925 i Aarhus. Dræbt 18/1 1945.
235. Olsen, Peter Weinold, (400), 31/12 1919, Arbmd. Dræbt 21/9 1944

ud for Trommesalen.
236. Olsen, Poul Egon Emil, (401), 27/7 1918, Chauffør, Nørgaardsvej

4 M, Lyngby. Savnet siden 24/4 1945. Fundet skudt i Præ-
stemosen i Hvidovre 29/4 1945. Chauffør for Hipo.

238. Pallisborg, Hans Elga Altid, (404), 39 Aar, Lyngbyvej 3, Hille-
rød. Saaret 12/1 1945 ved Skud i ftLido Bar", Vester-
brogade.

402. Pedersen, Willy Emanuel, (413), Ugerløse 12/1 1920, FaIkoneralle
62,3.- Drabsforsøg 14/2 1944. Beskudt paa Nyelandsvej
ud for Nr. 4 B.

242. Petersen, Alfred, (419), SS UnterscharffUhrer. Dræbt 3/5 1945.
245. Petersen, Anna Kirke gaard , (422), Dronningensgade 15 o.G. Saaret

ved Skud 25/4 1945 i Dronningensgade. Samtidig dræbtes
Johanne Elvira Kristensen.

249. Petersen, Egon, (427), Bygtoften 12, Brede. Dræbt 17/1 1945. ~u-
lig under Ildkamp mellem Sabotører og tysk Politi.

3971 Petersen, Georg Bue hwald , (435), K. 8/9 1915, Sabotagevagt. Dræbt
31/7 1944 Kl. 17.10 paa Harsdorffsvej udfor Nr. 3.

255. Petersen, Hans Valdemar, (438), 30 Aar, Tibberup Alle 36, Hare-
skovby. Saaret 26/4 1945 ved Skud fra to Mand i Laxe-
gade.

257. Petersen, Johan Frederik, (441), Vekselerer, 18/3 1924. Kanslers-
gade 4. Dræbt 8/4 1945. Afhentet i Hjemmet sammen med
Sønnen Tage og begge fundet skudt i Jægersborg Alle ud
for Bernstorffs Slot.

262. Petersen, Marie, (446), Fru, 24/1 1897 i Rostrup, Præstefælled-
vej 32, Taarnby. Dræbt 14/4 1945 paa Bopælen.

401. Petersen, Svend Ulrik Børge, (451), Frb. 29/4 1~17, Mari nevæ gt er ,
Baadsmandsstrædes Kaserne. Fundet liggende skudt den
12/8 1944 i en opklodset Bil, der stod hos ftEssoffTan-
ken, V. Farimagagade 19.

266. Petersen, Tage Leuw, (452), 9/6 1919 i K., Kanslersgade 4. Dræbt
8/3 1945. Afhentet i Hjemmet sammen med Faderen, Johan
Frederik Petersen og begge fundet skudt i Jægersborg
Alle.

269. Petersen, Viggo Børge, (454), 8/9 1911, Bogholder, Gl. Kongevej
91, dræbt 22/1 1945. Skudt i Teglgaardsstræde ud for
Nr. 13.
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399. Petterson, Helge Kurt, (456), K. 5/2 1925, Vagtmand, Schalburg-
mand. Dræbt 28/8 1944 Kl. ca. 8. Skudt da han kom
kørende paa Dæmningen ved Damhussøen.

273. Poulsen, Rune NJartinus, (461), 8/4 1920 i Norrkøping, Englands-
vej 38 C, 4.th. Dræbt 1/5 1945, formentlig ved Vaade-
skud paa Cyklefabrikken "Hamletn Kastrup, hvor han var
Sabotagevagt.

274. Preusse, Wolfgang, (463), Egneborgvej 3. Tysk Værkmester. Saa-
ret 26/2 1945 under Ophold i Ny Kongensgade 15, hvor
han var paa Sprogkursus.

277. Rasmussen, G., Fru, (472), Parmagade 36. Saaret 11/4 1945 ved
Skud, der blev affyret af forbikørende Cyklist.

279. Rasmussen, Hans, (473), (Frihedskæmper). Dræbt 2/5 1945 Kl. 18,
mulig beskudt af tysk Politipatrouille.

285. Regnersen, Mary Poula, (481), Valborgalle 17. Saaret 29/11 1944
i Valby Langgade ud for Nr. 185.

415. Rolfsted, Frederik Narius, (485), ~ømrer, 21/5 1904, HØjstrup-
vej 173. Saaret 3/12 1944 ved Skud i højre Flanke.

288. Rottbøll, Olaf Theodor Albert, (487), 12/9 1908, Translatør,
Lundeskovvej 35, Hell. Dræbt 25/3 1945 paa Bopælen.

289. Rune, Edith A.O., (488), 7/7 1917, Dameskrædderinde. Dræbt 4/5
1945. Indbragt til Retsm. rust. fra Kom.Hosp.

290. Rye, Arnold Jensenius, (490), 29/12 1892, Lagerarbejder. Ahorns-
gade 23, L Dræbt 25/4 1945. Skudt foran Guldbergsgade 8.

292. Scharling, Henrik Christian Vilhelm, (494), 27/8 1923 i K.,
Hyldebærvej l, dræbt 4/5 1945. Skudt i Slagterforret-
ningen Fr. sundsvej 143, hvor han var ansat, af 2 Nænd.

304. Atrynbo, Willy Tage, (524), 22/4 1912, Armeniensvej 21. Dræbt
1/5 1945. Skudt paa Johannesvej i Ordrup.

410. Svanberg, Ib, (526), Grosserer, Frb. 18/9 1918, Smalle gade 43A.
Dræbt 28/6 1944 Kl. 12.20. Skudt, da han kom kørende
paa Cykle paa Gl. Kongevej ved Amicisvej. Leverandør
til den tyske Krigsmarine.

307. Sødring, Helge, (527), Schalburgmand, Enghavevej 345. Dræbt
20/12 1944. Skudt paa Enghavevej ved Sabroesgade.

310. Sørensen, Gunnar, (532), Elbagade 9. Saaret 22/2 1945 ved Skud
i Armen i Elbagade ud for Nr. 40.

513. Sørensen, Roland Helmuth, (536), 29 Aar, Brigadevej 46. Saaret
22/4 1945 i Lejligheden, Set. Jørgens Alle 10, hvor
der blev skudt gennem Entredøren.
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316. Tegneby, Ragnar, (540), Colbjørnsensgade 6. Dræbt 2/5 1945 paa
Bopælen.

324. Toft, Erik Dalby, (551), 10/6 1919 i Aarhus, Ny Carlsbergvej
84,5.- Hipomand. Dræbt 9/2 1945 paa sin Bopæl af to
ukendte :M:end.

336. Voss, Christian Erhardt, (569), Aarhus 8/4 1905. Chauffør for
Gestapo. Dræbt 1/4 1945. Fundet skudt i Charlottenlund
Skov sammen med Axel Juhl.

576. østergreen, Villy, kaldet Schæfer, (576), dræbt 2/11 paa Gu-
denaavej ud for Nr. 35. Var Medl. af Schiølertrup-
pen.
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KØbenhavn, den ll. April 1946.

I Overenssternnelse med Aftalen paa Mødet den 5. April
1946 indkaldes herved til nyt Møde samme Steds, Onsdag den 17 •

.1. April Kl. 16. Der vedlægges en Fortegnelse over de Sager fra
Rigspolitichefens Liste (og andet Steds fra), som endnu er til-

l bage at undersøge. Endvidere vedlægges til Orientering og Forbe-
• • redeIse et Notat vedrørende 3 specielle Sager, som vi gerne

skulde til Bunds i paa Grund af diverse ~envendels~r, nemlig
Leo Taunsig, Holger Victor Petersen og Arne Jørgensen.

Endelig minder jeg om, at Holm lovede til næste Møde
at prøve paa at faa Rede paa Sagerne: Alfred Anthony Holm,
Leif Holm og Oluf RottbØl, og at Alfred Thomsen lovede at tage
sig af Poul Ole Nielsen, Harald ~ølmak Hallas samt Thorskov
Hansen.

Med venlig Hilsen

Hr. Kaptajn Svend A. Schippers,
Uddannelseslejren Jægerspris,
Jægerspris.
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Itpl1lldl i;§.la !C RøkllRØ' 1'tozII.... m UJ.JdpIfe1M

l1& Aairfd. 1$. l ..

\ ..
(-.. til ....... hlltØJ,Jtteu. Ir. U1_jre :1 ~. ~.
tatøm't.) .;.'

.
J.d·"/"". :l4'bral1aU. lUft. (') 1Ja"'1".~ 1watren .~ Itdt 914
1'-- 1945,... 'øt:Utne3 ..-et ~-.

tiL ~J RI. •.. .Ai24....... II$~. (lO) 9/61912. 1rg11qaa•• '1".-."• 4rr.e'b~ 19/"1lM4. Iku4t S ldJl I.ejUPe4.

i~.~.røa.kD.ri htJ4..a JøtøriH} 1/12 1914 1 ~. lto.aa.-tIiL ._._~ - 01. neJrlt ...... ~ '4. hDd.t Uøen4. dND$ 8_.--_-- ..' i' 28/2 1'4' 1M.B.t. af W .
10. AndeZWA, øau Er1....... (14) 16/1 1906. BO 8.,ter. ~

~....u... 5. te!'. »ab,,'''' j.945. 8ku4' l Rica&oeplta1e_ hZ'-
'/" ~. ~~ !

. ll. !t!enten, Bell'Ø'1ch (;1')28 ao't~. :li 'I' 1945 tm4.r~ .. ~. . Ir&.. 81Q'4n1nc,. kelton ...... &:fa 4 __ •
All ./~~ 12.2:' QUA. ø.mdnc Cbul .. (16) 26/11 19U i a.Z'gl.l1flt 'Hende .,'~ø Z U.lp4. 1•• linie." 20/4 1145. Skudtpø lI1Jl Bopæl.

~1;" .4u... P.te (22)~ 1922. 'oMd. i hGde:r1c1a. ~
'. 1Idb~tB1pu.. -...t -41' 19.' n. O~h 23_ ta41ø'a,-t t11

h'..u~ IuUtc1t.
18. Anden_. '11111.. (2S) 12/9 1890 :1 1ka4e, tibe ht. 'Hen4. 1a-. .....e..nd '2.'_ Repmeentaat • .tmæbt 1/11945. øJmdt

•• a. 11.......
". A:a4 ... , BØI'lut P.tt4" Johan Alfred (26) .1:. 1'/9 1912, bom--

d. Dørupe AU. 242,2 .. SkvAt 15/2 1945 1 Jaromgade ud
tor .r. 1•

.". Bor•• Oar1J. Aap (S,) li/10 1920. Ohaut:t.r. Døtb\ 2V" 1945 .
1n4braat t11 _"-. Iu". "'

41. B:tU\U'l,n.-:1ft8 lwUu (62) 21/7 1928 .1 x•• lkend. Cl)t14øn1alr.Te'.
~,2................ "'5 1945. hDdt•• 1iggend. åW1t l Le,.
lighed._ .u.ill

- 'i •

44. Bøa1tn«. l1.nn "al4 .. (6i) JJzw1lt 24/10 1M4.
'47. cTpenu •• :LIt. (70) 11/" 1895. &le4k.... t.Z'. bO.M•• aexoCade

1\~.1 40 At 5t.!f lla'bt 28/8 1944. Sk04t .1 81t, "cUW.
. Betl.'" ' ..J:l4. ,l.

". Ohr1aten •• n. frod. ~ .. (76) 1:. 19/1 1901•. Dl....... 3 20,0.41
DNlt" 5/5 1945 n. oa. 15 1Mhame..,

55. Chr1.tennJ1, rMj Altnl (18) 11/' 1901. h1"1mQo.(J.J.ataø ...u..e,.. Ib«" 1. Iij_t. JIoaltt 21/' 1945. ;
56. Ohr1.t .... 1'ma4 ..-.n .41lNn 'al«.m. 17/ll1904. botmd•.

bøt!4a1' ---J 56, st., ... lW1arbe3hr" J)nabt ,
412 1M' .... Ikuct ~ Y1ndue paa ...... a. i

0N'i.•,.... otto Bols. .. ~nu (8') X. 22/2 1924, lbabt.mrteimt-I
~ "'3 Kp. :o...-t 1'14 'bil 1/4 1945pø .,.... a1~

lid tor Ir. 252. !

64. ChriaU.øn, (89) a........ ste.r, LtulAtottegnde' 20. :Da," 30/10:
1944. .

Cbriat1amsa. (91) Bjnw 'e:rner fof'tegaar4, 5/6 1921, Helgo-HD. ? 18!ldagaa. 19. øal'\ret 27/U 1944.

,' •• (' i..



50



51



l
185. Ifl.itwa, ~''''''''' Jl<<rdW:04 (,t1) 18/12 191' t "~l1'''''

h/l} ft~ 8 .'. W. __ "' 18/2 19~'.. I ,. _ af ..Jt.sr;, I , ..... te ... , la l.-. olllloUt tI1B 1 I.~" -"1-~. '

, ........ , lt'.eI&* l'a1t&1'1lla (,11) ~. leølalJ4, 25/11 •• l Ibtl.-:
,Id, =1aow.t= It al..19.'. 1 ~~l1ahe4.I1lpo. .... ' .. J p .

1ST...... , '''- t. ("') 16/' J890 l !obMiØlan41er. !Jo-
-II- W1 ~ 29 " 2~4 lH5. 1kG4'b 1 ~u.p.a_ ...... I,

ø.en ~. .

191. 1faSit ..... 1Id11. Jlo1ateh. (Jt2) "' 1892, h8dmDta18'f'.~ loq. '
1/..0 • D!'æ1)t 1tIS 1945. 1b41; iI. 81n Le311ghe4. ~

19.... ~.~tGr14økNDe C.) 22 ..... SUret 29/10 1," l _ rat- ;
· fear1....... . , !

200. tenaen. s,oa et' (",) lO/t 1911 1!f,k. p...... nltorga..;.
/(j. ') 4e ' .., t dxa4' Ph aW1 0Tkle pul'apelw3 ud

, . '. tor .ar. U 4en 21/12 1944. '
202. Mønv, Brlt .1. ('4'1) X. 2/5 1906. J,q~.tf ,1Iq1.k11de::i 1,'

Ml tlNbt 1/" 194J. 8kwtt 1 111&LeSU.ghed. ~ef ,', . '
114.. AU...,. ~. ,,' I"

I io,__ U .. , hi.aøt .. ('48) 2'12 1908 i lUCU"t~oq. :I~• .rne4..,.t
/1."? ~;.~bat01"'-.a '1/10 1M4-, døet 10/11 1944. Rudt 1 Idt[

205•• ~t 1lø.n8 Petu'. ('51) ~, r.w:maaøenegsd.' 12""26, 1.
lf h. ~ Dra~øt'OBiIIIC1/4 1945 paa .. ptle.. '

k'L~06, JJevarean. ST.nd Mp ...rnhartl ('51) 18/12 191'. »ælJt 18/12-44.r
207. 1ftel .. , ~ TilhelJa (354) :t.. 16/) 1926, Bud. Jf.1,-.negaae 2,4 li
IC.II. 1. Dmb" 211t 1944 n. 2',". llaI41i 1 lQ.\al~aaaqad.. Ii

, . ~
200. lfi.~øn.AnI ('") 4' .Aø'. ~ter ..... 1"".~5. D;ræbt j:
/(~~ 2'11 194' ,. Rollk11dev.' ...a "UZ'OftY.~. 11

212J..., .1 ..;t.-. Jzo:1k ( JGO' Jepareød. lSI ,St. 8*,'U'et,~ 194.'. af ~
.p..l~.~.2 lku4 ... ~ "'.. 'krbropd. B. ~ U,'

216. RielHa, a.ø.u:! J_"') "'~.'krf :rnaU1~~j ',,.. II ,.~, tr. ~ ? dz'Qt 5{U - 44., ." "1 ~

216. }lt.leen. IftZ' ("9) 'K. 15/11922, Kåler ..... tId, SlttllllYed,"~ 4.4, .r
if.h 7 Huaa. DftIbt '" 1945. ,h14et akudt pat JU. at "at-
. .. ...teftj ec a.n.1Udø .t. I

121."I":I;.e1... ar.u_ h:nhea , ("4) W4 1899.J.. hl- i
I( A. :> 1 ' 48.... InlJt 20/9 1944. lkudt ,. 1iU. at CO'l ....

. ' " J .. 1qba.,.,lada.
" •• N1eløn, ht:e (rt«'1c lfa'fD brt Palav) ('17) 1/10 1922 :1 !tf.-

.{;1uI{~~ R~7~~-(f.L! ::f;~.r.; ~ ==:;~..t ~~ 1945. l\1na
...(H-",d 227•• l.-t .... llo'tø 14'fia .... 1lu.t1a, (J84) lrbm4. lb.wltt 21/4 1945

itfJø o,;qatnaa« \11 ..... tJltR. bar Buatrun
I øpq.' •• , l&aD ,, __ ,24.4. tf1l' ~Ifk ..... ·

'91 *, lford. l'oul Ohr1aua, (387) lContorat.pilStent. E. av, 19.12.
P.AA.._I ~. ... Ø.d...-.,. " at_ th. »I'alllllto:r.. s 24/' 1M4. 2 Pe..
,,,,/"I''to ~lA....o.ner Wt'a.u4'l 811 pøa Bo~. ahente4e -bebs.e RjøkOlUt

, og &%1'7""'_ et alc&14 1ao4 -.a, u han koa 1Jl4 i Le3Ug-
hd_.

K"'-/. 2" .. Oløen, 111B10hMut ('96) 1/6 1925 1 AarhuB .. Dmbt 18/1 19.5.
KL.!!'5S>lien, Pet.- •• 111014 (400) IV"! 1919, b1.lmd. nmbt 21/9 1944 u4
. tor ~eeal_.

2'6. OlMIJ.. 11'0\11.Ipn .IIIU (401) 27/7 1911. a~, _""".ve3 •
/ti?.2 VI ') ., ~. .•. Ia"""". &ld_ 24/4 1945. fundet *"" 1

PI,tv. . l'æ:a"-ø .. 'J. ..... 2i141945.Cb.~ ... Bt»o. ' :
,t ~~W . - _ '

" , ~. ,.. - , " l , -=",,,. .. ..-
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rn.1'ou1-., Jhme ~ (461) 8/41920 1 .orrlqø~ _laIl4e- '

liIJ "3 " C,4 ....... ,' li' 1145,. f'ol'llØDtll "ade-
'7 amt.;es o,n*tlritJr.- -..:t .... kalltru.p" ha 1R

~ 8a1lcrtag....... . . .

214.PreUft, lfol1'grma (4") .Iø'leborgn~ ,. !t* 'færD•• '''. luntlA l{ .26/2 1945 UD4er Opho14 1 .,. bngetUJpde 1'_ Jlw:r- hø.'ft1",..~ ...
m. naø.UMnt G. l':nl ( f12) ~ct. )li_ lunt 11/4 194~Ye4P 8ku4, dØ' 'bt.y atfTntt af' torbiklfrende 07W.t. .
279. Re.~8.fØ1, Hau (..7) (Jl.r1heaD:æpU) ... Dræbt 2/5 19.' 1'.1. 18.

!1..h. e 1I.ll11&lJ*aia:ldt .t ty* l'o1iUpatrou111e.
2$5. R.~9r"&n1 ...". l'0tI1a '.1) YalborcaU. 11. Suftt 2111119«./(. J...? 1 .,al..., kit .... 'Wl tor .... 18f.
""~ Rol:r8~t lre4r1k ~_ <.ceS) ~. 21/5 1904, *~.tru,"3 l

Il 1.,. :I 11'. 5&an' JIl2 1944 yej Imt :1 ,bøjre J'la:ø.1ra.
M'288_lR0-WU. Olaf fii4to4or-.Q.Mri; (481) 12/9 1906, !nl:n.a1atøZ', Wnd ....
1'-'1: . . uov ....j '5. ael1eS't1P_ Dræbt 2S/3 1945paa Bopelen.

~ 289. Rune, E41:th A.O.. (400) 1/11911. Dameala'Mderind ••. lJratbt 4/5*45.
~/( I(~.? IndlJrqt til Rete. Inat. tra XClII.hoep.

290. R;'., Arncld lffDMD1u, (490) 29/12 1892. Iagerarbe3clv, Ahomø-
X.~.l pd. e,l. D1W1tt. 2f/4 1945. Skudt \'Id tor Gttld~d. 8.

292. Scharl1ng, Henrik Obri.rilan Y:1lhe1Jll (494) 27/aa.g2'·1 1:•• !JTId ....I( ~ l 'bwn'eJ l, Cl3Nøbt 4/5 1945. Slmit :1 SlaCtert'on., !'r....
" aerUøun4 .....~ 14'. hVQJ" ban ftU" aneat. at ,*0 lænd.

404. Schm14t, EUe. Alrt4a" (485) Draør. U/3 le95. Ssare' s/e 19«li[) :1 lo:rratn1~ heler BangfJ.,e;J '14, hvor JIal;iIla Grønt-
'. handler a_an_ 80bmdt blev dræbt.

405,0_4". 1'ra4er:tkb Ile_ Anna Henrie...... 'I!.I'øklØll4(496) lU/1O
1-1/1 1'."889.~" 19/8 1944. Skudt 1.forr. ~gs4.
Ij.fJ 95 øamltØt1a. a1n JIan4 Barberme"ter Karl H.1llriOh. Schm1dt. .

40'~~Chtrl.dtt Xarlo neinrich (498) 1:. 28/2 lai1, Barbem...... 1'10.:04. >.

f.//) Aarhuepde 9' St. Dræbt; 19/8 1944 n. oa. 16~20 1 e1n . l.
ri, :rorra1inl~ Aubagade 95 ØBl1ltt$1lmed 8ttstruen ltr. 405.. ..~

294. rS~1dt; Poul ('Ol) ,~ paa Lundto:fte ~'1'ep1ad •• a,rt tb._ .
gade ll. 8aarri 1/2 1945 ft4 Sød p!la Y1ben.wa Ru.n4- .del.

'~. Solmltdt. Bogner (502) Drsør 12/1 1894, GrtJnthandler. lb'abt
/-1.0 8/8 1944 n..ca, U.45 :1 lUn )lon. :PetQ' Bag,,"~ 74,

hyor Irr. 404 bI ... 88..~r.t. \
298. S,~n, OIMll. ,d, (506) JI.yrw.lrker. 8timOGfgad87,1. 8aaftt 2!/4 1945

fr/:!;, 1'$A Bop.ællen at tn Jtmdn, av ~te ind til h_.
4~.;ger. halt51?) xa'~Jl, 13/1.O1910. 6at.trat 15/8 19"f_ da

- ban kom kørtm4. 1 .irl B11 1 lmgeraborc Alle ..a ~
lo"'tenlun4 ek",. l'aptB,n 1 det Vøke Luf'h'aaben.

'04. Str,nbo •• Ub !rage (524) 22/4 1912. A1'Mn1ensye, 21. Dnt'bt
1<'~·1"HD l 1/5 1945. SktI4t p88 lohanneve3 i OrdruPTOJ.
4'9. S't1U1beq, Ib (526) (In ....... J'rb. 18/9 1'18, Smallep4e 43 A..l.

(/o' I i Dræbt 28/6 1944 11. 12,20 .. 8kwIt. da hen JcQa '-rend.l l-v.. pas Oykle ,. ø.ne11toDpnJ3 TeA Am1018T.~. Le~
• . dør til dtn Vab Jtr1g~.

307. Sødnne .. Helge (527) loha1'bu:rgmanA, Bpha ..... 3 245. Dtwbt 20/12
Ir.t..? 1944. Skndt pM Egnhaven~.e4 Øabroeøgade.

'10. Sørenesen, CJunnar, (5'2) Elbapde 9~ SMret 22/2 1945 ved Skud
/{ ~ 1. 1 Amen i Elbegde ud. tor Kr. 40.
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.". _åD 9J:Il11;W.t ~u .....j 16. t.4. , 1919, Ar. 20-4- .' l, . , • J1145_ . 'i .

21A.. ~lItI1flIiti. Ijll.a. VU' 1 Jell14clelu at Vøk 'df~1D. Bar ;
Gon !3...... :1 hparIIu. Del ...... ,l m.tler~uae:n4. Skud, at D.
lÆI. r,A, IhRO hor 'tlCltaltt .t 8.H.O. lU' UJm.4eret ri. SUlEbr.

hd8ren anmodet'Pou.ti4irekVren ClIIl Opk1arl..ng at :orab,t.

~/ 1.. "-'L 744

I .

itU 1011. I.mbarw AU. U. Taulø••• t.25-5-1929, dr .. 18-12-19.....
Qll:lJ. Bgbeå BIDItn har til aft •• NØ' udta1.t. at L.B. e*, tlDebt at !tb
et_ Ordre, men at ~ft'1ngen er ak.t ude reel .. grunt~øef hyortor
ler eta ogl'JS.f-t"tU" re3 et Jtl.n4u.or. tor ham. til Jul,

D. 21-la-1944 blø L~H. anholat paa e1n Jk)p'~ v18tnO~.... t't1.mget
'kil at paM" h1hedalu..llapeNnf::lteen.r.rgen..- Bopæl, hvinet bevirked.,
flt faa!1. uc.u!. L.S. yar StUk_,' .

Oeatttpo )sar oftl"tor Jr\i .,.. gt....t Ucl....,k tor' Xen4akab til L.n. og
fortalt honde, a't L.B. Md. angi...et Steen Jør,on;eøn til4_.

SM. støøyøu oP17-" U1 Pol1t1rappon.~. at L.H., la ban yør an-
holdt og b~ hu pna I,J •• Ø4pd, paa JoftØPtfrgsel fra 17øltermt bekrat-
tede S.J.8 t4cuU tet, n.tn.olt under !'fan&.

Den 4anakl-1iyøkfll !folk, Bandaohaut torn ... , at St.... J,rgensen ..... 'fn

IItt1tgY.f.. har ~, .pgi.. " ø.ata,o at 1'rtl X,hne. Endv. at L.a. ).lot øla11-
... uhold •• for at opgive at... l.rgl)nøna 101*1.

laderen henvender elg Ul Jd.rd.teriet tor eærlige ÅnU•• nder om~. '
.t~tning (Begrav.lø.8ads1tt.~ m,.,.).

Psm1 011 Jj.!løa. HolJ..ænaerd.Jnet "t t. 12-:5-1926. dr. 28-12-1944_
ØJnP116';Oo1;!kt)! lft1a Buiø'k, Kedlem at D.N.S.!.P.
!øderen emil" lir kO at 'l:Wi' Faa p'oranledning at en durUg

Xø1'm:1erat, Erik B1uIoh. _814:t. P••• o. ø1g 1n4 1. B.S.U.
Bio., d.nebt 10... 6.45 (4& U, 'f'U' .nt) udfør ø1n Arbe~døplad8t Valby

Jlaeld.:n:ta brik.
Afdødeø rader har henye.na,\81g til lunitl9lniøtøriet og til lt1niøt ...

ri.t tor ~rllgø Anllgpnder os __strider JIu1:lghr,den at, a1; Øtlnnønhar

været Stikker.·

A1taA ø.p DQ1!., KyJ.do-maye3 ,æt t.11-5-1914. dr.1 ......1945.
oøtD'}mrjo'JilØi' Væster iTub~l!JeMl.t pø hmagerBoulfMlrd.
lJnn! fHJwllr'!i!M1' A.A.!. ftl' ønøat lIcmt nøernepo11t1betjent ved JlIJrem
t.1tn1Bke Korpe 0l forrettede !~.n.8t. t11 den Dalh h1m blev likvidere".
hvorfor l!\.tU1 ikke m.ner. at han kan. hi'we været H.~r1nav<~gte:r.
f'ln,H _ lIf _Ilo- Tamil udtA.1er til poU:f;ira'P'ØOrtl Lederen af 14 5 :1 ltf4ovre-



PIS: mb JlotIØ&, liaM."""'3 J5. t. 2-9-1900, 4r. 2,..3-1945.
~sæt&I~' '100 " V""'ml1il' Stikker Ol! Sclmlbure;m,n.d.
Ha«ørø ltJAufms!, I 19"" .. _JUlen 1to illegale Blade .. Stikker,
u ty. 3.41* aatgrant, .Dr. 101mberg (eOlItnu opholdnr aig 1Syerige) har
lWddnett st 4w tatet an \14.t ..... paa Øfnnen.

1) 1. UdøendelB8 fra ~I DrlIbt at Ge_tapo. ."
2) 2. Udeend4tl.,8 fra England. Identisk med Stikk~r og SohRlburgrJk'lndtn

~ott'b!lfl.
,) Illegal. 1l1sd•• Dru:bt at Ge.tapot tord1 htm vidste tor meget om Ar-

beJde".
4) 1"011tigearden oplaser. at illegale Per60nl:'i' hAr ~1at hmn.

:rr1hodon.JJl.pere kom es. 6 U.~ etter D.rabet (der fedt Sted 25-,.,..5)
:tor at hente han, 41s.. vidste al tøne. ikke noget Gt} Drabet.

Mulighed ~(Jr IOM'ekel1ngt
HenvendelaG hertil fra MOderen gennem.Lr.. LUd.ere..
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JffidoYret Afen1 t VI har 'be~t.~, Bt lIøriJ1ft"Ngter A.A.B. _le" <bmbt etm
0r4ft 08 .tte BealU:bntDg 1'.n D._ &t4elee.
A.A.H. 1'U itølp .,.. 04..".. ~_ d en GrIlpp., aei- .ft~ hva4 aer ~
~p1t.e •• amlJd,e4* Tuben Dl t:ra .A2:'øenalet.

b< ? J'lCu

BJlDJt! MO_ il31.1. y.. _.erport 17~ t. 1J..,o.9-1892,41'. 1-5-45.
"bt!1 BslD op1Tøer. at noal_ I1":tbe4alrLtt!lp~nogle Dage ~ ~b.t
(.... :fandt ate4 ~,) .... dte~. øg hendes Søn, at :nra"t 1'aJ' en
F.~lt&gell!Uh lr14y* at 4ftbte Du. MS 1!ml1Jl& ,b1c8XkfD tAv,.1;, ;lixm
1IUJ.um:t. RM ilBtD3. hYOr h.tIt1l ftMre 4øcle.
SIYlktlwt$Irttitit MeUe at »•••s... !••~d. 1.atiODa1aoe1ali.tQ.'
tor eln r01"l"eWnc.

Døfd7-,..5 P*fl tyK hl1Q.auret.
I loUt1mp9ltM '1'17".' .t !'ru H811ae er ftfd t tysk. bY.rlor hun har

haft BellØ, at Bine Ølæ«tningø. 4er ftr ind1mldt til Værn~l1. Disse kom"
altid i Un1to1'1ll.

Jmken hæ'Yd.. 1Juatl1aa:ln1ater1et, at Manden er uskyldig"
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!I1SV1lta::1fIU-, nelalø1øpde 4. dr. 2-5-45.
1. JauJou ..... ' te.." A1m.caoØ' med Optor4r1.nc t11 Indmeldelse 1 watten.

a.s.
I. Q:ngeJIa .. d hore Wed .• anu fra l'erai1J:rwlet.
,. T~.r81"b.~d. 1 1,.Uan4 (Pig1iraaclø.pmor1ng).
4. Samtale •• a Aal'tt'lw 1289, 4. 4-12-44, C..... r ( 1. Ge•• JO?)
,. (Dga:q Mel te anb"e " .. re, hYol'8t 1. Ira 1'011tigatlr4m.

II'r::J1t! kAiIWM.lr'. W,.. :lmndeølatorHtrltngen l1kBlndre godt,
hvontter han.liItII_ Ke1..1me1"f:Ut Azu1onoaarbeja. for !tsk.eJ'nG' Ind"., at
k.d. 'brugte ~. Penge t t.t ~lip.
IIlSt IJ.1a:IMJ!ø' »r.-H. haYtte _onoe~entur fra luH. 1944 Ul kp1tula-
'Uonen, 1 hdlke' !ld8~ Mel.øer otte kom. 111~emml!rtt Uge"ar.aBr.R. otte
kom 1 Pers11 BU.a4l't.
9~9:MJsti' Br ....n. tfrie 4-12-44 en samtale med en lIe.n4 ved Navn
~er pnn AarhwI 1289 (Gøetapo). Ber1:l!J.od0)178&1' Rigstele:ron.n. at 1289
1 Aarhua ill1t YQI' ho. Ge.tapth Ind", oplyser Jh'.-H.s FøW:lI1i. Raer
k.11tItll"·'at,,~.er (Id.nt1 •• ed Gramer) ftr Bauleiter tor a.t Arbejde....,
Dr ..-H. hllydl for værnemagten, o, at 1289 (DW1ll1ke12890) Val' lIfumret pø
Tøntlerpdits 'fSerøltker. hvor lr:raemer hnvde Kontor.
!J:u, I1tAAt1p!M,II't l'il18 Juel8gai" 4,1. Br.-lt. har h3ulpet Btpo og Geøtapo
U1rc,:tte Y'ed.en _lila hoa fIøl1 Petersen. Niels Jutløgnd.e 4, Si. Pru Peter-
øen udtaler IliS ftlUftemmen4. MrOlll.
Ø!&ønu:t lorden hBlll ".1 ... (.tløner) kom :Br.B. øam!?lenmed to Andre Tyskere.
lin XrfJIiMls.kH'tiær lIØppner ,t:ta Poliiiganrd.n og en g,S. Haupilaohurtubrer
Xru.ø., llAAV'el ud. i B1en som i 81t Rjelll.

Gentagne Hf?nvendellllerfra landllen 1;11 .Frode JuobaGn og Politiet •

.J



DitlevTamm

Retsopgøret efter
besættelsen

sen am er, efte 945
ulle ske en udskillelse af de af besættelsestidens drab, som modstands-

bevægelsen ville tage ansvaret for.
Fra efteråret 1946 blev der på ny brug for informationsgruppens sær-

lige sagkundskab, da det var besluttet at undersøge nogle af sagerne nø-
jere. Den første sag, hvor politiholdet kom i funktion var denne:

Den 7.4.1945blev en betjent ved hærens våbenarsenal i København dræbt i en
farvehandel i Hvidovre. Det illegale Information kunne nogle dage efter med-
dele, at den dræbte var "marinevægter og stikker i stor stil". Efter besættelsen
rettede de pårørende henvendelse til Ministeriet for særlige anliggender for at
få oplysning om baggrunden fordrabet, og efter at der var foretaget nogle afhø-
ringer i sagen udsendte ministeriet i 1946en kort erklæring, der gik ud på, at
den pågældende" var blevet dræbt af medlemmer af modstandsbevægelsen ef-
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ter ordre, idet han ved sin adfærd havde bevirket, at man med føje måtte an-
tage ham som farlig for modstandsbevægelsen. Hans død skyldes således en
krigshandling og Ministeriet for særlige anliggender finder derfor ikke, at der
er grundlag for at foretage videre." En politiundersøgelse havde ført til, at
nogle afhørte vidner med bestemthed mente at have set den dræbte i marine-
vægteruniform og kunne oplyse, at han havde angivet en lokal afsnitleder in-
den for modstandsbevægelsen til tyskerne. Da der var tale om en tjeneste-
mand, blev sagen forelagt for Finansministeriet, der skulle tage stilling til, om
enken kunne få pension. I Finansministeriet fandt man ikke, at de oplysninger,
der forelå var tilfredsstillende. Nu blev det nye politihold under Hans Chri-
stensens ledelse sat på sagen, og ved nye afhøringer kom det frem, at det var
en modstandsmand, der var blevet anholdt af tyskerne, som under tortur
havde opgivet navnet på afsnitlederen. Det viste sig at vidnerne kun havde re-
fereret, hvad de havde hørt løse rygter om, og at oplysningen om, at den
dræbte var marinevægter, skyldtes, at hans tjenesteuniform var sort som mari-
nevægteruniformen. Det var bl.a. denne omstændighed, der havde sat en ryg_
tedannelse om stikkeri i gang. Den 15.1.1947måtte Ministeriet for særlige an-
liggender dybt beklage drabet, der dermed blevet af de første af de i alt 9 tilfæl-
de, hvor det offentligt blev tilkendegivet, at en af modstandsbevægelsen forøvet
drabshandling var en ren fejltagelse.

En anden art fejltagelse forelå i en sag, hvor medlemmer af Holger Danske
25.4.1945 havde dræbt en vagt nd fra L elejre m e.

a set af
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K.L.6 _~~ ,.;

AFSJ::IT 6

Dæmningen 51, Vs.lby, rJeh 21/12-45.

Af~nit 6 meddeler, at det "or 1>rs.~t i Erforing, at Krimi- II!,

nalpoli tiet pc:.c. R0dovreI'01i tisto.ition f. T. be skæfticer 8i,o; med Urlrlersøgel.s-
ser o.f foretiJ.{:n8 Lil~videringer i Afsnitsomraadet. I

Eks8mpr.lvis ko.n on:føres, at man har fa~let oplyst, at der f. T. t
foretages enuer8JGelser i Likvideringen d. 0/4-194~ af ~arinevægter Holm,
Fvidovre, o::; c.t I'olitiet herv.ndPJ".' skal buve fa8.et oplyst, at Likvid.eringen
pr p.1' foret::.get af to n::,~vIJ~ivne 17ænd fro. T'~odstcLndst'eya:.ge13en, hvilket er
rie;ti~t, idet Lil~viderinGeD er fore tariet :lf to T'~edleml::er fra Afsnit '6 ef-
ter 1?esll.ltnine; oe; Pefaline; ::~f .'l.fsni tsomr~adet i Fortin'1.plcp. med Køl~pnhavDs-
Ledelsen.

:.fmlitsledelsen finder, et cligec Und.er."''''c'-,;plf'ler paa n::..:rv·;TPnde
'~i(lspunlct er i [::.1. Golu t IToclstr1id I!':ed de Direk Li ver, ::::0]1' fro roli tileclelsFns
3ide i Forbindelse medrodstun~sbevælelsens 3~mraad er uclarbejdet for ~e-
llandlin:cer af dios.B SC'.c C' r .

:Se,nittet mener, at enders,J~e18en af disC0 S2.Q;er ikkke bur
·r'-'l'et age s c.f Tali tiet, f er EodBt::,ndsi1ev:,~cel f'E'Yl ha.r so)~'teret" :'0.terisclet , og
,,:1. finder det lL;j;3t 1..,1lP.ldi~t, L-t disse enl~ersøgelser fortc::;ttes i denne Ret-
ni.ng og henstil:er, ::tt c!1c.r.:.frCl. Sc.mr::18'.lets '3i-:1e ller.:.leuer 0V0T'Gte Politi:myn-
aished~r8 0pm~r~~omEed paa, at ~r.:.ders~~e12erne frc PQliti~ts Side ikke føl-
{"er de c..ftCi.1 te Re tni.n--::E1liniC'r.

--~-----------~----------------------- ---------- --~-
i
i

\
,0,- >:':1 RtaactJ".e 'Skrivelse 1'1'21' F'J':~I'1.ej(18t 'pC:.:':~ (0 L ~.'[0de den 1'3/12-

1945 l'!elle::l 'l;lcf' T-.;~fr,in[~l:·,s~j'-"'ll:;f' fro. c'lr. ~'irlr.: ae :ri1'0 Rr'pr';'3entL.llter fra
..::.f sni t h.

B0~ I':;:.n "rlYf"s, i:"t l'olitiazcist<;llt .8tmCll:5r:ll fn) sdr. 'I1irk
"'f,r forl::.ugt Af~.jringc,.:f clE.', to T~u;nd, 0e1" lP:":!.c1sr0de O':P.T'I:':,w,cteHolm, 03'

,?0utu.el I~onfr')l! t:..:.tiOll B'eol !~olmG 'Snlte 0e; VLkc:'l'll€ til lilr.vi,'lationen.
~lt dette taler jo tydeli~t nok for si~ selv, og Afsnittet

fremsender Gaa hermed Sagen til L)1JenhaVl,s-Ieclelsen, pom man haaber kan
hrill{?;e dell til ll(>~Jeneste rigtige Afslu !;nin~.

"Do:, 1)er:rxrl~e8) 8.t !Tr. Simonsen vi:'.. l.mrm", l:c'r~Eil;o.tere IcleEtiteten
I:'.f t o af (le 'J': ('re ~~vnte t re T~ri:. lED.ltet j r?Ylt e, ,1 r>T v8.r t i l 3 t ':'dc VAd n ,'V:' t~
l"00e, hv5.:C ner r:' .. ~(n·-(ipl;YRl1in~:;('r 1.ld til h'I:l cm, ::ct Afsrjt';r:t er vidende om
!r~lls oven::....;vnte ::Tr:.J.Vmed T·p~cS~;·lJI~il LflJ0rir.:.[':f:rne af de to ·-crlstsn<'lsfoll:.

'TA·';"o.,,:;'!; ",,?9i!.f.leR·'ec ile C,±;lv·pni'.l;Pl?, 'ff'l1'L!;'jot l'CvlQ '.'ærA"'; i
':*:.n9 'kil ,.~ fro:::-',:affo r:"e~'. ::r i 3iRl9n80n i

\

\
\,

P. S. Vedlagt fremsendes en Udtalelse fra Afsnittets Efterret-

ningssektion. '( ,

, '

,
l

\\
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"xlE.S. Afsnit 6.

Valby Langgade 53. Telt. Valby 5862.

Vanløse den 4/1-46

------------------------------------

R A P P O R T.
-----------------------.--

Vedr. Likvideringen af Stikkeren Holm, Hvidovre. i
l

E.S. }.fsnit 6.

fA./~ .

Under Poilitiets Undersøgelse i nævnte Sag er konstateret, hvem der har
likvideret Holm. Disse er dog ikke afhørt,':).8~P~itikommisær Simonsen, Sdr. Birk,
har ønsket disse afhørt, og saafremt de nægter, krævet dem konfronteret med Holms
Enke evt. Naboerne. Der er dog ikke foretaget videre i r,agen, da Politiet, som
behandler Sagen, vil nægte at foretage noget saadant.

Angaaende Politikommisær Simonsen meddeler E.S., der kender ham gennem
enk.elte Sammenstød, at han i nogle Maaneder har haft " Sygeorlov tf grundet paa Under-
søgelse~'mod ham, for uværdig Optr.æden.

Vi finder, at hans personlige Inastilling er en saadan, at den ikke
giver ham Mulighed for paa behørig Maade at lede, eller deltage i Likvideringsundersøgelser

•
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Y..øbcnhavn, den 21. I/\n,j 1946.

Vi har i Gin Tid givet JustitsElinisteriet Besked. om, at Fru,z;t-
ll:::UlcllerOrla Cl~r:Lsti8,n Christensen, I'incl.o8vej, ['.',omvn.r nc1S,Sl,tfor At-
tentat den 18 • .iTovcmbcr 19~-4, bl.ev søgt (.1rL...:yt2.f I.[edleJ'lillleraf LIoo.-

stam1 sbcv..;;,gelscn efter Ordre. De hUD1~er sikl:8rt, nt dette TD.fcllde
blev kr;lldf3et af paa Listen 1)3[, Deres Uc1s8.gn. Chr-i.;:;ter.f.:en, '.1.81' blev
L)OfJi::udt, i.lOdoLlS l12.~1 oplloll~.t sie i sin Have, si,lrler :~t'J(1iS f<'J1Gclet?
0,<; 112.ns Ilscl:ikIæde .fj'orDvarer ho.r :m 11L;vclct, ~l; Attentatut; for. ont1i6
sk,yluef3 en Jj'ejltaccl:.;e, so.:·),100.e:·)at Aktionon. i Vir'~(~l:i.:~'l1e(JJ:.lf:;tL'I-Jc
:m,ve vLret rett(.')l; ;:lOU SølUl5':Q Knurl ljrn:Jt UrIn. Ci:~~j.·~tl~:!.::j(u., som ~"Jaa

Tillspn;'!:te t ",for 11.ttentatct f;;j Ol'r:'.C Tj ene:Jte i Gt; :.:taJ!o.
IiI De VL;re i 8t:,J.ncJ. til i 1;r;}f)()t af ret J:ort ']'ic1 at ::ende Dig

8t }'lr UrO. om den Histor:Le.

Med venlic Uilsen
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ety
dengang den blev udført.

På listen over de drab, som modstandsbevægelsen påtog sig ansvaret for,
findes en grønthandler, der i august 1944blev dræbt i sin forretning på Peter
Bangsvej afrevolverbevæbnede mænd, efter at de havde taget hans tegnebog.
Efter befrielsen blev grønthandlerens kone og datter interneret som sigtet for
stikkervirksomhed, men atter løsladt ijuni 1945,og senere fikde tillagt erstat-
ning for uberettiget internering. I kendelsen herom blev drabet på grønthand-
leren karakteriseret som et "regulært rovmord". Ijanuar 1946anmodede den
dræbtes hustru rigspolitichefen om at foretage en politimæssig undersøgelse til
afklaring af, om drabet var rovmord eller var en stikkerlikvidering. I november
1947svarede Ministeriet for særlige anliggender, at grønthandleren var blevet
dræbt af medlemmer af modstandsbevægelsen efter ordre. Det oplystes yderli-
gere, at det ved en politiundersøgelse var oplyst, at grønthandleren havde
overværet et foredrag i Frimurerlogen for medlemmer afSchalburgkorpset, og
at han havde tilbudt at give oplysninger om personer, der deltog i modstands-
bevægelsen. Nogle personer, der var medlemmer af et "med besættelsesmag-
ten samarbejdende korps" havde oplyst, at han havde givet sådanne oplysnin-
ger til E.T., og de hævdede også at have set ham på Dagmarhus. Det hed end-
videre, at grønthandleren var kendt som tyskvenlig og havde været medlem af
DNSAPindtil august 1943.Drabet var herefter en krigshandling. I begyndel-
sen af 1950-erne foretoges nye undersøgelser, og der viste sig nu at være så-

44 Retsopgøret etter besættelsen De såkaldte stikkerlikvideringer 689

danne uoverensstemmelser mellem forklaringerne, der gjorde et så upålideligt
indtryk, at Justitsministeriet ikke mente, at de kunne danne baggrund for at
nægte at udstede en erklæring. I 1952udsendtes en officielerklæring, hvorefter
"det nu har vist sig, at man ikke tør fæste lid til nogle tidligere afgivne forklarin-
ger om, at den pågældende havde forbindelse med personer tilhørende den ty_
ske efterretnings~eneste, og der er derefter ikke holdepunkter for at antage, at
afdøde, der har været medlem afDNSAP fra juni 1940 til august 1943 ... har
gjort sig skyldig i angiveri eller andet strafbart forhold".

I 1954 anlagde enken sag mod Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og
modstandsbevægelsen med påstand om forsørgertabserstatning som følge af,
at drabet var sket ved en fejltagelse. Under sagen gjorde de sagsøgte gældende,
at drabene under besættelsen var legitime krigshandlinger, også hvor det for-
nødne grundlag for en likvidering ikke havde foreligget. De kunne i øvrigt ikke
anerkende, at der var tale om en fejltagelse. Retten gav de sagsøgte medhold
i, at der var tale om en krigshandling, der ikke var omfattet af almindelige er-
statningsregler. Enken fik derfor ingen erstatning.G7
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4. maj 1970

Vedlagte materiale angående stikkerlikvideringer under besættelsen 1'40-45,

stammer fra det af Danmarks kommunistiske Parti oprettede kartotek om regi-

strering af landsvigere, stikkere, nazister osv . som indgik i det af Danmarks

Frihedsaråd oprettede Centralkartotek_, som ved befrielsen for 25 år siden blev

overleveret til de officielle danske retsmyndigheder til viderebearbejdelse af

disse ved retssagerne mod dem, der havde svigtet.

Kommunisternes kartotek er nærmere omtalt i landsretssagfører Carl Madsens

bog IIVi skrev Lovenll. Dette havde til huse i IIModepalæetlls lokaler, øster-

brogade.

I november 1945 blev noget af det af kommunisternes afleverede materiale

tilbageleveret til partiet fra Central kartoteket og Kommunistisk Parti har siden

haft det liggende i arkiv.

anledning af 25 året for befrielsen, 4. maj 1970, har Kommunistisk Parti

besluttet, da forældelsesproblemet skulle være løst, at overrække disse Iikvide-

ringsdokumenter til Museumet for Danmarks Frihedskamp, som en gave, og for

at materialet kan indgå i museumets materialesamling om frihedskampen, dens

vilkår og handlinger. Sammen med selve dokumenterne, giver Kommunistisk

Parti som gave en fotokopi af dokumenterne, som kan bruges til udstillingsbrug

af museumet til berigelse af befolkningens og andres besøg på museumet for

forståelse af frihedskampens kampvilkår .

Samlingen indeholder følgende:

Rapport angående afhø~ringen af stikkeren, restauratør Henning Walthing,

Cafe 44, Rantzausgade 44, fredag den 23. februar 1944 (4 sider)

IIMr. SmilelI, som Walthing gik under, var en af besættelsestidens værste

forbrydere, nærmere om hans virksomhed eromtalt i IIBOPA-Sabotagell , som

forlaget Tiden udgav i 1945-46, skrevet af Kaj Christiansen og Børge Thing .

...
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2.

E. Kronby, Hovmestervej 21, 3.sal

En rapport fra IIJackll. Kronby har tidligere politibetjent, blev stikker og

senere likvideret (4 sider)

Politibetjent Smidt (tidligere Antonigade)

En rapport til 1I0lell (JOHANNES Hansen) FRA Kaj (Heinrich Davidsen

angående en HIPO-aktion mod Magasin.

Bertram Larsen, Flemming, Tingskrivervej 9, 1. og

Inge Willia Stobbe, Elmelundevej 7. 3., Brønshøj (5 sider)

En rapport om disse personers stikkervirksomhed . For 75 kroner stak

pigebarnet 2 personer, som blev skudt ned af HIPO. I rapporte har hun

underskrevet erklæringen: IIJeg erklærer herved at det var min absolutte hen-

sigt at angive de to for at få pengell (underskrift)

for 75 kroner - to menneskeliv.

Jørgen Ulrik Nielsen, Håbets alle 12, Brønshøj

En ung maskinlærling, der angav en gruppe unge dsu-ere fra Brønshøj.

Gesdtapo foretog razzia, hvorved flere blev arresteret, bl.a. formanden for dsu

i Brønshøj. nuværende folketingsmand Christian Albertsen og maskinarbejder

Erik eilers.

Erklæringen er underskrevet: IIJeg erklærer herved ovenstående er blevet

gennemlæst og fundet rigtig med den aflagte tilståelse (underskrift)

(6 siders rapport plus legitimationskort med fotos.

Rapport bl.a. omfattende en gruppe tidligere politibetjente, som havde dannet

en gruppee og foretog røverier og andre gangsterhandlinger . P. Fabricius blev

likvideret. I rapporten indgår forskellige navne, bl.a. nævnes at den for

nylig myrdede Svend Geisler, indgik i denne gruppes virksomhed ved at stå



69

3.

for våben uddeling . Rapporten er vedlagt en kommentar, underskrevet af

Thomsen (før Steen), som antagelig er identisk med BOPA-Aksel Thomsen -

Svend Schippers.

Rapport og diverse materiale angående Chr. Voss, Jægersborggade 40, 1,

der var stikker og som gennem det her afleverede materialer- mebiser at

han er kommet til penge, bl.a. til køb af erjendom.

Chr. Voss blev skudt den 31. marts 1945 i Charlottenlund skov ved

Viggo Rothesvej.

Endelig også et brev med fotos, samt Grethe Bertrams opnotering af signa-

lement af forskellige ledende modstandsfolk fra Aarhus-området, som blev

stt'ket. Storstikkersken Grethe Bertram var en af de farligste stikkere og

det var meningen at hun skulle have været likvideret af modstandsbevægelsen,

men hun undgik dette.

Brevet med advarslen blev afsendt fra Aarhus af Johannes (Heinrich

Davidsen ) hvori han advarede mod "fru ThomsenII, der led at en uhelWbredelig

TB, så selv hendes far, som hun ikke kom meget sammen med, mente at den

mest radikale kur er det bedste for hende.

Ifølge Heinrich Davidsen, blev Grethe Bertrams notater taget fra hendes

frakkelomme og skulle være brugt imod hende ved retssagen, hvor hun blev

dømt til døden, senere benådet og udvist af landet.

(kommentar ved Tage Revsgård Andersen).
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Rapport ang. afhøring og henrettelse af stikkeeen, restauratør Henning Walthing,
Cafe 44, Rantzausgade 44, fredag den 23. febr. ()-0 )

Kl. ca. 10 om formiddagen indfandt 4 mand sig i W.s restauration, medens 4 andre
tog opstilling udenfor som dækning. Mikkel ledede aktionen.

Walthing blev holdt op og afvæbnet. Han var i besiddelse af en F.N.pistol,
kal. 7,65 (10 skuds). Han blev ført ud i en lille varevogn, der var "lånt" og
kørt til en villa. Om eftermiddagen blev han afhørt af og mig.

Efter en kort forsøg på at benægte, indrømmede han, at han kendte Svend
Staahl, Steen, Strøm, Sandvad, og at han gennem længere tid 2 gange ugentlig var
kommet på kontoret i P. Skramsgade. Han var Klar over, at de pågældende navne
dækkede over tidligere politibetjente, der nu arbejdede for tyskerne. Han vidste,
at Staahls rigtige navn var Ditlev Nielsen og at dennes legale bopæl var i
Maltagade. De andres rigtige navne og deres adresse hævdede han ikke at kende.

Han indrømmende, at han var identisk med Walther Smile, men påstod, at han ikke
selv var stikker, men havde med registrering o.l. at gøre af de andrea rapporter.
Han var klar over, at de andre udførte stikkervirksomhed. Han kunne lkke oplyse
noget om de sager, de beskæftigede sig med, idet han påstod, at han ikke var kom-
mer i P. Skramsgade siden december måned.

Han forklarede, at Hjalmar Sørensen var en virkelig person, og at det var ham
der kørte rundt i byen med de forskellige fortrolige papirer.

Han blev forevist et billede at storstikkeren Erik Victor Pedersen, der ifølge
de modtagne oplysninger skulle gå under navnet Svend Petersen, kaptajn. Efter
længe at have nægtet at vide, hvem det var, indrømmede han, at han kunne tænke
si g, at det var "S.P. ", senere indrømmede han, at disse bogstaver dækkede over
navnet Svend Petersen, men han fastholdt, at han aldrig havde set denne, kun hørt
de andre tale om ham. Han "gættede", at fotoet forestillede ham. Han oplyste,
at S.P. havde et kontor i Dahlerupsgade l, at der stod Seidenfaden på døren, og
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at det benævntes K.O. (forkortelse af !ontoret i Qahlerupsgade) .
Senere indrømmede han, at han til Steen havde fortalt om en af sine gamle

.... kammerater, som skulle være med i sabotage, men som ifølge de oplysninger
han havde, var i Sverige. Han havde senere truffet denne kammerat i Køb~nhavn,
men påstod, at han ikke havde fortalt om det til nogen. Han indrømmede dog, at
han var klar over de konsekvenser, det kunne få for den pågældende, at han
overhovedet havde nævnt noget om ham ti l Steen. (Denne •• , "kammerat" havde
arbejdet hos Bøgh).

Efter afhøringen blev han kørt ud i skovene nord for Bagsv ærd og dræbt
ved skud gennem baghovedet. Han var på det tidspunkt antagelig ikke klar over,
hvad der skulle foregå.

Af den ovenfor omtalte ... kammerat" har jeg senere på dagen fået oplyst, at
W. har været i regiment Nordland (under afhøringen hævdede han ingen forbindelse
at have eller have haft med SS), og at han har været adjudant hos Fritz Clausen.

Under afhøringen oplyste han, at han havde købt sin pistol af Jørgen Bitseh,
som han havde truffet i "Tosea" . Dennes bopæl er Set. Thomas alle l. Han er
rødhåret og i slutningen af tyverne.

W.s papirer og nogle nøgler vedlægges.

(medfulgte ikke).
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Grethe Bertram. Arhus

22/9 - 44.

Gode ven,
Det er meget godt at sende penge herover, men det kan jo ikke nytte ret

meget, når man er smøgforlegen og ikke kan købe noget tobak. Selvom den sorte
børs går ret åben frmm herovre, med skilt på brystet og cykledæk over skul-
deren, står de på gadehjørnerne nu, når der ingen politi er, så kvier man
sig ved at købe tobakken sådanne steder.

Altså sørg for, at jeg får cigaretter, cerutter og cigarer alt hvad jeg kan
tilkomme og så hurtigt som muligt. Mit arbejde har jo visse begyndelsesvanske-
ligheder, det er ikke altid så godt som man forestiller sig inden man tager
af sted. Jeg er heller ikke tilfreds med mit logi, men det må jeg prøve at

råde bod på.
Jeg kan for resten hilse fra barberen, han er glad for at få en hilsen fra

dig en gang imellem.
Fru Thomsen er jo taget til København, hun er taget ind hos Knudsen, Lande-

mærket 19. Jeg håber det er for at gå til b~handling, for det er vist i virke-
ligheden en farlig sygdom hun har, men ikke det er smittefarlig TB, hun må i
alt fald holde sig isoleret. Hun ville jo ikke give det udseende af, at hun
fejlede noget, men selv hendes far, som hun jo ikke kom for meget sammen med,
har anet at der var noget galt, og at nu er ham bombesikker på, at det er
meget alvorligt med hende, og han forstår godt at den mest radikale kur er

det bedste for hende.
Jeg har skrevet ret meget om fru Thomsen, mell det er fordi hendes bekendt-

skabskreds i den sidste tid har talt så meget om hende, og nu er de bange for
at flere af dem er bleben smittet, uden at de faktisk ved det selv, det skaber

jo en del nervøsitet.
Nu ikke mere denne gang, hils hjemme og husk tobakken.

Venlig hilsen Johannes.
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Vedlagte stykke papir med notater er skrevet af Grethe Bertram (fru Thomsen)
og beviser hendes deltagese i et partimøde, hvor hun har opnoteret forskellige
folk, givet dem signalement og beviser dermed at hun er angivere'n af de
folk, der blev afresteret dengang.

Sedlen er taget fra hendes frakke, ifølge Johannes (Heinr.Davidsen,

Kastrupvej ~O, 2300 S).
Så vidt jeg forstår var denne seddel bevis for hendes angiveri, men ved

retssagen mod hende, var denne seddel væk. Dette if. Alfred Jensen.

t~ ~arJf t1f,Mt/~ ~ ft:v
:t~ /Jwl ~ {rMueA~);M ~t#V
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lo. Oktober 191,4.

R A P P O li T
ang. Jørgen Ulrik Nielsen, Haabets Alle 12, Brh.

f. d 22/5 - 1925 i KøbenhQvn.
Skibstømrerlærling.

Delikventen forklarer flg:
I Vestre Fængsel, hvor jeg sad for Telefonbomber, traf jeg en

kriminel Fange (antagelig Sort Børs) ved Navn, Hans Nørkjær Chri-
stensen. Han antydede at han havde med illegalt Arbejde at gøre
og bad mig sætte sig i Forbindelse m~d ham naar jeg kom ud.
I Juli Maaned opsøgte jes ham som aft~lt p.a Kaffebaren i Saxogade 66.
Her tilbød han mig at komme med i illegalt Arbejde, og gav Besked paa
at jeg~skulde opsøte ham en Maa~e~ senere.paa samme Sted.
Dette gjorde jeg, og fik Besked paa at møde ham førstkommende Lør-
dag Kl. 6.00 ved Nørrebros St. Herfra tog vi Toget til Hellerup,
Her fortsa~te vi til Hillerød med 2 Lastvogne som holdt lidt fra St.
Vi hentede her 8 - lo tunge Kasser, som blev lagt i ~unden af Vognen
, som de lige fyldte,hvorefter de blev fyldt op med Tørv for at skju-
le Indholdet. ~t fik Besked paa at det Var en Vaabentransport.
Vi kørte Saa tilbage til Hellerup, hvor vi overnattede i en Villa,
mens a andre EX kørte videre med Vognene.
14 Dage sen~nere hentede vi en lignende Las~ et Stykke uden for He-
dehusene.Dem kørte vi til Toftegaardsplads, hvor Vognene ig8n blev .

.~~;~;~g~t af 4 ukendte Personer~ Her modtog jeg 100 Kr. for Arbejdet~
Som~Beskyttelse fik jeg stukket~~n sansynligvis tysk ~askinpistol 1
Haanden, jeg bemærkede til Chaufføren at saadan en haVde jeg altlrig
set før. Hertil svar~de h.n, atskulde der ske noget skulde han nok
ordne den Affære. •
Det var omkring ved det Tidspunkt at København var hjemsøgt af en næk-
ke store Schalbm~gtager.
Herefter saa jeg ikke Hans i nogen Tid,·men opsøgte ham efter Opford-
ring en 14 D~ges Tid senere paa Kaffebaren, det var Fredag den 15.
September. Jeg fortalte ham at der Dagen i Forvejen,var kommet en
VOgnl[.i:;lnin~~tiN~~2~i:lI:.lOl:n:til ungdomshjemmet, Tuxensvej, og spurgte
ham derfor, om ikke jeg kunde komme i en Gruppe deroppe, f,ordet Var
nærmere for mig. Paa hans Forespørgsel, fortalte ~eg ham, at det var
en DSU Gruppe, først mente han at det maatte være noget uorganiseret.
Men da han hørte at det drejede sig om Dansk Presse, blev han synlig
interesseret, og lovede om muligt at sætte mig i Forbindelse med Dem,
men gav mig samtidig Ordre paa; at holde mig væk indtil jeg fik nær-
mere Besked. Derefter spurgte h.n mig om,jeg kendte nogle af de Men-
nesker, for derigennem at sk~ff~ hurtig Forbindels~. Jeg opgav ham
da DSU J!'orm:;.ndenChr. Albertsena Adr. og Tlf. og Næst:f6rmanden Bernt
Joh~nnesens Navn. ~
Søndag den 17. om Formidd;Jgenkom jeg tilfældig ind.p'Hl.Ungdomshjemmet- ~

og overværede de~, at.d~r paa Kontoret blev duplik~ret Forsiden til et i
Blad "Vejen Frem". Ind~n jeg Gik fik jeg et ~ksem lar af Forsiden m~d. f

M:lndag i::ftermidd:.igd. 18. Sept, gik jeg ind p...a K~ffebaren 1;11 Hans E
for at hct~e nocle Ciga!otter.hari havde 16vct mig. Jeg viste ham Blu- t
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det, og fortalte ~t'mun h&vde arbejdet paa det i Ungdomshjemmet Søn-
d ag Form.pette fort~lte jeg ham fordi han spurgte. ( l ).

Fredag d. 22. møder jeg 2 DSUere Kjeld Nielsen og Bent Hansen der. ,
bekl~ger sig over at det er smaat med Pengene, grundet paa at de var
gaaet under Jorden, af Hensyn til de DSUere, der blev taget ved Raz-
ziaen paa Ungdomshjemmet Mandag Aften, og som de havde haft illegal
Forbindelse med. Jeg lover Saa at skaffe dem nogle Penge, hvis jeg
kunde. Og til dette FormAal Opsøger jeg Mand. d. 25 ved Middagstid
~ paa Kaffebaren i Saxogade. Han henviser mig til en Mand ved
Navn "Fritz", som jeg kunde trædrfe samme Dag paa,Svineryggen Kl. 12.30
Jeg gik hen paa det aftalte St~d paa det aftalte Tidspunkt, hvor jeg
var alene, indtil der kom en Mand hen til mig og præsenterede sig som
Fritz. Vi gik en Tur hen ad Stien og herunder spurgte han mig, hvad
der Var sket.Jeg fortalte ham sa~ hvilke Blade der blev fremstillet
deroppe og om Razziaen. H~n spurgte saa hvor mange der var gaaet i
Illegalitet, hvortil jeg svarede at det drejede sig om ca. 25,Menne-
sker.,Han ytrede sin Tvivl om, hvorvidt det var nødvendigt, at saa ~_
ge sprang af den Grund. Jeg fortalte om Bent og Kjeld, og sagde at~er
var et Par Stykker til, der trængte stærkt til Penge.

Derpaa udbetalte han mig Kr. 15.00 til mig selv og de mest trængende
DSUere. Jeg beholdt selv de 15 Kr. og gav Reste~ til Kjeld, afkrævede
ham en Kvittering, denne bflevereue jeg %xxxkxm om Onsdage~ til Hans
som jeg opsøgte efter Aftale, og bad ham vid~regive den til Frit~, som
havde bedt om at faa en Kvitte~ing. Inden jeg forlod Hans giver han mig

20 Kr til at leve for, og opfordrer mig samtidig til at,skaffe Navnet
paa Lederen af Organisationen. Om Aftenen traf je,gsom aftalt Kjeld

_.paa Brønshøj Torv og gav ham 15. Kr. af de 20 jeg havde faaet, som han
dog ikke kvitterede for, da de var fra mig personlig. Jeg fortalte ham
saa, at Hans gerne vilde hav4 Navnet paa den Mand der ledede Organisa-
tionen, fordi mine Bagmænd vilde have Garanti for at Pengene kom i ~
rette Hænder. Da Kjeld ikke kunde give mig de ønskede Oplysninger"
opsøger jeg Bernt Far Torsdag Morgen d. 28 Sept. for at faa at vide
paa hvilket HospitliilBernt var indlagt. Dette nægter Faderen, men tager

dog en Besked med til Bernt fra mig hvori jeg beder ham o~ at give mig
føromt~lte Leders 'Navn, for fortsat at kunde yde økonomisk støtte.

Gennem Bernts Far, fik jeg den Besked at hvis jeg ikke kunde vente til
han selv-kom hjem, kunde jeg henvende mig til Erik Nielsen, der var
inde i Bernts Affærer. Kfter at h~ve opsøgt h~m paa Bopælen, men ikke
truffet h~m hjemme, mødte jeg ham tilfældig paa Brønshøj Torv, hvor han

havde en Aftale med Kjeld. c;rikNielsen, udtCl..lte sin Tvivl, om mine,
virkelige Hensigter, men efter vor S~mtale, var han tilsyneladende be-
roliget, o"jmeddel te mig at, han Forbindelse opad, var "Oskar frliiDDH"
Inden han gaar, aftaler vi at mødes Lørdag den 30. Kl. 12.30 ved Fug-
lebakkens Stgtion, hvor jeg san$ynli~vis"vilde have 150.00 Kr. til
ham. ( 2 ).
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D~g~n efter om Eft~rmiddagen bliver jeg løsla~t, og træffer nedenfor
Shellhuset "Fritz". Han giver mig Besked om at gaa ned til Kaffebaren,
og tlwffe Hans som sædvanlig. Hans er her ikke, men der kommer en Kvi~

de hen til mig og pææsenterer sig som hans Kæreste. Hun giver mig Kr.
75.50 og opfordrer mig til .t tage en .14. Dages Tid paa Landet, hos no~

le af mine Bekendte. da det jo saa blev billigere. Jeg besluttede
mig Saa til at rejse ned til en homoskksuel ved Navn Rikard, som jeg
for nogen Tid siden traf i Kongens Have, og overnattede sOlmmenmed hIx
i Jenny Kammersgaards Lejlighe~ de~var hans Forlovede. Denne Rikard
arbejder for Tiden som Buffist paa en af Storebæltsfærgerne, hvorfor
jeg besluttede at rejse til Korsør. Jeg var i Korsør i 2 Nætter, den
første Nat gik jeg paa Gaden, næste Dag traf jeg Rikard, og overnattede
hos ham. Næste DOlg LOg jeg tilbage til København, hvortil jeg ankom

Lørdag Aften. Dette var imod Ordren, men jeg havde ikke flere Penge.
<J. 9. Ok.~rj

Indtil Mandag Morgenyopholdt jeg mig hos min Piges Svoger. Om Morgenen
tog jeg ind og hentede Cigaretter hos,min Cigarhandler, Toldbodvej,
og derfra cog jeg en Linie l til Stormgade, hvorved jeg skiftede til
2eren for at køre hjeci~~igen. Jeg stod af Sp~rvognen ved G~unøvej
og blevet Stykke derfra, arresteret af 2 Frihedskæmpere.
Ved ~isit~tionen blev jeg fundet i Besiddelse af en Seddel, Som jegIf.((ut.
havde af Hans med Telefonnumre, som jeg vidste var til She~puset.
( C. 17061 Lok. 96, 37 og 36). Disse Numre skulde jeg ringetnaar jeg

Fredag Morgen den 29. nætter jeg mig i Forbindelse med Hans, og op-
lyser hOlm om at Erik og Bernts nærmeste Forbindelse er II Oskar fra DDH".

Efter'Ordre møder jeg lPritz klo 1.0:30 Samme ~ag , hvor jeg traf ham sH!
sidst. Til ham fortæller jeg, ~t jeg skal møde Erik Lørdag Kl. 12.30

pOl.aFu,::;lebakken.Hø.nf.......r Briks SignG/,lement.og g~v mig Besked paa.lit
træffe ham oe sige at han kunde henvende sig paa Cafe Heimd~l og spør-
ge efter Il:ans,h~orefter hdn vilde f:;laPengene. Lørdag Klo 12.35
s~a jeg ~rik g~a ud ad Fuglebakkens Station, men sk~mmede mig ved at
ga:ahen til ham da jeg vidste at Gestapo V:il.rder for at t:..geham.
Jeg gik op i en Opg_ng og s:o.ahel'2 Mænd gaa efter Erik, derefter gik
jeg op ad en Sipevej, for at se o~ de haVde faaet Erik, da dette Var
vigtigt for ~L~f Hensyn til ~~personlige Sikkerhed og videre Fær-
den i Brønshøj. Jeg konstaterede at h:..nvar tG/.get.Klo 15.30 traf jeg
efter Aftale Fritz, der haVde sagt ø.than h:..vdeen vigtig Besked til Mf
mig. Fritz fort~lte mig nu rent ud at jeg nu arbejdede f~r Gestapo,

og gjorde mig'bekendt med, at min første Opgave var ~t faa ordnet et M~
de med Bernt. Tirsdag den 2. Oktober om Form. træ~fel jeg en DSUer

~~A i en Sporvogn, hvor jeg aft~lte, at mødes med ham og Bernt, samme
Aften Kl. 17.30 paa Brønshøj Torv.Jeg VR~ der til Tiden, og konstatere~
at de Gestapomænd, som Fritz h~vde sagt stadig vilde være i Hølene paa
mig v~r paa deres Pladser. Knud ,udebliver, men Bernt kommer lidt i 6.
og vi ~ølges op ~d en Sidevej, hvor jeg vider en Kvittering fra Erik
paa 160. Kr., som jeg havde faaet af Fritz, for at kunde dække mig OVe~

for Bernt. Jeg V.arklar over at Kvitteringen var {~tvunget Erik paa
Shellhuset. Bernt genkender Er~ks Underskri~t. Ummiddelbart derefter
bliver vi begge arresterede, (jeg pro forma), og kørt til Shellhuset.
Ved Visitationen ~inder de Benrts ~alske Legitirr.ations~ort.( 3 )
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kom hjem, og spørg~ efter Fritz.
~" H~n giver følgende Signalement af sine Overordnede.

;. Frit~: ca. 179 cm høj, ~,lmaf Bygning,' mørkt Haar, som Regel iført
mørkeblaat Jakkesæt, .og blød blaa Hat. Undertiden var han
iført mørk0grøn Olskinds Frakke. Alder ca. 30. Aar.""

'1

Hans: ca. 185 cm høj, blond noget tyndt Haar, barhovedet.
alm. Bygning. ca. 35 Aar. Gaar-i Kaffebaren under Navnet"Swingpjatten".

Irene: (Hans' ~r~~fJe). efter Beskrivelsen mente en af de Friheds_
kæmper~'m~- ~t vide hvem hun var •

• , > t 'f..:... ~ ''',' .... ~ ."
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K O M M E N T A R E R

l).
Mandag den 18. September om Aftenen, indfinde r Gestapo sig paa Ung-
domshjemmet i Brønshøj, gaar direkte ind pa~ Kontoret og arresterer
Ernst Jensen (Jakob), Erik Ejlers og Ernst Johansen, som opholder sig
der, og spurgte samtidig hvor den Duplikator, der var blevet benyttet
Søndag Form. var henne •
Samme Aften, blev Chr. Albertse~ arresteret i sit Hjem.
Om N~tten sidder de i Bernt Johannesons H~dm og venter paa ham. Han
kom ikke. En Del DSUere gaar i Illegalite~.

f 2)
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3) Samme Aften henvender Bernt sig ~ i S.' Hjem for at spørge efter

ham. Om Morgenen er G:s~~o atter i Bernts Hjem, efter at have faaet
et Praj fra S.om at ha~fiu var kommet ud fra Hospitalet. i f.~

Tirsdag den 2. Oktober erfarer Bernt at S. skal træffe Knud paa l:;.
Brønshøj Torv, og kører paa Trods af indtrængende Advarsler op paa' I

.I _ Torvet og bliver arresteret af de samme Folk, som arresterede Erik. 1

;~~~·~~~j;i;;;w,r{;i.ll;'f'\';~';~'tT ..'t~..:rfrww~~'·'It?~t!:~~,,,",,iW~1{'?"'}'\'~""f""""'?i""'I'tN;ø~'''if''';1,'!''!l:I~'J.

Bemeldte Stikker træffer et Par DSUere, der-klager deres Nød.
Han lover saa at ska:;:'fedem nogle ,Penge fra en Grosser~r ~ Valby.
De 'faar S~a i første Omgang Kr. 75.00, men samtidig beder han om at
X~~~KYK~KXMKiXH~. f~a Navnet'paa deres Overmand •
Dette kan de ikke oplyse ham om. Han henvender sig derfor i Bernte
Hjem, for at faa Bernts Hospitalsadresse. dette nægter Faderen men
t~ger en Besked med. Heri beder S. Bernt om det samme, og faar genæ
Bernts Far det Svar, at han kan henvende sig til .E~ik. Ham faar han
saa Forbindelse med, hvorved han Erik udtlille'rsih.~)om\}slPaalideligæ e
men bliver efter Samtalen saa bero liget at han giver ham det ønskede
Navn, samt aft~ler at mødes med ha~, paa Fuglebakken Lørdag:
Fredag Aften taler Erik med Oskar der advarer ham og maner ham til

...FoI'sigtighed, og til d'ette Fo:rwaal blev han enig med Erik om at han
Skal postere en Mand, der ikke kendes af S. paa Stationen en halv
Time før denaftalte Tid. Denne Mand skal saa give ham et Praj, "hvis
der er noget Galt. Dette gør de, men Erik begaar den Dumhed, at tage
med Toget til Fuglebakkens St. og render so~ Følge deraf lige i Gest.
pos Kløer inden hans Ledsager naar at ~ive ham tilstrækkelig AdvarSl.
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91 Ti1~agesendt fra CK: Likvideret

Schmidt, p.b. tidligere Antoniegade

01e~ 11/2 - 44
Jeg har fået kendtkab til nogle meget interessante enkeltheder i forbindelse

med en Gestapoaktion. Det drejer sig om aktionen mod Magasin du Nord.s pelsvare-
lager, hvor der var opbevaret en hel del uniformsgenstande fra Gardens Depot.
Da Gestapo kom, blev der ringet til det danske politi og nogle betjente fra Antoni-
gades Politistation kom til stede. Stor var deres forbavselse da de så hvem der
kommanderede Gestapo-afde1ingen. Det var nemlig en tidligere politibetjent
fra Antonigade ved navn Schmidt. Schmidt var nazist, han bev frikorpsmand og
tog til østfronten, her gprde han sig skyldig i "Kirkeran og ligrøveri", det må

have været fra sine egne våbenfællers lig han har røvet, for han blev nemlig
straffet for det, og sad b1a. i år i fængsel i Hamburg. Derfra er han så kommet
tilbage til København og er nu en slags overbetjent i Gestapo. Da han ~iR så sine
tidligere kolleger ved den omtalte aktion, gik han hen til dem og sagde: "Jeg
gør jer personlig ansvarlig, hvis der kommer til at stå noget som helst i de ille-
gale blade om at jeg har ledet denne aktion". Disse betjente svarede, at da han
jo havde gået i gaderne i dette kvarter, var der jo mange der kendte ham. så der
var jo også mange, der kunne meddele deres viden videre. Det bar han ligeglad med
for i alle tilfælde ville disse betjente få skyldes. Denne trussel gentog han engan~
til da han forlod gerningsstedet.

Betjentene meddelte hjemme på stationen hvad de havde været udsat form, og
sagde at de havde følt sig truet, de blev opfordret til at skrive en rapport om
det, men det k~iiRBft kviede de sig ved. I stedet gik de direkte til Mellerup
og fortalte ham sagen. Mellerup vidste med det samme besked om Schmidts generalie-
blad og opfordrede ham til at skrive en rapoort om sagen, og viste dem til rette
med hvorledes den skulle affattes for at de ikke selv skulle få ubehageligheder.
Denne historie er aldeles autentisk, da jeg har den xø fra en overbetjent som tidli-
gere har haft tjeneste på Antoniegades politistation.

Samme overbetjent fortalte mig at politibetjentene nu ikke længere kunne
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nøjes med uniform og politiskilt (da der bl.a. af de sidste var forsvundet godt
100, dels tabt, dels givet væk), men de skulle også have "Ausweis" således at de
kunne legitimere sig overfor Gestapo på gaden. I disse Ausweis bruges tyske
benævnelser. Overbetjenten ,her blev kaldt for Revier-løjtnant.

Med kammeratlig hilsen
Kai

Ole $ er fhv. borgmester Johannes Hansen
Kai er Heinrich Davidsen, Kastrupvej
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95
Tilbagesendt fra Central kartoteket med
påtegning om at Kronby er likvideret og
derfor ikke er registreret.

E. Kronby, Hovmestervej 21, 3.sal th.

Rapport fra Jach.
Kronby, Hovmestervej 21. 3.th. har for nogen tid siden henvendt sig til

Carlo Jensenm for at formå ham til at indgive et par navne til det tyske politi.
Det drejr sig pm Gertsen, Slangerupgade 29, 3.tv., samt om en ingeniør fra
K T A S, hvis nøjagtige navn og adresse ikke er fremkommet. Anmeldelsen skulle
ske på formodning om at de pågældende beskæftiger sig med blade og våben.

Om Krinby oplyses der at han tidligere var politibetjent på station 8.
Han blev en dag anholdt for at bære våben samt for at have blade liggende.
Imidlertid sad han kun fængslet l måned. Nu er han tysk vagtmand i uniform.
Han har forinden forsøgt på angiveri vist C.J. et kartotek på adkkillige per-

soner, som senere skulle anmeldes.
Disse oplysninger er kommet fra C.J. og må undersøges nøjere da C.J. har

været medlem af O.K.U., men også Østfrontfrivillig, da der er mulighed for at
de to herrer har været uvenner. C.J. er sabotagevagt og har henvendt sig til
sin søster Else og sin broder Anders for at give os besked. Jeg har fået
mine oplysninger af Anders' broder Arne, som mener Kronby har en klemme på
C.J. og at denne derfor måske finder på at indlevere et par navne for at dække

sig.
PS: Yderligere oplysninger følger.

21/1 44.

Som tilføjelse til de i onsdagi givne oplysninger om Kronby er følgende frem-
kommet gennem hans familie: Han fik ansættelse ved politiet som uræager men blev
senere flyttet over til det politiske politi.

Herfra blev han sat til tjeneste som almindelig betjent på Frederikssunds-
vejens Politistation og derefter på Antonigade Station.

Her gjorde han sig umulig ved at forhandle "Fædrelandet" på stationen samt
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ved at kapre nogle betjente til D.N.S.A.P. Nytårsaften, vistnok 1942, begik han
indbrud i en vinhandel i Tordenskjoldsgade sammen med en CB-betjent. Hans dom
lød på 6 eller 8 måneders fængsel, imidlertid sad han kun i 3 uger på foranled-
ning af sine forbindelser.

Straks efter rejste han til Tyskland, hvor han kom på ~olitiskole hvorfra
han vendte hjem og forrettede tjeneste hos tyskerne.

K'S søster er gift med en tysk SS-mand og bosiddende i Tyskland.
Det oplystes endvidere at K. er en god postilskytte og formodes at være

bevæbnet.
Jach.

0.5. Fortroligt:

Vedr. E. Kronby, Hovmestervej 21, 2.

I anledning af jeres brev af 23.95. vedrørende ovennævnte har jeg ladet stille
nogle diskrete forespørgsler hos folk, om hvem jeg mente at de muligvis kendte noge
til ham, uden dog at sætte dem ind i noget vedr. sagen.

Her er rapporten:
E. Kronby, der bor på den opgivne adresse, er stikker - færdes i Dagmarhus

- og ligger inde med 48 adresser - hovedsagelig fra Brønshøj. Det er ikke lykkedes
os at få bekræftet, om han har adresserne hje~mme hos sig eller om de er et andet
sted.

Et rygte vil vide, at af de 48 skulle de 20 allerede have haft besøg med hus-
undersøgelse af Gestapo, men det har ikke været os muligt at få bekræftet, om
det er rigtigt, eller om det er adresser på PM (partimedlemmer) alle sammen.

Den i jeres brev omtalte Jensen, er en mand ved navn Carlo Jensen, Hovemester-
vej 21, 3. - tidl. medlem af D.K.U. Brønshøj, i sin tid boende på Veksøvej hos
sine ~rældre. Han har været på Østfronten, som opgivet og gør nu tjeneste ø som
tysk vagtmand (sort uniform). Kronby kender adressen på hans forældre og ved at de
sympatiserer med os (han har ligeledes en broder, der endnu skal være medlem hos

•
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med at angive hans familie, dersom Carlo Jensen til gengæld vil opgive ham nogle
navne og adresser på kommunister, som han så kan angive ti stedet.

Carlo Jensens familie har afbrudt al forbindelse med ham, men da Carlo J.
en dag traf sin broder på gaden, benyttede han lejligheden til at advare ham og

familien mod denne Kronby.

Vi arbejder videre med sagen og skal meddele jer alt, hvad vi skaffer oplyst.
Så vidt vi kan få oplyst, bor forældrene nu på Nordfeldtvej, og det skulle

overraske mig meget, om ikke den omtalte broder er identisk med den (Eigil?)
Jensen, som vi i sin tid i Brønshøj afdeling fik besked om ikke at benytte, da
han havde særlige funktioner. I hvert fald har jeg om ham hørt, at han havde en
broder, der havde meldt sig til 0stfronten. Han var kemiker og kunne fremstille
sprængstoffer o.lign. Dette skal vi imidlertid også søge oplyst.

28. januar 1944. Med kammeratlig hilsen D. 13 - Svend.
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0.8. Fortroligt.

Vedr. EoKronby. P.:ovr:cstervej 21. II.

I Anlednine af ..Ter'es Brev af 23 .ds. ve.:lr. ov~nn<ev._te har jeg l~det
stille nOGle rliskrete Fore spO'rcsler hos Folk, om hvem j eg mente
at de m1.:1ic'!is k"tdtf\ no[;et til ham, udelt dog at sætte dem ind 1
noc~t v~dr. Sacen.
Her er p~·.ppor!;en: .
.E.Kronb;:T, :ler bc}'-· ps lt :1.('m oPCi vne adresse, er Stikker - færdes

" i Daonar s - oe l ic<..:;el' i:l~le ~ed..48 Adr@8ser -novedsa.t;elic fra
BrønslØj. Det e::-' ikke 1:T~~L~d~sos ilt fg.::; bekræftet, cm h~n har
Adresserrle hj I'f:':1rre ~·~C;. siC eller om de er et andet Sted.
E;t hYCte vil vide, a.t 'lf de 48 skl.:lde de 20 allerede have haft
3esøe med Eusul1·:b s';:~Gelse ~f Gestapo,ll:ell det Gal' ikl:e V~"'3retos
muligtat f&.~.l;ekL;.ftet,Ct~ :.let er ri[;l:;ist, eller or;: det er
Adresser pll!'. :2:.: all-' sam.u·en.
Den i Jert4s Brev o::'!;ulte ,TeJa:ilC:ra., ---ei' e:il r.•~.l"d ved navn Carlo Jensen,
Hoverr.estervej 21.I1I.- ticll. li:edlem af DKUBrønsr...øj, i sin Tid
boende pal.i. Vil~søve J hos sine ForJ31dre. Han har v-:eret paa ";stfronten
som op[;ivet oL [;.ør nu Tjeneste som tysk ViilCtr.)jiwd(sort Unif'onrd.
Kronby kender Adr es cen i.J~.~" h~.ns Forældre 0[; ved a t d.e sympatisel'er
Ded os (haH har li6eldcs en J>X'oler, der endnu skal være l;:e-d lem hos
os). x:ro:nby har atillet Co.rlo Jensen det Lltimatum, at han nok skal
lade være !:led a t ar.ci ve hal~s Fc.l.ll~ilie, dersom Carlo Jensen til {jen..
gæld vil oPGive l~arr, llq).e l;avne o~ i>.dresser paa !\.or:.lUm~"ister, som
han Sfa.a bm tU1L;i ve i Stede t
Carlo J ensehS Fl:'.::.ili!: Lar af'::,;r".ldt al F'or~indelse med ham, men da
Curlo r. en DaL; t;:raf eil! J1rode:r paa G'lden benyttede h~n Le,j liGheden
~il at t',:;.vare h...c 0i.~ Fhr:lilien ;:'0-:1 ,lenne Kronby.

Vi "'l'be~d.e' vl"0c"e 'r~ ~~t:.\<;CL 02; s):al C'ledr1.ele ~Ter !illt, Lvad ui skaffe:'
011';:" st.

G&U. -,,-::::1t vi l~:.:._~ f,.:, ,Ul_l~T~t, r·c:" :5'or:'31d.?··f;~.f."nu paCe I~o~":ift:l:'.tvej,
oL ~.le~ sk1.1.1de C\!f';-Y:'~s>,::: r;;ic ~~~~~~, Ol1t il~~:~' d.e.ll or:.talt;~ ~2r·o:-1.{;I' er
~r1", . .L.-!C'1."r"'~ -1, .. ,\ f:~ .. ~'?) T,.,r·<'''r "omn'l ~ e-i'" .",.' .., i S.,.".,-.·.C'1·'.fj.:............" ....... __.......),. .. ~"'-~..... _ ....._. \ ...........w....... • v v ......"-'...· J., ...'.. ......1. __ :.,)_':'.L .1,..J. ........ _ .I.J,.jU .. ~. '.!. ...\;.

!'t..f.':.1~1. fil.: Bf"f:J..:f..~·.lar:: :1-:~{e r t; 1)e:.~rtte-, ':'~ia r~arl 11!iv:le .:)·~:;:li~~ :F\;R~:.}~ticneT,
I ~-::"l'r~rt r'·:tltl ~ ~y. j eL:. o"'''' r-~~~.!il r:.,;:.<:r··f:, [tt l' hf.li l ...uvd~ ~;l'l ~)~~c::~r~y,·J~~·T·}·l~i.v(le
r"p-l,li:; siJ ':iJ. ;'st;f:l'cnten. Far. ~;9.r Ke,..-iker ee kunde fY' :",st:1.11e
S.tJr~;L[;8tcf.fp.r o.llen. Dette s ies. l' vi i,':i.::l~}~id 0c-sar; si9Ce o..:\l:;st.

l' cl ]:P;:_ C!'['.+:l:'C .::'lsen - :J 13 - .:Jve::ld.
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Rapport.
Tirsdag den 27.2.45 blev vore folk gennem pålidelige kilder gjort opmærksom

på, at en person kaldet "Dan" alias Harald Johansen sammen med Svend Hansen
alias fhv. politibetjent P. Fabricius ledede en gruppe, der var temmelig tvivl-
som. Anmeldelsen lød på, at medlemmer afgruppen skulle have afvæbnet en mand
ved navn Carlsen i dennes lejlighed på Nørrebrogade. Manden havde ingen mod-
stand gjort, men var ikke desto mindre koldblodigt skudt ned, hvorefter banden
fjernede sig medbringende en maskinpistol og 2 pistoler. Da gruppen efter vid-
nets udsagn desuden var ualmindeligt velbeslået med penge, besluttede vi at se

nærmere på den.
Torsdag den 1-3 blev en mand forsynet med pistol sat i forbindelse med med-

lemmer af gruppen. De mødtes i hallen til National Scala kl. 15. Da vi ikke
havde regnet med større opbud af gruppen, var der kun sat 2 mand til dækning
Imidlertid kom der 5 mand i Taxa bevæbnet med l stk. sten-gun maskinpistml og
4 pistoler og bortførte vores mand. Vi hyrede en anden taxa og forfulgte dem
først til Hedebygade, dernæst til Mysundegade, Vesterbrogade og Westend. Her
holdt vi dem under opsigt i ca. l time uden at have mod til at gå til angreb
da banden havde besat begge sider af gaden i opgangene. Dernæst kørte de ud
ad Lyngbyvejen, men her tabte vi spont. Vores mand undslag, men var blevet af

væbnet.
Mandag den 5-3 fik vi besked på, at "Dan" ville komme ned i Hedebygade kl. 13.

hvor han ville træffe en bekendt. Vore folk, denne gang 4 mand, tog opstilling
og arresterede "Dan", Stef Carstens, Børge Olsen og en ung pige, og førte dem
ud til et sted, vi havde indrettet til samme brug. Børge Olsen og Carstens fik
hurti gt ti 11ade lse til at gå, og vi afhørte "Dan" og pi gen og fi k oplyst, at
"Dan" var organiseret og stod som leder af gruppen, der bestod af: Fabricius,
brødrene Ib og Per Christensen, Orla Trøing, Luis Holck-Petersen og Svend
Geisler, der stod for våbenuddelingen. Hertil kom en mand, der var flygtet til
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til Sverige. Bandens speciale var "hold up", plyndring og pengeafpresning
frihedsbevægelsens navn.

Vi fik fat på en mand, der kendte Trøing og Holck-Petersen og denne gav os
oplysning om, at de plejede at korrunei National Scalas bar og "Giraffen". Vi
fik en beskrivelse af personerne og gik i aktion. kl. 19 samme aften. Kl. 19,30
arresterede vi 2 mænd i N.S.bar. Det viste sig at være Ola Trøing og Erik
Carlsen, Aboulevarden 55. De var begge bevæbnede. Vi kørte hjem til Trøing og
fik en skriftlig tilståelse. Han blev overgivet til vagtværnet. Erik Carlsen
beviste, at han ikke havde noget med banden at gøre, men da han havde tysk
Waffenschein, foretog vi en undersøgelse i hans hjem. Vi fandt intet der kunne
fælde ham og trak os derfor tilbage. I porten til ejendorrunen kom vi i ildkamp
med Luis Holck-Petersen, der blev dræbt på stedet.

Den 6-3 fortsattes undersøgelserne og vi konstaterede at Ib og Per Christensen
allerede var arresterede. Vi opdagede under undersøgelserne, at et fingeret
"hold-up" skulle finde sted kl. 14,30 under en pengetransport fra bageri artikel
firmaet Jensen og Christensen, Nyvej, til banken. Vi kom imidlertid for sent
til at afværge det, men foranledigede at budet blev arresteret og arresterede
selv Stef Carstens, der var i besiddelse af ca. 14.000 kr. om aftenen kl. 20.
Han tilstod straks og blev overgivet til vagtværnet.

Mandag den 19-3 kl. 20,30 fandt vi P. Fabricius i restaurant"Guldsmeden",
Vesterbrogade, skyggede ham til Gasværksvejen og åbnede ild. Han blev såret
hårdt. men vi blev beskjd fra anden kant, hvorfor vi blev forhindret i at fuld-
føre akti onen.

Svend Geisler har det været umuligt at opspore. Ola Trøing, Ib og Per Chri-
stensen (begge stikkere, muligvis SS).

Bilag med skriftlig tilståelse om Hold up m.m.
"Dan" og Holck-Petersen (SS): Morderisk overfald, "hold up", m.m. Dan, Fa-

bricius og Holck-Petersen: Plyndring af A/S Maskinfabrikken Asra, Gl. Køgevej
for salatplie, bor og maskiner og duralplader. Solgt til restaurant Carl ton,
Vesterbrogade. Udbytte 2.000 kr. til hver.



104
3.

Hele banden: En villa plyndret for sølvtøj og andre værdigenstande før af-
brænding på foranledning af det tyske politi. Udbytte ubekendt. Nærmere oplys-
ni ng kan gi ves.

Hele banden: Udsendelse af trusselsbrevM til kendt herv. direktør med krav
om udbetaling af 20.000 kr. underskrevet Danmarks Frihedsråd. Brevet kan frem-
skaffes.

Desuden har medlemmer af banden likvideret Wolfgang Preusse på Alm's kursus.
Politibetjent P. Fabricius kom meget sammen med restaratøren for "Guldsmeden".

Den almindelige opfattelse er, at denne (restauratøren) er stikker, uden at
det dog kan bevises.

Kbh. den 3/4-45.
Den her vedlagte rapport giver en oversigt over grunden til skyderiet mod

politibetjent Fabricius (om hvem man i den engelske radio for få dage siden
sagde, at han var en god dansk mand), og at han var blevet skudt ned af Hipo.

Han var, som det kan ses af rapporten en gemen banditleder, røver og hold
up-mager, hvilket fremgår af ded her vedlagte skriftlige tilståelse, som et af
bandens medlemmer har afgivet, men de er nu - formodentlig da - færdige, da
flertallet af dem er overgivet til vagtværnet.

Evnt. yderligere oplysninger kan af mig fremskaffes, da det er folk fra
vort 7. kp. i afsnit F, der på eget initiativ har fremskaffet oplysningerne og
udført aktionen.

Dog skal jeg gøre opmærksom på, at jeg er blevet stillet over for en fuld-
byrdet kendsgerning.

Thomsen (før Steen).
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Erik Christensen, H C 0rstedsvej 16
Poul Christensen, Bertel Friis, Louis Petersen
Ove Brandgård, Louis P. B. Friis, Poul Chr.
Ove B., Louis P. B. Friis, Poul Chr. Erik Chr.
Louis Friis, Erik Chr.
Louis Friis, Poul Chr.

L

2.
3.

4.
5.
6.

l. Smørforretningen, H C 0rstedsvej 20 - 160 kr.
2. Lange, cigarforretningen, Jagtvej l eller 2 - 100 kr.

3. Kai Gotfredsen, Tullinsgade 3 200 kr.
leverandør til kantiner, Waffenshein etc.

4. Kai 9ttesen, Bernstoffsvej 91, nazist, 600 kr.
5. Kolonial Forr. hj. af Yrsavej og Phodesvej 100 kr.
6. Eyde Jørgensen, Vestersøhus, leverandør til værnemagten, 120 kr.

Ove Brangård skød, Dan med oppe, jeg i bilen
Wolfgang Preusse, Ahms kursus. skudt ned.
Skaffet oplysninger om germansk SS fra Louis på ca. 41 SS mænd, givet
videre til xcxcxcxc (streget: Frihedsråd)
Aage Petersen, Bæverskovs alle 51
brændte villaen. møbleret, Shellhuset o.l. 40 kr.

l. Hvad angår maskinfabr. Asva, deltog Dan, Friis, Louis evt.flere
2. Ahtel Holm, Nørrebrogade, var Louis Dan evt. Friis med.
Disse ting benægter jeg ethvert kendskab til. Jeg har ført bagefter fået at
vide hvad der K var sket, samt at l var leverandør til tyskerne og 2 var stikkere.

5-3-45
Ola Trøing
Godtfredsen, Danmarksgade 2A, l.
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H.n· M. O. Dahl, Adm. Direktør.
"

fil D'Herrera OrieAt.rine skal det.herved meddel •• hvad'der hændte
1 Daar Att.s, da Direktør ~ranz Harlang alias W.Rieser ~unr. &1i•• Jensen
~r~ Ge~ ~~or. Rek~ttr.a Harlang & ToksviC skulde a~l..~re-'" b&a-~
vede Beløb a~ Jr. 25.000,00, aaatidi& med at denne Skrivelse skal botrag.t ••
som den U1genkaldelic sidste der Til blive udaeD4t. De. næet. aenvendel ••
yil sk. i Form;li:!en Piøtolkut;le,eaatrelltvor Opfordring ikke er ble••t fulgt
punktliCt•

llteaa: Herr Harlang underrettede Vagtvarnet og
øikkert og.aa overvejes af d'Herrer Yil De e1kk.rt have
eætteleen.

. ~Vagtværnet b1ev holdt op - taget llda't dercali1 VOsllW~. M""''t- -'- -en -Op-

aang i enSideeade til Xapelvej ånder Bevogtning. Vi optraadte 0iT11~,hTorfor ,
der ingen Vrøvl var, da man antog oe for Saboter.r. VagtYllrzwt kan .1kk.~t ,_
fortllllehvor godt udrustet vi var, be.ade·med Vaaben 0& Jlat.r1.e1~'.ell•• ~
0& 40 a~ vore Folk have. lidt over 20.30 omringet Kvarter.t oakring·K1rk.n
8&&1ed•• at de der kom gaaende ad Åapelvej og fra Koregade gik'lise ind 1 en
Lomme. Præei. Kl. 20,57 ankom Herr Harlang og gik som foreskrevet ad Kapel-
vejen - lettede paa Hatten under Lygten - og gik op i Gangen og lagde Mappen
oven pas Vogn Nr. 3 (sk~lde have været ind. i Vogne~) OB gik tilbaae• -

. For .Morekabs Skyld gav man Ordre til at affyre DogleStramm..kuC_
de1a tor at lade Herr Harlang mærke Situationena Alvo* del. toya,illudere .
som Sabotører. Vi hav~d maattet brUge vore Vaaben mod Vagtværnet ~or at stoP-l;
pp. dieB.~ da de kGm kørende. Herr H~rlang snublede af ba~. Betippelse og
skyndte siB af Sted ned til den ventende Vogn,medenø Tor.:~Olk loi Mapp.n
athente. Mappen viete sig at være fyldt med Papir OB Drik~bæBre- h.ortor
v6 gaar UG fra at Herr Harlan,~da han tog hjemmetra ikke var klar over 8i- .
tu~tionene fulde Alvor - .amt~ klar over'at vor Organieation var aaa st.rk~
siden han har kunnet la•• noget 8aa naivt Bom prøve pa~ at pudse Vagtværnet
paa oa. Den forstrækkelse Berr Barlang udviste, skyldes sikkert at han er ble-
vet temmelig overrasket over at der las Realiteter bag'vore Trusler i vore Bre~
Te, oC det har sikkert kostet ham en søvnløs Kat. Herr Uarlang h~r som Tak
for øin Spøg taaet sin Afgift forhøjet til Kr. 40.000.00 som han skal betale,, .
4. vi elere vil lade direkte Skud af13ee Skræmmeskuddene.

~ .!

.'. Da det kunde tænkes at .d'Herrer vilde fors.ge den samme Taktik gør~ ;". ,

:~man opmærksom paa OVenetaaende eom vi Bamtid~g betragter som den sidste Ad-
~:""&r.el til Dem. Nægter De at opfylde vort K:..av vil De vJ.ive ekud1; uden yder-

f~~~_Xommentarer. Da der ingen Personlige Annonver kan indrykkes maa'De

.
d.adenne Mu11,hed
Bodt at at læse Port-

. ,i.
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1ndr7k~ en Annonoe for Deres ~irma, hvori De sørger for at indflette
Le. ~, f. Ek.~> l~aer hver af d. 4 førs~ Linier begynde med et af disse
Bogstaver.

Derfor hvis De endnu mener at Der •• Liv har Betydning og hvi. ~.
vUrderer det højere enA "den Sum der er fastsat i Der.s Tilfælde, vil De
nok af foranetaaende kunne indse at det vil være klogest at adlyde uden
Vrøv~.
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Berr
tl1 'nhfk_

Adm. Direktør M.C.Dahl, Rosavej v.Damgaardsvej,
Fortet Klampenborg.

"r~treat Dc .Skv at Wlc1Ia&at lIi.t. DeNS Liy pa=.l _ brat

M.u e)ttordrea De bened tU at tadbetale _ Mø.'" tU YOr OP-

aanisati~ 1 Beabo14 til .eI.røl«ende Ialtrdks.
%...~er1Dc at den~•• e~d.lel •• 0l deaa IftstPUks Vil aettøPQ

4. atr.,.st. R.,n.sall.r .,. Der•• 'erloa,lInnålat,"I'Il/' S

Ll•• , lIOd. Der•• 8oJHJloc/ell.r Yirk.OIIMt1, (8p~ID1D.)

'er O!'~sa'1011 .r •• IHY.bD.t o, a04ene a4Nn~ .. a Raaa4:

...... '.r,.-Rtap! nOler,loIIbe'lOll'lUltI),P1sto!ftr ..Xero&b1D.,r no. tor-
a. Yoppan.

Dl ~ ".r._, De .... tue!' 1ltk. yl1 optatte .ette

Ilel' ,.. 4 _ •• ter, .1tal lI&!l 1 aed_et.'.' ... ft..-me .-

Par 1llr.l4a.bYor ~ har .rb.j4".~~~~~~~t~~.r~r.~~~~if~.~P~~~f•••
!nenS~Vne8 [orni han i~norede vor~ rt~.vennelsertWahrikant Snan~s-

••• ~•••~•• ~~···'·~·'~~··· ••••••••••••• 'ii ••••• ; ••••••••••••• ~ ••'.
ber~ maattte betale tre Galue saa stort Beløb som oorindeli~ for-••• v ••••••••••••••••••••••• ., ••••••••••••••••••••••••••••••• ~•••••
dret paa Grund af sin Uvillighed efter et Besøg i hans Hjem af 8It~~~~·~~11~··············.·.......•.•.••.•....•.••••.•.••..••...

,
BIlY1.tal 1,___ .. stort L19t•• t.r1ale c.t'attoaae Da,. Per-

Type
... r ar Deres aaataad.fta4el1,. ,. .... r, 'lir aaaa OPMrtaca raa at

- fJc1re bar 714 tU a' om Tde.ll .. re 7" paa Dea .. 4_ hin 4e
.,. aaet.,.et 1 lD.tNk P•• aø, paa .Ted. Balhol4 eli_r 11ca_4e paa ••

hed.r ha.... Ral an Y11..u_re .~.bllltk.UI .AaT.... l .. at--~""'iMa ell .. "," ••au•• ar """'0. R1'HN4. Art 4...... n-
t..lpa4e Dar •• De b11v.1" høldt _der O'Dsernt101l tr. 4et !148JND,kt

... , •• 1'''' •• , •• a' ftN 804'a.et.
DereaArctt' er Kr. 25,QQQ,gg , .. bed•• an ... r" eft.r YM-
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en Fejltagelse har ISkotte, sor1;,tHløbet! Stubmøllev. 6, St. tv.
ed fra Aalborgkroen 100 Kr. Seddel tabt. Telefonboxen LangebrO;
:-eGu:duret. der var evt. Strækn. LangebrO-:-Syvens Alle. Bedes

k en Præmie, som er mod Dusør aflev. Fru E..Pinderup, Syvena~ ~--aedes aflev. Thyge AI.le 8, St. ; ,
:cen ved Frascati. LlUe sort Grævlingehund er kommet till~
hvidternoet, fjernet bende; kan mod Betaling af Annoncen afh..

ntreen hos Dr. Ch. Fru Olsen, Viborgg. 26, St., eft. 14.
lle, bedes omg. ind- Marskandisere og Pantelaanere advares-'alby Lang,gade 34. ,
rsninger haves. inod at belaan~ eller købe ,en S,axophon

. B-Tenor,amenkansk Fabnkat Mærke,
Forbmdelse med de "CONN".Nr. 229925. Et saadant Instrument er
vores Hund Molly stjaalet i Idrætshusets Forhal Søndag d. 11.,

ds Brygge. bedes De Febr. KI. ca. 19,30. Instrumentet var i en sort
Kasse med en bred sort Læderrem om. Stor,dende 6() Kr.. plus Dusør til den, der kan give Oplysninget.

anta~lig i Linje 5. der kan skaffe Instrumentet til Veje.. Telf.
Eva 6785. Musiker Johs. Andreasen. Danne-brogsgilide2 B, 1. th.

•

Ruhaaret Terrier
et til ben

:1 uden Halsbaand
,~--, 5. ds. Dusør 50 Kr.

. BeLla 2755.
'Sv. 27, Gentofte, er
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. 17,30-18. Fabriks
81,547, Dæk: Ækva
.kket Kædekasse o
;aa god som, ny og
et har Mærker af
edes meddelt: Gen.
aide", el. mit Kon-
lfremt Oplysn fører

A oaandsur Nr. 61244 tabt
den 11. Febr. Strækn. Krusaag.-World elne ...
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o ru e
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.~~- ""9, fnden Kl. 17.
brun m. hvide Af-

~. .-1en. Hansen, Falko-

•'. Redaktører:
Niels Hasager (ansvarlig over for

: ,Presseloven) og Poul GTtJtU.
• Dagbladet ..Politiken"s Tryk, Kbhwa,

•
~løbet fra Islands

•









122 Tilbageseedt fra CK: Liktideret

Bertram Æarsen, Flemming, ~ingskrivervej 5, l.
II - Ir

Ang. Flemming Bertram Larsen, Tingskrivervej 6, l.
Som supplerende bemærkninger til Rapporten fra en af mine mænd skal her

anføres:
Flemming Bertram Larsen, der har været "hængt ud" i bladene som stikker

og S-D mand, og som fra Sverige bar blevet meldt dræbt under det engelske
angreb på Shell-huset, havde i flere dage gjort sig bemærket i Brønshøj, hvor
han holdt til hos sin forlovede - formodentlig også stikker. Samtidig med at
han med pistol truede flere af sine tidligere kammerater og fortalte, at han
var S-D mand, opfordrede han andre til at træde ind i illegalt arbejde, idet
han viste dem ~~ pistol og håndbombe. Flere havde set hans Waffenschein. Man havd
efterhånden erfaret, at han med pigens hjælp havde opstillet en liste over
tidligere kammerater - bl.a. en del K.U-ere.

Ud fra disse kendsgerminger ønskede nogle af mine mænd at få tilladelse til
at arrestere Fl., hvilket jeg gav lov til. Tirsdag den 2.ds., da der var gået
vagt omkring Brønshøj Torv i tre dage, blev Flemming sammen med pigen anholdt
og ført op på vagtværnsstationen, hvor man ville låne vognen (kl. var ca. 7 om
aftenen, og det var umuligt at få en vogn på gaden). Da man ville lægge hånd-
jern på ham, blev han desperat, og en af gutterne faldt over ham, og de trillede
om på gulvet med Flemming nederst. Medens de lå på guwet, fik Fl. listet hånden
i lommen (han var ikke blevet visiteret grundigt nok på gaden, han havde heller
ikke våbnet, hvor han plejede at have det og havde tillige erklæret, at han
var blevet afvæbnet for en time siden)og skød ud gennem lommen, hvorved en
vagtværnsmand ramtes. Der var nu ikke andet for end den anden af gutterne måtte
skyde Flemming, han fik to skud gennem hovedet (der stod to andre gutter udenfor
som dækning). Pigebarnet måtte man nu lade i stikken og komme væk hurtigst muligt,
da man havde vakt en del opsigt på torvet. Den unge mand, der lå over Flemming
gav sik ikke tid til at fratage denne våbnet.

Da dette arbejde var udført, blev man klar over, at det ville være særdeles
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vigtigt at få fat på pigen, særlig da man hørtem at hun havde alarmeret HIPO.
Nye folk har fået ordre om at gøre dette, og man mener hurtigt at have hende.
Man har erfaret, at hun af moderen har fået "udgangsforbud" og kun "bevogtes"

af en rengøringskone.
Nærmere oplysninger vil så formodentlig fremkomme om Flemming og hendes

arbejde.
P •

Rapport om sagen Flemming Bertram Larsen og Inge Willia Stobbe.
Inge forklarer. Jeg traf ovennævnte Flemming for ca. ~ år siden. Vi var i

selskab med min broder Bent Leo Stobbe som er ansat på Po1itigården.(vistnok
E.T.) Jeg så så ikke mere til bemeldte Flemming, da jeg kom på hospitalet i
december måned, og derefter kom på forskellige rekreationsophold. Kom endelig

hjem 5. ma rts •
Nogle dage efter kom Flemming op til mig, og spurgte om jeg ville med i bio-

grafen. Jeg svarede ja. Efter forestillingen tog vi ind i restaurant Cassino,
She lllt-huset.

Han var afgjort stamgæst derinde.
I tiden derefter kom vi jævntligt på dette værtshus. Nu fulgte adskillige

besøg i Cassino, sammen med Tove, hvorv~landt andet traf Gunnar A1wang.
En aften skulle Tove og jeg træffe Flemming og Gunnar. Flemming kom hjem

til mig i en bil og sagde, at det måtte udsættes, da de skulle ud på "Aktion".
Han vender tilbage senere på aftenen (Flemming) alene, og fortæller at Gunnar
må formodes at være død, da de ikke havde set noget til ham. Da vi kom hjem
spurgte jeg hvad "aktionen" havde drejet sig om. Han forklarede at de havde
været ude på Amager for at skulle standse en våbentransport. Det var den 17. el-
ler 18. marts. De havde mmstet 3 mand.

Mandag ringede vi fra Dae11s Varehus til She11-huset, lokal 130, og spurgte
efter Gunnar. Han var der. Vi skyndte os derop, da Tove var meget glad for at hØI
det, og meget gerne ville se ham.



1 24 3.

Om tirsdagen den 20 kom Flemming ~ hjem til mig og fortæller, at han skulle
på aktion onsdag morgen i Hillerød. Vi aftalte at vi skulle mødes kl. 17,00
ved She11a-huset.

Onsdag formiddag begav vi os til byen med en buket blomster til Gunnar A1m-
wang, der havde forstuvet foden. Da vi var på Bispebjerg kom luftangrebet på
Sh e11-huset. Efter alarmen havde blæst af, gik vi ind til byen, for at se på
sagerne. Da vi så at She11-huset brændte. frygtede vi, at de begge var Womkommet
og besluttede da som en sidste tjeneste, at vi ville melde os til sanitetstje-
nesten på politigården for at hjæ,pe eventuelle overlevende. Dette gjorde vi.

Vi gik så i gang med arbejdet der. Herunder viste Flemming sig pludselig på
arenaen, han var undsluppet ved at springe ud fra 1.sa1. Han fortalte endvidere
at Gunnar var blevet dræbt under ildkamp ude i byen. Tove blev naturligvis meget
bedrøvet over at høre det og græd en kende. Jeg opholdt mig på politigården
til lørdag.

Da jeg om torsdagen var sammen med Flemming i Vanløse, blev vi holdt op af 4
frihedskæmpere der afvæbnede ham. Fredag morgen var jeg til påvisning på politi-
gården, der var fanget 6 mand, og jeg skulle se om jeg kunne genkende nogle
fra afvæbningen. Dette kunne jeg ikke. Jeg tog hjem til Brønshøj om søndagen.

se III PS: " gik vi ind på Strøget for at prøve at finde et par sheiker.
Vi traf her Jørgen og Finn, som vi ikke kendte i forvejen. Vi var sammen med dem
resten af aftenen, herunder blev vi klar over at de var med i illegalt arbejde.
Tove havde været sammen med Jørgen om natten og havde fået at vide at han havde
en pistol.

Dagen efter da jeg talte med Flemming, angav jeg til ham at jeg kendte de to og
at de var frihedskæmpere. Jeg blev afhentet til afhøring på politigården dagen ef t
angående de 2 og forsøgte at få Tove m9rl. men hun ville ikke.

Om lørdagen skulle vi møde dem kl. 12,00 ved Nørre~mKtxf3xXa1xa"~i~&xm&xt0~
(Jørgen og Finn) vi skulle i skoven. Dette havde jeg givet Flemming besked om.
Jeg havde aftalt med Tove, at vi skulle ringe til HIBO under Nørreport for at
angive de to. Dette ville jeg gøre for at skaffe penge til Tove (75 kr.). Vi
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havde aftalt at jeg skulle sige at jeg ville ringe til min mor (Gestapo). Da
vi stod derinde udsatte vi det til senere.på dagen. Det var min absolutte mening
at angive de to for at få ~nege. Da vi stod på Nørreport sagde jeg 2-3 gange at jE
ville gå ned og ringe, men Tove og de andre slog det hen.

Da vi kom tilbage fra skovturen, gik vi ind på Cafe Prinsen, i Vestergade.
Herfra ringede jeg til HIPO, men de ville ikke rykke ud. Tove forsøgte at for-
hindre mig i det, men jeg tog mig ikke af det.

III

Rapport over sagen Flemming Bertram Larsen og Inge Willia Stobbe, Elmelundevej 7
6-7/4-45.

I nogen tid er jeg kommet sammen med SD mand Flemming fra politi gården. Han var
kammerat mil min broder, som også arbejder derinde.

Skærtorsdag gik jeg en tur sammen med en veninde Tove på strøget i den hen-
sigt at finde et par sheiker. Her traf vi et par fyre Jørgen og Fin, som vi ikke
iifKii«ifi'~ Dem var vi sammen med resten af aftenen. I løbet af den tid fik vi
forståelsen, at de var med i illegalt arbejde. Tove havde været sammen med Jørgen
om natten og herunder fået at vide at han havde en pistol. Da jeg dagen efter
talte med Flemming fortalte jeg ham, at jeg havde lært de to at kende og at de
var frihedskæmpere. Jeg fortalte ham endvidere, at vi skulle møde dem påske-
lørdag kl. 12,00 inde i byen. Da Tove var i bekneb for penge (75 kr.) fandt jeg
ud af at vi K kunne skaffe penge ved at optræde som stikkere, for at få Tove
med på planen fortalte jeg, at det gav et p ar tusind kroner. Jeg forhørte
mi g endvi dere hos en fyr "Denger" om han mente, at det kunne 1ade sig gøre, på
den måde at jeg ringede til HIPO når vi stoJ j~de på Nørreport. Det mente han nok.
Jeg aftalte derefter med Tove, at jeg sku11~ sige, at jeg ville ringe til min
mor, når vi stod derinde. Da vi mødte dem under uret, sagde jeg en 2-3 gange,
at jeg skulle ringe hjem, men de andre slog det hen og sagde, at det kunne jeg
vel gøre senere. Jeg udsatte det derfor. Vi tog i skoven og efter hjemkomsten
gik vi o~ i Cafe Roinsen i Vestergade. Deroppefra ringede jeg så til HIPO, for at
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få dem til at komme, men de ville ikke rykke ud. Mens jeg ringede foråggte Tove
at forhindre mig i det, men jeg ville ikke lade være.

Dagen efter da jeg talte med Flemming, og angav til ham de to. Senere blev
jeg afhentet til afhøring på politi gården angående de to, som var arresteret.
Jeg forsøgte at få Tove med derop, men hun ville ikke.

Jeg erklærer herved at det var min absolutte hensigt at angive de to,

for at få penge.
Inge Willia Stobbe~ Elmelundevej 7. 3. Brh.

(sign.i

Kommentarer om de 2 af Inge stukne

Yderligere kan oplyses at de to fyre sandsynligvis ikke har været med i
illegal vir-ksomhed. Idet de var yderst velkkædte og velbeslåede. åbenmundede o~

pralende, muligvis "Sort Børs".
Efter arrestationen med påfølgende afhøring på politigården, fik de den beskE

§1 hvis der skete Flemming eller Inge noget, ville de blive afhentet og skudt.
hvilket også skete sagen efter likvideringen af Flemming. Efter samtale med
forældrene erfarer vi, dels at de har fået meddelelse om sønnernes død, dels
at forældrene ikke mente at de havde haft nogle som helst illegale forbindel-

ser.
Imidlertid må det bemærkes, at de på en cafe (giraffen) påstod, at have set

en vis Kai Krause (vistnok tidligere udhængt for stikkeri), og dette fik dem
til at forlade cafeen omgående, idet de hævdede at de hos ham havde købt en
revolver inden de erfarede, at han var stikker. Vi har fået en række navne
på SD folk, formentlig stikere, som ville blive a nøjere undersøgt, hvorefter
rapport desangående vil følge.
PS: Inges broder og en anden SD mand har overfor Inge fortalt, at Flemming
havde nagivet ca. 30 KU'ere, i~Rt kraft af at han var tidligere KU'er.
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De to af Inge stukne og af HI9D myrdede er:

Jørgen Lemme, Ægirsgade
Fin Lorentzen, Dybendalsvej 4.

Vedlagt: To breve med Inges håndskrift til sammenligning med underskriften.
Legitimationskort kunne ikke fremskaffes, da moderen havde taget det med sig

for at forhindre Inge i at gå ud.
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I nogen Tid er jeg kommet sammen med SD Mand Flem-
ming fra Politigaardan. Han var kammerat til min bro-
der, som ogsaa arbejder derinde.
Skærtorsdag gik jeg en tur sammen med en veninde Tove
paa strøget i den hensigt at finde et par sheiker.
Her traf vi et par fyre Jørgen og Fin, som vi ikke
har set før. Dem var vi sammen med resten af aftenen.
i løbet af den tid fik vi ·forstaaelsen, at de var
med i illegalt arbejde. Tove havde været sammen med
jørgen om natten og herunder faaet at vide at han
havde en pistol. Da jeg dagen efter talte med flem-
ming fortalte jeg ham at jeg havde lært de to at ken-
og at de var frihedskæmpere. jeg fortalte ham endvide
re at vi skulde møde dem Paaskelørdag kl. 12.00 inde
i byen. Da tove var i bekneb for penge (75 Kr.) fandt
jeg ud af at vi kunde liiikaffepenge ved at optræde -
som stikkere, for at faa tove med paa planen fortal- \
te jeg at det gav et par tusind kroner. Jeg forhørte ~
mig endvidere hos en fyr "Denger" om han mente, at 1
det kunde lade sig gøre, paa den maade at jeg ringede~
til HIPO naar vi stod inde paa nørreport. det mente t
han nok. Jeg aftalte derefter med tove, at jeg s~- .
de sige at jeg vilde ringe til min mor, naar vi s1lJ
derinde. Da vi mødte dem under uret, sagde jeg en
2-3 gange at jeg skulde ringe hjem, men de andre slog o

det hen og sagde at det kunde jeg vel gøre senere.
j0g udsatte det derfor. Vi tog i skoven'og efter
hjemkomsten gik vi op i Cafe Prinsen i Vestergade.
Deroppefra ringede jeg saa til HIPO, for at faa dem
til at komme, men de vilde ikke rykke ud. Mens jeg
ringede forbøgte tove at forhindre mig idet, men jeg
vilde ikke lade være.Daben efter da jeg talte med Flemming, og angav,til
ham de to. Senere blev jeg afhentet til afhøring
paa Politigaarden ang. de to, som var arresteret.
jeg forsøgte at faa tove med derop, men hun vilde
ikke. 'Jeg erklærer herved at det var min absolutte hensigt
at angive de to, for at faa penge.

6-7/4-45

•

RAPPORT OVER SAGEN .FLEMMING BERJ:RAM LARSEN &
INGE WILLIA STOBBE. Elmelundevej 7



. Inge forklarer • Jeg traf ovennævnte Flemming for ca. t!ar siden.
Vi var i aelskabmed min Broder, Ben~tlieo Stobb., som ~ er
ansat it B"ifiKi"~B paaBlitigaarden. (vistnO](E.~.!) :.
Jeg saa aaa ikke mere til bemeldte Flemming, da jeg kompaaHo~pital.t
i DecemberMaaned, og derefter kom.paa forskellige Rekreationsophold.Komendelig.hjem 5. Marts. ,

Nog~eDage efter komFlemmingop til mig, og spurgte o~ jeg ~ildem~d
i Biografen. Jeg svarede ja. Efter Forestillingen tog vi ind i Restau-rant Cassinn, i Shell-Huset. _ _
Han var afgJort Stamgæst derinde.. . ....
I T1dender~fter~ komvi jævnligt paa dette Værtshus. Nu fulgt~ adskil
lige Besøg J. Cassino, sammenmed Tove, hvorvblancJ:;andet traf Gu.n.nar'
Alwang. .' . . . ' .', . .
En Af~en &kulde tove og j'eg træffe Flemming og Gunnar. Flemming komhje
til mJ.gi en Bil og sagde, at det maatte udsættes da de &kulde ud paa
"Ak"tion". bxk:!DI Han vender ti~bage senere paa Aftenen, (FlelllDling)..
alene, og fortæller at Gunnar maa formenes at. være død,S d~ d. ·:i~..'. .

.• havde &et noget tilham. Da.vi komhjem spurgte jeg hvad "Aktion " hav-
de drejet sig om. Han forklarede at de havd været ude paaAmage _' "
for at skulde standse en Vaabentransport. Det var den ,l? eller la. '.
Marts. Dehavde mistet , Mand. l . . .~~ •

Mandagringede vi fra Daell& Varehus til Shell-Huset lokal 13o, og
spurgte efter Gunnar. Han var der. Vi skyndte os derop, da Tove var •• _
i.t glad for at høre det, og meget gerne vilde øeham. . .'Om Tirsdagen den 20. komFlemming, hjem til åigog fortæller at han skul
paa Aktion Onsdag morgen i Hillerød. Vi aftalte at vi skulde mødes Kl.17. 00 ved Shellliuøet. .. . ".
Onsdag Formiddag begav vi os til Byen mød en Buket Blomster' til: Qunnar.'
A.llllwang"der havde forstuvet Fo.A'llil,~ vi var paa B1spebje~g..~~Luft_ .
iangrebet~paa Shellhuset. Efter l1artnen havde blæst af' .~ik vi, ind tit ..: -
en, for at se paa Sagerne. Da vi saa at Shellh~et brændte. f'r,Y'gt~!l•..vj:
at de ~gge var omkommetog besluttede da som en sidst. ijenea'C~.. ati:,

vilde me~de os til til Sanitetstjeneste paa ~olitigaarden tor' at h3~L;
. pe eventuelle overlevende~ Dette gjorde vi. . _ ./ i:i
Vi gik saa i gang med arbeJdet der. Herunder viste Flemming aig plud- ;'

selig paa Arenaen, han var undsluppet ved at springe ud fra 1. ~al., '.'
-.------Han.tortalte-endvidere at Gunnar var blevet--dræbt- und~ I1dk3:lllIr.:Ude-;_'o
-. Byen. Tove blev naturligvis meget bedrøvet over atbhøre det ,og græd ,_ ..

- en Kende. Jeg opholdt mig paa Politigaarde~ til LØrdag. '
Da jeg omTorsdagen var s~enmed Flemming i Vanløse, blev vi holdt .
op at 4 li'rihedskæm!'ere der afvæbnede ham. Fredag morgen var jeg .til ....
PElavi&ningpaa Politiga:.lrden, der var fanget 6 Mand, og jeg sk~de ,ae'
om jeg kunde genke~de nogle fra Afvæbningen. Dette kunde jeg ikk ••p, s, ,Jeg tog hjem til Brønshøj omSø~dagen. ,;.. .

' .• • •••••••••••••.• gik vi ina. paa Strøget, for at prøve at finde et. Par .':
" - ~"Sheiker. ·Vi traf her Jørgen og Finn, som vi 'ikke kendte i Forve~.... :
~t~ Vi'var sammenme.ddemResten af Aftenen, herunder AIev vi klar Dver

'at de var med i illegalt arbejde. Tove havde væ~et sammenmed Jørgen.
omNatten og havde faaet at vIde at han havde PJ.stol. ..

~agen efter da jeg talte med,Flemming, angav jeg til ham at jeg kend~ .r'~e de' to og at de var Frihedskæmpere. Jeg blev~fhentet til AfhØri~g'p

\

.. POli.tiga.arden Dagen efter engaaende de 2, og forsøgte a.t faa- Tove.ed.,'
men hun vilde ikk • Om Lørdagen skulde vi mødedem Kl. 12.00 ve4Nørr.-
(Jørgen & Fin) vi skulde i Skoven. Dette havde jeg givet Flemmi~g'b8sk

om. ~!.....J:eS-ha'" a.lt m~dtove at v~ &ku~deringe til HIPOunder ;nø1,"r.~..
port for at angive de to. De'c;tevJ.lde Jeg gøre tor åt akafte penge til.
tove (75 Kr.)Vi h.vde aftalt at jeg skulde sige at jeg.:vil~e 'ringet1l
min Mor (Gestapo). Da vi stod derinde udsatte vi det til senere. .'.
paa dagen.Det var min absolutte m.ning a"tiapgive de to'. t9r.ø..t taa pen~
.ge. Da vi stod paa nørreport sa~de Jeg 2-5 gange at jeg vi~d. gaa ned
og ringe, men tove og de andre slog det hen. _'.
Da vi kom tilbage fra skovturen, iP-k vi in~ ,paS.Cafe prins~n. i v.e.t, -~

• gad•• He~fra'ringede jeg til HIPOmen de vJ.lde ikke rykke ud. ~oy•. '
forsøgte at forhindre mig i det, men jeg tog mig ikke af det.

'JL.~ 129 6/4.- 1945•...

---...•. '-- RAPPORT'over Sagen Flemming Bertram Laraen' o-g" "
Inge Willia Stobbe.' " .
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.t-,-->,'I .J!: 11 '}./ .~,..Kommelltarer • ~ l!:/ , lP' iy !i' ,l..' .' i ~ '). ~ t

Ydt;rligere kan oplyses at de i tqfyreo

,' sansynligvis ikke
har været med i illegal virksomhed. Idet de var yder8t
velklædte og velbeslaaede, aabel~undede og pralende,muligvis "Sort Børs".. .
Efter Kg ar.r'estationmed paai'01gende afhøring paa po-
lit5aarden, fik de den besked at, hvis der skete flem-
ming eller inge noget vilde de blive afhentet og skudt.
hvilket ogsaa skete dagen efter likvideringen af flem-
mi~g. Efter samtale med forældrene erfarer vi, dels at
de har faaet meddelelse om åønnernes død, dels at for-
ældrene ikke emnte at de havde haft noglesomhelst ille-gale forbindelser.
imidlertid maa det bemærkes at de paa en cafe(giraffen)
paastod at have set en vis Kai krause (vistnok tidli-
~ere udhængt for stikkeri), og dette fik dem til at fo
lade cafeen omgaaende idet de hævdede at de hos ham hav
de købt en revolver inden de erfarede at han var stikke
Vi har faaet en række navne paa SD folk formentlig Stik
kere, som vil blive nøjere undersøgt, hvorefter rapport
desangaaen~e vil følge.

PS. Inges broder og en anden SD mand har overfor inge
fortalt, ~~lemming havde angivet ca. 30 KUere, i
kraft af at val' tidligere KUer.

De toa af inge stukne og af HIPO myrdede er:
Jørgen Lemme, Ægirsgade.
Fin Lorenzen, Dybend ':lsvej4.

Vedlagt:to breve med inges haandskrift til sammenligning med
underskriften,. Legitimationskort kunde ikke frem-
skaffes, da moderen havde taget det med sig for at
forhindre inge i at gaa ud.
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Itng. l!'lemmini Bertram. Larsen, Tingskrivervej 5.1 -_.

Som.upplerende Bemærkninger til Rapporten fra en af mine Mændskal heranførea: .. . -..__ . . .. '" '" .
Plemming Bertram Larsen, der har været"hængt ud" i Bladene som Stikker og

S-D~Mand,"og som'fra Sverige' var blevet .meldt dræbt under det· eng.: -Angreb-'-""
paa Shell-Huset, havde i flere Dage gjort aig bemærket i Brønshøj, hvor han
holdt til· hos ·'.in forlovede - formodentlig ogsaa S1iikker; Samtidig med,at· ...
han med Pistol truede flere af sine tidligere Kammerater og fortalte, at han
v-ar·S.B.·-Mand , opfordrede han.-andre ·til at træde ind i -illegal-t Arbejde, ..u
idet han viste dem Pistol og Haandbombe. Flere havde set hans Waffenschein.
Manhavde efterhaanden-erfaret,. at han med Pigens Hjælp havde opstillet-en
Liste over tidligere Kammerater - bl.a. en Del K.U.ere. .

. .Ud.fra dis.e Kendsgerninger ønskede nogleafllline .Mænd.at faa Tllladelse.
til at arreatere 11'1., hvilket jeg gav Lov til. Tirsdag den 2.d8., da der
vB,I;'ga..e1iV(lgt omkring Br.ønshøj Torv i tre_ Dage, blev !'lemming sammenm.ed
Pigen xyz....... anholdt og ført op paa Vagtværnsstationen, hvor man vilde
l:aane. V0iD:e~.(Kl. var .ca! 7 omAfteni;n, _ogde1i va.;- ~uligt a1; f~.a. e~ V~~._
paa Gaden). Da man vilde lægge Haandjern paa haa, blev han. desperat, og en
Gutterne faldt over ham, og de trill~de ompaa Gulvet med Flemming nederst •

• edens de 'låa' paa .Gulvet, fik 71. listet Haanden i Lomaen (hån var ikke '-bIe:;;;::
.e-t viaiteret grundillgt nok paa Gaderi, han havde hell.r ik~e Vaabn.t, hvor '.'.
han plejede at· have d.t" og havde 'illige'erklæret,- at 'han var-bleTet'" atvæb...-...·
net :for ep. Time aiden) og skød ud geimemLommen,hvorved, en Vagtværnsm.and .
ramt-ea. Der var nu ikke andet for end den anden a:l Gutterne maatte'-ak;yd-e-
lI'lemm.1ne,han fik to Ilmd gennem Hovodet ( der stod to andre Gutter ud .
sca ·Dækning ) •. Pigebarnet maatte man';nu Lade i S1iikken øg kOJUlevæk hurti'ga-'t-
muligt, da man havde vakt en Del Qps~gt paa Torvet. Den unge Mand, der laa
over ..J'lemming gav sig ikke Tid til at fratage denne Vaabnet. ... -- _..

Da dette Arbejde var udført, b1ev man klar over, at det vilde være aær
delee. vigtig at .faa fat paa _Pigen, sær.lig da man hørte, at hun havde arlarme.
ret HIPO. Nye Folk har faaet Ordre omat gøre dette, og man mener h~~ at'
have hende. Man har erfare1i, a1i hun af Moderen_har.fa~e~":Udgangs;t'9rb~c!t og ..
kun 't>evogtest'af en Ren~øringskone • _

Nærmere Qplyaninger vil aaa formodentlig fremkommeom.Ft~DlDl:i~g_oS..h.~.~:::._
des A'rbejde.- - , - - . .

' .." . -P•••
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Chr. Voss, Jægersborggade 40, l.

If. egne udtakelser ansat i Gestapos efterretningstjeneste. Manden havde 6
børn og boede i Jægersborggade. Sammenlign det med slutsedlen på køb af villa

til 25.000 kr.
Hans meriter består bl.a. i - stadig if. egne udtalelser: Under jødeforfølgel-
serne i 1943 lokkede han jøder ud i både under foregivende af, at han ville
sejle dem til Sverige. Derefter sejlede han dem til Dragør og afleverede dem

ti l Ges tapo .
Har deltaget forskellige attentater mod statuer og kunstværker, bl.a. mod

Hørups statue.
Uddelte illegale blade og angav derefter modtagerne.

Det er måske svært at gætte, hvad adresserne i lommebogen dækker over. Den, der
skriver dette, kender i alt fald de tre adresser, og det er alle gode danske
borgere - den ene er endda illegal, så der er noget, der tyder på, at det er

folk, som skulle angives.

Voss blev skudt den.31. marts 1945 Charlottenlund Skov ved Viggo Rothesvej.

Under folkestrejken i 1944 overmalede Voss vinduerne med hagekors hos en
forretningsmand på Jagtvej, Det var en provokation mod forretningsmanden, fordi
han havde tilkendegivet at være for dansksindet.
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Cjristian Voss, Jægersborggade 40, l.
If. egne Udtalelser ansat i Gestapos Efterretningstjeneste.
~anden havde 6 Børn og boede i Jægersborp.gade. Sammenlign
det med Slutsedlen paa Køb af Villa til 25.000 Kr.
Hans l\leriterbestaar bl. a. i - stadig if. egne Udtalelser:
Under Jødeforfølgelserne i 1943 lokkede han Jøder ud i
Baade under Foregivende af, at han vilde sejle dem til
Sverige. Derefter sejlede han dem til Dragør og afleverede
dem til Gestapo.
Har deltaget i forskellige Attentater mod statuer og
Kunstværker - bl. mod Hørups Statue.
Uddelte illegale Blade og angav derefter Modtagerne.

Det er maaske svært at gætte, hvad Adresserne i Lommebogen
dækker over. Den, der skriver dette, kender i alt Fald de
tre Adresser, og det er alle gode danske Borgere -·,·denene
er endda illegal, saa der er noget, der tyder paa, at det
er Folk, som skulde angives.

Voss blev skudt den 31. Marts 1945 i Char1otten1und Skov ved
Viggo Rothesvej.
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~loMænd fundet
.:skudt i Skoven
,~edViggoRothesvejø _

~ København, Søndag. (R.B.).
::::-t' TED 23-Tiden i Aftes fandt en' Vaet-
'ci V patrulje, da den passerede Skoven
~"ed Vi..~o Kothes Vej i Charlottenl~cL

Lipne af to dræbte Mandspersoner. Der
-blev ompaende rekvireret en Ambu- e
lance, som transporterede Li..ene tU Gen-
totte Amtunebull.

Her identificeredes de som den 40- v
&arip Chr~ Erhardt Vou ~ en ynl'le
Mand Carl Hansen, bjemmehll~ende Vi-
prslevvej 14. ,

;Der harformentU.. fundet en nd-
kamp Sted, Idet Beboerne i Kvarteret en 11

TImes Tid forinden haYde' børt SImit.· .
TebJin .....

I



135

i
..

•1
'\



136



137



Uden AnsvarL, / aut. Boliganvisninq
tø' Ejendoms!contor

:./iøban ....ej 5· T.It. 1474
;: '''eA Ob."

:;~:I

Drift-Kalkule over et KlEdehus i PORSEVENGET

Kreditforeningslaan:
Kreditforeningen af Grundejere i KØbenhavn & Omegn

ll. Serie. 4 % Rente ••••••••••••••••••.••••••
Bidrag til Fond •••••••••••••••••••

300,00
12,00

7.500,00

Midler paa Hypothekforeningsvilkaar:
Rente 4i % p.a ..
( plus eventuelt Bidrag til Fond)

112,502.500,00

Statslaan:
paa ~ldende Vilkaar.
For Tiden 3,2 % Rente p.a. 254,007.000,00......................

678,5017.000,00La8.ll ialt .................................................................
Private Midler:

Rente 5 'fo p.a.• 225,00
903,50

4.500,00
Renter .laIt pant~fgBld og

"l

Skatter:
Til Konununen:Grundskyld l % af Kr. 1.000,00 •••••• 10,00

Til staten: 6,00Grundskyld 0,6 % af Kr. 1.000,00 •••••

Til Alntet:
l...o_--""-~~= . 15,97Grundskyld 1,597 % af Kr. 1.000,00 •••

Ejendomsskyld af Kr. 16.000,00 minus Grundværdien
Kr. 1.000,00 minus ordinært Fradrag Kr.5.000,00 =kr. 10.000,00 hvoraf beregnes 9,59 0/00 •••••••••• 127,8"(95,90• 3,00

23.00
5,50
9,00

Brandforsikring •••.•.....••......... ,••.•....• ca.
Svampeforsikring .••••••..•...•..••......••...• tf
kombineret'Grundejerforsikring •••••••••••••••• "
Glasforsikring •••••..••••••.••••••••••••..••.. --"--------~~ 42,50

Hertil kommer Kapitalopsparingen
ved Afdragene paa Prioriteterne:

30,00Kreditforeningslaanet •••••••••• ~ •••••••••••••••••
Hypothekforeningslaanet eller Laan anbragt paa
tilsvarende Vilkaar ca. lt % .
(minus evt. Bidrag til Fond)

37,50

157,50Private Midler placeret efte~ Statslaanet, 2% •••••, ~~~ -=~~~---90,00
~ .. aarlige Udgifter inclusive Afdrag anslaas

saaledes til at ville andrage ca ••••••••.••••• ···········~!~~=·=================1.231,37

~ Det bemærkes særligt, at sælgeren har betalt· Anlæg af vej og Kloak
paa Grunden til Gammelmosevej •KØberen skal deltage i Vedligeholdelse og betale eventuelt Bidrag
til Kommunen for Afvandingen.\

..-'
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Drift-Kalkule over et KOOdehus i PORSEVENGET

Kreditforeningslaan:
Kreditforeningen af Grundejere i KØbenhavn & Omegn

ll. Serie. 4 % Rente •........•.•.•........•••
Bidrag til Fond ••••.••••••••••••••

Midler paa Hypothekforeningsvilkaar:
Rente 4i % p.a .
( plus eventuelt Bidrag til Fond)

Statslaan:
paa ~ldende Vl1kaar.
For Tiden 3,2 % Rente p.a. .......................................

La9.lll ialt ..............................................................................

• Private Midler:
Rente 5 tf, p.a.

7.500,00

2.500,00

7.000,00

17.000,00

4.500,00
la1t Pant~~ld og Renter ••••••••••••••••••••••••• 21.500,00

Skatter:
Til Kommunen:

Grundskyld l % af Kr. 1.000,00 ••••••
Til. staten:

Grundskyld 0,6 % af Kr. 1.000,00 •••••

•
Grundskyld 1,597 % af Kr. 1.000,00 •••

Ejendomsskyld af Kr. 16.000,00 minus Grundværdien
Kr. 1.000,00 minus ordinært Fradrag Kr.5.000,00 =
Kr~ 10.000,00 hvoraf beregnes 9,59 0/00 ••••••••••

10,00

6,00

15,97

95,90
3,00

23.00
5,50
9,00

Brandforsikring ~ ~ ca.Svampeforsikring .•••••••.•...••.••..•..••••.•• n
kombineret'Grundejerforsikring •••••••••••••••• nGlasforsikring •••••..••••••••••.••••.•.••.•••. __n ~~

Hertil kommer Kapitalopsparingen
ved Afdragene paa Prioriteterne:

.Kradi tforeningslaanet ••.•••••• ,.J•.••••••••.•••••••
Hypothekforeningslaanet elleriLaan anbragt paa

-1 tf!tilsvarende Vilkaar ca. 12 p •••••••••••••••••••••
(minus evt. Bidrag til FOnd)

~ ..

Private Midle~ placeret eft~r Statslaanet, 2% ••••• ~~~ ~~~=- _90,00

30,00

37,50

300,00
12,00

112,50

254,00

678,50

225,00
903,50

12'7,8"(

42,50

157,50
aar11ge Udgifter inclusive Afdrag anslaas

'-saaledes til at ville andrage ca ••••••••.•••••••••••••••• K~~=.========~=======1.231,37

\
~ Det beJlØlrkessærligt, at sælgeren har betalt-Anlæg af Vej og Kloak

paa Grunden til Gammelmosevej •
K~beren skal deltage i Vedligeholdelse og betåUe eventuelt Bidrag

til Kommunen for Afvandingen.

.--"
,:,......
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Andersen, Ernst Frederik
Lætarius, ..'(
gartner, f. 1.12.1914 i Dalum, d. 28.2.1945
i Baggesensgade.
Gift den 26.11.1944 med Birgit Elisabeth
Madsen, f. 20.12. 1925.

Medlem af modstandsorganisationen AM-
PA, kompagni A 5.

Udgået fra Ungarnsgades Skole og ud-
dannet som gartner. Medlem af Socialde-
mokratiet. .

Ernst Andersen blev i efteråret 1943 til-
sluttet de militære grupper på Amager og
deltog bI. a. i våbentransporter. Han blev ar-
resteret den 10.1.1945, sigtet for opbevaring
af våben. Samtidig arresteredes fem af Ernst
Andersens kammerater, heriblandt jord- og
betonarbejder Kaj Aage Henry Nielsen (se
denne). Ernst Andersen blev indsat i Vestre
Fængsel. Sidst i februar 1945 blev der
skudt to Gestapofolk på hjørnet af Bagge-
sensgade og Todesgade. Natten til den 28.
2.1945 blev Ernst Andersen og Kaj Aage
Henry Nielsen kastet ud af en bil samme
sted, dræbt som gengæld af Hipo.

KILDER:
Arkivstof:
ER., 4.382
D.f.U., 31.111/45
CK.,53.053
UFF.31.
Litteratur:
Frit Danmarks Hvidbog, II, side 486
Tidsskrifter:
Information, nr. 430, 10.3.1945
Nordisk Nyhedstjeneste, nr. 395.
Avisstof:
Nationaltidende, 17.7.1945
Nordsjælland,25.6.1945
Social-Demokraten, 20.8.1945.
Monumenter:
Mindesten på Christmas MØllersPlads.
Andet:
Begravet, Tårnby Kirkegård, afd. P., nr. 41.

1 41
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København

d.t/I? 1947

Legitimationskort
for

danske Statsborgere.

Navn ~ ~ ~~=~_---..- ti'
,-- Stilling' ~ ~~-'-'--=-~ _

Bopæl f."~ '7.c:- I-4{

Født d. ti C l/JI! i ~

Indehave~ens ro ~.o;e...~~-p
Underskrxft ::w~ - __._ .......--...;

, " ... ~
. :' .lt ~: .. '~';::.~~

i .......... '......,~'

:-,

i

"::-=-::-:~~-~~~~~---.!~ • - KO""';"=~"~,.J

~-'1
I
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.. O ~/ .'
Stilling q.Uq rm;~.~.)/ : '

Navni~~?';· 4~~",,""'"
F:dt d.:4 //.9 19/'-. i.~~ __ __ __ ,.

. t' B . lT1 /l /7 r

~~;'~~~:~'~~~~:1;~:'
mynd' .,d under sin Tjeneste paa eller i. umiddelbar Nærhed af ..
ovenn ~ Bevogtningssted. ~ .

Dette Legitimationsbevis giver Ret til uhindret Færdsel i tjeqji~ig-
Anledning under FlyvervarsIing.

I

,tempel)

"i'~ ~:...I-'·,.v '~L:
:;!:;:,- ~':3n6t ti fÆ
';:~..'.' ~den... --~../.. ...--19 .::J. ..
!
I



CB. Tjenestebevis

Tjenestegren~~olllif!.!.if!j:jen!3..!le;:<,;s~te~ -
Irr

,-' '> • ?7Stilling ~.....L....~.L:....-.-;,.J..:>..L..-.:;Jc..::...<::.-I-~~

Navn __ ~:=':'=:~-=:!~c..:!=-...;;L:.i~~~~---~nke~ ~mil Svendsen,
Holl:Bnde~dybet

~
~

.~
~

~

UFTVÆRNSCHEFfN I STCRK313ENHAVN
c 8 - Kontoret

Vester Farimagsgade 37· Mz.
V.

Luftværnschefen
I

Storkøbenhavn

I. Stamm.

•\V 1244·44·10000

E. Schmidth Se CO.

Telt Taga 1265

København NV
Bispeparken 9

____ .~.~~~~_. ·, no", .,C._*·'"'_"'" ,~_
:"':".

København Legitimationskort
tor _

danske Statsborgere.1 4 7
N

Ellen' :Marie Emilie Johanne
avn Larsen

Stilling Frue
Bopæl Amagerbrogade 37 ,4:tv.

Født d. 3 I 6 f39'7 København
Indehaverens
'Underskrift ----------------

!
~ .

1
I

•Kortet skal altid medføres.

•~r-=
f
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DER PRASIDENT
DES DANEMARX-XONTORS

DER
NORDISCHEN GESELLSCHAFT

Kopenhogen ø.t den.

Kristloniagade 5

9.1.mrz 1945.

An den 3efehlshaber der Sieherheitspolizei
l:mddes SD in D~nemark,
z.Hd. von SS_StandartenfillLrer and
Oberst der polizei B o ven s i e p e n
Dagmarhusli!er-----

Sehr geehrter Stendartenftlhrerl
Wie ien aus dem ausl~ndisehen Rundfunk und

von anderer Seite horte, solI ein alter Freund der
~ordisehen Gesellsehaft, der uns liber lo Jahre treue
Dienste geleistet hat, in Randers im Februar von
u.2:nischen"patrioten" eJ.~sch.ossen\Vorden sein. Es
handelt sieh um ehemaliger Sehulvorsteher (forhen-
værende Skolebestyrer) ~assmann. Von seinen SBhnen
stand einer, soviel mir bekarrnt, hier in Danemark in
deutsehen Diensten. Ieh ~~re Ihnen besonders dankbar,
wenn Bie mir mitteilen kBnnten, ob die betr. Naehrieht
zutrifft.

Mit bestem Dank im Voraus and kameradsehaft-
.liehen Grlissen

Heil Hitlerl
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SlEMENS
ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB

KØBENHAVN ø., d. 19..2.4.5.
Blegdamsvej 124 (ved Trianglen)

~§
SlEMENS

J. Nr.

Telegramadresse: S IE ME NS
Telefon Central 8448

Postgirokonto 486

r
Herr Hans Jørgensen,
c/o Fru Tuxen,
Rosendalsgade 11, III.tv.
0.

VEDR.:

V1 tak~ :tor .Darett
~kmtl.&~d~ OOtl ~.
~QM..l~ .:..:ø::t. >1:t '';;:$.

1:12 •• .nat.

::.-ø:.n ~ de"~
,.~;.:t~"'!'5~.<Ii; ;$ti.114..",,~
~ ~~ -$' ~

I Henhold til Vedtægt.rne for Medlemmer af .Dansk ArbeJdsglver- og Meaterforenlng" udfør.s enhver Ordre under Forbe-
hold ef Strejke, Lockout, Ulykkestilfælde, Krig, manglend. Valuta, Indføraelafo.bud Ol anden .Force Majeure" s.lv om Int.t
Forbehold I d.nne Henseend. ør taget. Endvidere tag .. Forbehold ove.fo•• v.ntuelle Forhøjelser af de offentlige Afglft.r.

,,

/I
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1(~ .UA~~!
'~ a1 t..UUJ-e- r:Uuc/..vLd ~7'-af~~~ ~l~:Y,'

-k0Wv fJ Le oUi fuiAMoJ. / af.. dU an-:ee-U-- ~ .[-<.r/~~ ...
iJ ~ f!vsL? ~ Id't- oUj/ .~ ~~ ak~ da.~·r .~_ ..\_/~o-r-~, t' ~~ ~./ d~dt.d ..~r~ ~l.!-c4 /dJ:-

..~.~._.. ~··r4 //Q/~~,~7,.' ~.~_e4.~t=~~.~~<-~~_~~~
bv.fA- ~ /t~;J f~?t-t.~ r;oa:- LCU-t-«/·.~.( g~ __

_ V8 '1/~ ~~ .t~rJd.e V? ~~~ ,4.~?4j/ ..~t ..~.
h~~. ~'.c~ ~ ~'~U-V I~ .A·7?:-y/-~~./,A~

.. ~_~,tVi ~~ .~f{!A--<- L'cY ~? I .~~._~,. __iJ '~~ ~~? <;' ~t/? ~L a;/k~ ..-:.4c:??-JL. _. . '
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vedr. fhv. Telegrafbestyrer CARSTENS,

I

~
I,

Telefoncensuren.

Ovennævnte har i mange Aar gjort Tje-
neste i Store nordiske Telegrafselskab og
været stationeret i Rusland ogsaa under det
nuværende Regime.

Han er en afgj ort Modstander af Kom-
munismen.

I Forbindelse med sin nuværende Virk-
somhed som honorarlønnet Funktionær i Tele-

__ foncensuren, hvor han fungerer som Souschef,
omgaas han intimt med en tysk Officer sam-
mesteds, Hauptmann JACOBSEN, der er Medlem
med lavt Nummer af det tyske nationalsocia-listiske Arbejderparti.

Hauptmann JACOBSEN anses iøvrigt af
alle Danske, der har haft Berøring med ham,
for at være en af de sympatiske Tyskere, der
kun i meget ringe Omfang har traadt danske
Interesser for nær.

CARSTENs' økonomiske Forhold er meget.
daarlige, han er i konstant Forlegenhed forPenge. .

Der foreligger ikke det ringeste Bevis
for Stikkervirksomhed.
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Upaalidelige Folk i .l.elegrafcensuren:

1'1.
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Arnold Eøye,Lorteoæksvej 2 I ~al. Lyngby.

Frk A.B.Demsgp.prd-Sørensnn,Finsensvp.j 10 A.3 Sal tv. Fasp.n 2300 v.
har været forlovet med en tysk Soldat,derer faldet.

Fru Eva h,:eyn,3rovænget 3c;,Holte. ,!!'rdal.03c;0

P.Mortensen,hosenørnsalle 03. Nora B929Y

Sven Viktor Dalhoff-Nielsen,Rømersg. 7 3 Sa l ..t;)yen35312
.!!rkEllen Eunken, Ta.asinegg.4 l ....1001. Ryveng 2471
Fru &ngeborg Norgr::n Langelendsv, 20 B. Go. '3"{12x

E •.i?reoen-I-lansen,Emnrupv.lb9. Søoorg 2691

Fru Irmgard Raaschou,Crdru}v. 31. 0rdrup bb44

llru ....D. Vilmerding,Jiarathonv.l

Fru A.M.Nissen,hiRltov.4 C.ILB39
E.Nissen,Kristeli6t Gæstehjem ,Istedg.4

Lvivlsomme,der oør undersøges:
..A.T. Funder, Cort Adelersg.8 2Sal. Pa.1804 v.

K. Linde bj.erg-Kæl"gaard,Vestoenev.l
Erik 'Wolfhegen, Niels Juelsg.~ Ey.4426

Axel 3dsoerg,V. Boulevprd 42 2 Sål By.3'335

Hr.Hervig-H:nsen,Lundtofteg.120 l-.J",1.
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Høy 'bl.ev væbt d ;:;KevolverJll!lll4 dm l. 1t'ebruar cl. A••
PSa BematoU8T.~. lI'ogle Dage 8~_.reblev det ottantl1a3ort i uden-

landsk Radio, at han Tar en "b4Jr7&'tetStikker-. Dette km _uligt
.... rigtigt. thit

l. Det kan bft'iee •• athall_1«- •• 14øte 14 .... 4.r 'Var 1 bestandig
. :PeDgitr~. It.. It1&.t tandte bil 1 :b'one 0« 15 ..... '

2. Pas 1a.øt~:t'8'ft!tea intet Taabøn &g heller- ikke f10gea Hlladelse
til at bære Vuben.

, • .Der har ikke vmret at'ho1dt Porhør hoa Bager1oIkene. 11'9'0:1:"Uanblev drabt.
4. MeU.. hans Papirer :tandtea ikke dm a1Jldøt. bl't7dJl1D&d....at

han &toti, ener haT«. -tu.t 1hrb1nde1ae .e4 nogen tJ1Ik K1ndig-
. hed, 814en han ko. ~e. fra 17*18114ror ca. 14 V.aneder siden.
S. Inga Id hans Slegt eller Venner havde clea Ilindat. Ji1øtsDke 0_.

at han 8kuJ.d .• være 'JUkker. Intet hsJR vedrtJreade har DOgenSinde
tydet derpaa •

•• 0 --Por ca. 112 AU .14m bI..,. det konstateret pa& 1011ti-

garde.. 1 X:ebenhavn,at en anden Person brugte aøJ1l STU4~;br~ 80.

Leg1a;1tati.on• .1'11 :tandt •• der P. L1p1;mtet LeCå1tationøort, kun

en Daabøatt.. t og et llotonopa-hrerbeY1a. »et kø dttr1"or.1kk. aBe
, -

•• a :tor ud.lukke'. at en aDdal'l'j.pfØ'lIOl'lhar .. 'tMl~d.t 1·haJur .ØD. .. c ,_,~

~ .-"'~,lo<"~,~

~
--:o-
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:;';DI/I;6~;~#t/rD~J;-h~o~/,~~~;:l
r a-I aut:te er "'K; ~dt.~ h4n veøt/kr~
r;!v';'hecler hAr a.t%vare l!r/Æ ""."..,razz)q"r

1n.",-;~ ~'aWet''''; ./ /" r-=
i gUl,/ neHYendl::e In /?"14ntX" <.. en (!'./P-

~e!le""i) I/~øt J'Ztflv1"f H'arregr€tt/ b"t'H~
;',.'flveÆ{dJ-qeaf- Ic r Ck'lv6'#J';;~ltet:l) .rU;
-I. I r ti (f !/;'_1'ø.A. h7nu",jader I"/~ltl.rzdtd~~ 4~ s

metotte I ~t hau /~t~ef7 z::.vet :t
n..rv;s /:1 Jerne "../id4 h4Vt' /4/;'I/~e:l

sk.:ti'~t~cI. Idet htUt ,-n,P't~(', a.t h4U
,,/eli' førvl«sLec ,,"e~ en s&,'kÆ~r/ rt1n--r

Ctt1r S'a.1"1'Irne,~e«S' ""'4~ .narv# Cr44n(, ~-~~~
(!"r/S"tf~flt(H; "ti""'" SOkt/Lm h4V~ rare!: f- --._.~~-
;ned'v;I",c'H~ I",K a."'I",~tfa..t'øHe...,r I
J'a.~'tf$re;-- ~ aatkur4C1., Arl/Ker ht2H \

$e/y sKvLoiI htJtV4 t'4de.r,) rrj-4"'~
/"H la'" , ~7..el'lH Aau S"kl'Ld'e ~t:lpe

1'H44Y/y.e,.~ fil" a,.re"nz.6"~7:~ 4""t #

«''c {' '~a. el-4k"'~a"e/j ,/vtJ4u.9 7 V'4r< I
l h,.«det'r, y',.,,,,,,,/nr. Y'e,,(;~/et:" l-

~ ,"",,",,~,",",,'""".. ~"-- ..i:.--_~

I
i

-.. --- ~~._------

_._--,-~- -- ~--------~
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G'l/'ar~øI~h4n-#/ a..r haPl Ævu~e "..~~reJanrÆe /.

rplj I )u"/s- h4UJ" ~aH'lv:rC;;~t4e/ rar &- ::

"","den, S'ket'e 04,.:: ha~ /kKe n'le7!~

/lj /kc/reudep ~eac4~et'J'ed, ~a.. ~/~I'C
I'el"r,"--zer rel t.ør vpt~,.rl{/t:r nar,n-;ze"..~,/

1-14J"Ie'lreu hap l'na4J"~' daar7 S4n-z~

V'/e':;~tCæI 'l '9'J''''/"'44 a4n~Mt! n-7t1:aø/<.

~.I /a."4er~ 91./ -,~/r &1"'" ~4e4 ø/4 S'k;;/d'e

- i,." h4H h~n"eMdte'j ~/, jC.f't'r" I ~

tf',.1z. (?h,.hte",~e,u kvutt/e J" 'fycIC/44. ~kÆ,
4-,1' ",.«re '?"eå!/.~ / .Ka..u.I'e-.
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Alle vaabenføre danske Mænd maa
være med i Korstoget mod
BoIschevismen

Det er rigtigt at Frikorps :.Danmark« ikke
vil VæJ:e afgørende for Krigens Udfald. Men
dets symbolske og moralske Indsats vil være af
meget stor Rækkevidde. Frankrig, Norge, Hol-
land, Spanien og Kroatien opstiller ogsaa Fri-
korps. Frontsoldaterne kæmper med Bevidst-
heden om, at hele Europa er med dem.

Krigen mod Bolschevismen er et Korstog. Eu-
ropas Korstog mod Gudløshedens Fædreland,
mod den moderne asiatiske Fare, hvis knugende
Tryk -ri alle har følt siden Vmteren 3~0.

Jeg opfordrer alle vaabenføre danske Mænd
til at være med i dette Korstog. Frikorpset
konID;.;;-trlat riuiiine- Diiiii:llirks -bedste Ung-
dom -. slut op om Frikorps :.Danmark« og

..VæJ: med til paa' Slagmarkerne at sikre vort
Lands Fremtid, sim at Vi kan give et frit og
stolt Danmark i Arv til de kommende Slægter.

-----------;, ' ~~_.

Der fbides Værdier iVerden, som det
I

er værd at slaas for
Vi danske har et Sind, so~ rækker langt,

~ na3.rd~t gæId~i'o~...::-;i vise Taalmodighed, og
vi tager mange alvorlige Tilskikkelser med det
sunde Humør, som 'altid har kendetegnet vort
Folk, men naar Ransmænd forsøger at trænge
ind, saa hæver vi vor Haand til, Slag.

Bolschevikerne har gennem mange Aar truet
vore Naboer, baade Finland og Tyskland, og'
stod nu parate til at foretage et nyt røverisk
Overfald, og dermed blev ogsaa vort Fædre-
lands Sikkerhed og Frihed truet. Derfor gaar
Frikorps :.Danmark« til Kamp mod Verdens-
fjenden i Forvisningen om, at - der gives

'Værdier i 'verden; -som er værd at slaas for,
og for hvis fortsatte Bevarelse vi gerne ofrer
Liv og Blod.

Det gælder nu: Vort Folks Frihed - vort
Fædrelands Fremtid - ja, det gælder vort
gamle Danmarks Ære.

For mere end syv Hundrede Aar siden iIlt
___vi vort Korsbanner, det Flag som i Dag er

mit og dit, skænket af 'en usynlig Haand, da

vi ligesom nu var i Kamp med Barbarer, som
trUede Sikkerheden. Og nu som dengang drager
vi danske Mænd paa Korstog mod øst, fordi
vi ikke under nogen Form vil tillade, at Bolsche-
vikerne faar Lov til at ødelægge den Kultur,
som skal være Grundlag for vore Børns Eksi-
stens og Fremtid.

Frikorpset er 10~ pOt. dansk
Jeg opfo~drer derfor atter alle d~ske 501-·

dater, saavel Befalingsmænd som Menige, til at
melde ~g til 'Frikorps :.Danmark«, saa vi kan
staa sammen i en fælles Gemmg og gennem denC'
sikre vort Fædreland den 'Plads, som tilkommer
det i det europæiske Genopby~n~bejde.

_,_ .Frikorps :.Oanmark« iJ: en '.,helt igennem
dansk Militærformation. Dannebrog vil vaje
~ver os paa vort Opholdssted. Der vil blive
kommanderet paa Dansk.'Alle Frikorpsets Med-
lemmer bliver forsynet med et Armbind, paa
hvilket der staar Ordet :.Danmark«.

Frikorpset' er . saa1edes Himdrede Procent
dansk, og som dansk vil det forsøge at gøre en
IndsatCsom ef Led i Vaåberi-n; hvor'det'w

, end bliver sat ind paa østfronten i' Kampen
mod Bolschevikerne.

Vi skal brl{ge -~ange -Mæncl. I~genb~h~~r
.at holde sig tilbage, og rundt oni paa Hverve-
kontorer kan enhver, der maatte ønske det, faa
nøjagtige Oplysninger om de Vilkaar, der bydes
den danske Soldat i Frikorps :tDanmarkc.

Jeg skal her kortelig na:vne, at en gift Soldat
faar følgende kontante Midler stillet til Raadig-
hed. ~ver Maaned udbetales der hans KoneL--
120 Kroner samt 30 Kroner for hvert Barn
under 16 Aar. For de købenllavnske Kommuners
Vedkommende kommer der hertil et Dyrtids-
tillæg paa 20 Kroner. Endvidere betales efter
nmere i3etingels~: Husleje, Skat m: m., saa-
ledes at Soldaten i'Felten ikke behøver at gøre
sig Tanker 'Om sin Families Underhold 'og Sik-
kerhed, mens han er borte. Ingen Hustru vil
være i Trang, og ingen Børn vil lide Nød i
den Tid, deres Far er borte. Der vil blive sørget
for, at hvert e~est. Hjem opretholdes og staar
parat til engang at modtage den hjemvendte
Soldat. .
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Mange holder sig maaske tilbage af Frygt
for, at Hjemmet bliver slaaet i StYkker økono-
misk, hvis Manden drager i Felten. Men De
vil af det, jeg har sagt her, forstaa, at om
noget saadant bliver der ikke Tale. Henvend
Dem til Hvervekontoret i Deres By og bed om
at, faa alle Oplysninger. Det vil da staa Dem
klart, at De roligt kan overlade Deres Hjem
og Familie til de Myndigheder, der har paa-
taget sig Omsorg og Ansvar for dem.

Vi vil ikke forgaa hverken som Folk
('eller Nation

For Soldaten i Felten og for Hjemmefronten
er der sørget paa fuldt forsvarlig Maade. Derfor
'ka~ jeg trygt opfordre mine Landsmænd til at
melde sig til Frikorps >Danmark«, for der at

'-gøre den Indsats, som har været Mandens lige
siden Verdens allerførste Dage, den Indsats,
som hedder: Værn af Hjem, Kvindeog Barn
samt af Fædrelandets Jord. Ogsaa Danmark
har ladet sin Stemme høre i det store Opgør,
hvis e~delige Maal er Kommunismens totale
Udslettelse: Vi kender' vore 'Evners Begricns_
ning, og vi ved, at den Indsats, vi yder, vel

'ikke direkte betyder saa meget, men det er
heller ikke det afgørende. Værdien for os ligger
i, at vi som Nation og som et frit Folk har
sluttet os sammen i Vaabenbroderskab med 'de
Nationer, der er traadt an til Kampen mod
Europas og dermed ogsaa mod vort Lands
Fjende. Det er Viljen til Livc;t, der kendetegner
et Folk og bærer det gennem alle Vanskelig_

:C

heder - for evigt sande er de Ord i Sangen,
som lyder: >Vi ved: et Fjeld kan sprænges, og
tvinges kan en Elv,' men aldrig kan det Folk
forgaa, som ikke vil det selv.c

Vi' vil ikke forgaa, hverken som Folk ~ller
Nation. Vi vil leve vort frie nordiske Liv i

Enighed og fælles Fred med vore Naboer, men
denne Fred kan ikke ,opretholdes, naar vore
Naboer hver Dag møder den knyttede bolsche-
.vikiske Haand, og naar hver Time er en TruseI
paa Livet. Saa maa Fredsforstyrreren' engang
for alle bringes til Tavshed, og det er det, som
nu er ved at fuldbyrdes. Vi hjælper vor stærke

' Nabo mod Syd. Han har med Tak modtaget
vort danske Tilbud om et Frikolps, formeret
af danske Mænd fra Hær og FIaade. Med
Frikorpset >Danmarkc har vi stillet de største
Krav, Fædrelandet kan stille til sine Sønner,
men for' dette Fædreland, vore Forfædres gamle
Danmark, ofrer' ~ os gerne, blot det kan leve
videre naar vi er døde.

.,slut opI ~kkerneJ ......,:;~(
Danske Mænd!, Danske Soldater I Meld jer

til Frikorps >Danmark«.

Vær med iKampen for vort Fædrelands Frem-
tid og vær med til at sikre Roen i Europa. Vær
med i Geleddet. Slut op i Rækkerne! Med Fri-
korps >Danmarkc marcherer vi Fremtiden i
Mode i en urokkelig Tro paa vort Fædrelands
evige Bestaaen.

Mottoet for Frikorpset er: >For Danmarkc.

.Fortegnelse over Hvervekontorerne findes paa Bagsiden

'\
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ll. ll. 1944.

Mandag dan 6. Nov~mber 1944 ankom Kl. oa. 9.30 det tyske Kr1m1nalpoliti til
Komnunekontoret, 'besatt) Bygningerne og udsa.tte Vagtposter. der ægtede Folk
Adgang til Kontorerne.

Under Raabet. "Hvor er John Jørgensen" styrtede el\. beVlBbnetMandsperson ind 1
Kontoret, og efter at have tvunget en at Pers ona.let til a.t v1se sig hans Kontor.
blev samtlige Kontorer besat. og man oplæste 1hvert Kontor Navnene paa nogle at
de der ansa.tte Funktionærer. hvis Navne man i Forvt!4en ha.vda KaDislmb til. Det
drejede sig om ovannevnte J~rgansen, desud.m1 B~S1nspektoratet' Viuf og
filIp, 1 Skattevæsenetl Opkrevningaatdal1ng. Knud Andersen, Nynlp S;renasn.
Broah og Gadegaard, i Bogholderiet, Frk. Goeskj.r og Krantz, i Sakretariatet.1
E. Andersen, pas. Sooialkontoretl Ra.vnotbeoh samt, en ikke ærmere angivet Fru.
Madsen, i hvilken AnlednJ.ng man, da pa~d.nde ikke kunde 1dent-1f1oerea, mødtes
to Fruer Madaen fra Ra,t10ner1ngskontorei. ~ .

,. ~. . '>. ~

Samtlige Kontorer blev deretter rans~t, 1d.t man var særlig 1n~.re~a.ret
i at efterspore et 4a.a.kaldt·IllegaJ.~" Kartote)c, i hvilke. der, efter hvad man
sagde, skulde VlU'eoptagat Navnene paa danske Nationa.lsooial1star og danske
Arbejdere 1T1Skland.· ;.:

"Ved R~sagn1ng8n tan.:1tman enkelte illegale S"..a-1tter, ligeeom der p8.a Knud·
Andersen fandtes ti (2) L~it1mationskor\m8d forskellige Navne. i, -

Kl. Q~. 11,30 fjerneda Hovedparten at det t.yskePoliti1 sig medtagende oven- ;'
nmvnte og desuden K. H.1d8n og Kontiorbud Hansen, etter at der var g1v.t,d.~"t,,1l'"
bageblevne Per30nale a~sked.an,-.at man vUde blive skUdt ved .ForsØs paa:-å~torlade..---
B~ngen, lig.san man ikke maø.tt,a satte sig i Forbin:laJJ$e med de tilbagahold:t,e.
PaarØrmde.' ,

De udst1llod. Vagtipostar blev 1kke inddr~t, qg kUn k~sraadet8 Sekre~r, t

Waagaohr1stansen, der paa Amtmandans Vegne k~~tor a.t or1ent.ere sig om Forholdene,
blev t1latedt Ad.gang,~ at man i9STr1gt vild'sg:tve'ham Oplysninger, hvad der
foregik, og; .A&rsagenFhenv1atØLhert.il! man til ShlJllhuset. .

... .- Ca. ile 16,00 ,'blev Fru Samson og Kontorohef :·Ols~na.:f'hentet, ~ ..'samt':id18
blev der meddelt., atVagtpost~rne vilde b~V' 1nddragat, 1 L;bet at kort T1åp
hvilket skete Kl. oa.17 ,00. . . .'

Sam:neAtt.n blev de arresterede 4D~.r,l;sladt att.er at have varet 1 Forhtfr_

,
, . , ,'"I·

,-.,,"t'
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Balslev, Emil,
landinspektØr, f. 19.9.1913 på Frederiks-
berg, d. 23.6.1944 i Ryvangen.
F.: Kaptajn, underdirektØr i Dansk Riffel-

syndikat, Viggo Balslev, f. 17.12.1879 i
Gangsted, d. 6.7.1951 i KØbenhavn, og hu-
stru Nanna Elisabeth, f. Lyngby, 25.9.1883
i Wisconsin, USA.
Gift 22.7.1939 med Gudrun Ploug, f. Som-
mer, 26.10.1919 i Allinge. (B.: D. 4.7.1940,
D. 1.2.1942, P. 24.5.1944).

Leder af Ars nedkastningsgruppe.
I sit hjem stærkt påvirket i national o~

religiØs retning. I sin ungdom medlem af
KFUM's spejderbevægelse.

Student fra Metropolitanskolen 1932.
Landinspektøreksamen 1937. Fra april 1941
egen praksis i Ars. I januar 1944 kom Bal-
slev i kontakt med stud. theol. Christian U.
Hansen (se denne), som fik Balslev til at
oprette en gruppe til modtagelse af våben
fra luften i Ars. Balslev fik dannet grup-
pen, og i den korte tid, den virkede, deltog
den antagelig kun i en modtagelse af våben
og materiel fra luften på Blære Hede 6.
februar 1944. Våbnene blev herfra trans-
porteret til Alborg, hvor de blev anbragt hos
skibsfØrer Gjessing. Men allerede i februar
måned var Gestapo kommet på sporet af
gruppen. Der blev i slutningen af februar
og fØrst i marts måned foretaget en række
anholdelser, dels i Ars og dels andre steder
i Nordjylland. Den 25. februar 1944 blev
Balslev arresteret. Den 19. juni 1944 blev
der ved krigsretten i København afsagt
dødsdom over Balslev og fire andre med-
lemmer af Ars-gruppen. Desuden dømtes
Christian Ulrik Hansen og to modstandsfolk
fra Alborg, Poul Ib Gjessing og Hans Jør-
aen Henriksen, til døden (se disse). Den 23.
Juni 1944 blev de otte skudt i Ryvangen.
Disse henrettelser - det fØrste større antal
henrettede indtil da - var tyskernes repres-
salie for en af besættelsestidens største sabo-
tager: BOPA's sabotage den 22. juni af
"Riffelsyndikatet" .

Efter krigen blev Balslevs lig fundet i Ry-
vangen, og den 29. august 1945 bisat der.

KILDER:
Arkivstof:
ER., 15.222
D.f.U., 30.075/44.
UFF., 9i.
Litteratur:
Danmark under Jorden, side 54
De fem lange Aar, II, side 764
De sidste Timer, side 58-61 (foto)
Den danske landinspektørforening 1925-1950

LandinspektØr Balslev. 19.9.13 - 24.6.44
Frit Danmarks Hvidbog, II. side 476
Danmarks Frihedskamp, side 256
Hemmelig Alliance, II, side 282-284.
Tidsskrifter:
Indre Missions Tidende, 1945. nr. 42. side 220
Ugeskrift for Landmænd, 1946.
Avisstof:
Demokraten, 30.8.1945
Information. 4.7.1945, 29.8.1945
Jyllands-Posten, 29.8.1945
Politiken, 24.6.1944

193
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5., (interview
med landsretssagfører Torrild Thomsen) og
26.8.1945.
Monumenter:
Mindesten ved Ars kirke
Mindeplade, Landbohøjskolen i KØbenhavn
Mindeplade, Metropolitanskolen i KØbenhavn.
Andet:
Se biografier over de Øvrige medlemmer af
Ars-gruppen: Michael Westergaard Jensen
B~rge Johannes Lauritzen, Jens Peter Funch
Lmd og Jørgen Rydder. Desuden Poul Ib
Gjessing, Christian Ulrik Hansen og Hans JØr-
gen Henriksen.

Gjessing, Poul Ib,
skibsfØrer, f. 31.3.1909 i Silkeborg, d. 23.6.
1944 i Ryvangen.
F.: Kunstmaler og adjunkt Ejnar Gjessing,
f. 1876, d. 1933, og hustru Anna Dorthea,
f. 1882, d.1953.
Gift med Else Vognsen Jensen, f. 11.6.1916 i
Alborg. (B.: P. 22.5.1937, D.20.9.1944).

Central skikkelse inden for modstandsbevæ-
gelsen i Nordjylland.

Forlod skolen med mellemskoleeksamen
og sejlede med skoleskibene "Georg Stage"
og "KØbenhavn", senere som matros i ØK
og GrØnlandske Handel. Styrmandseksamen
1931, skibsfØrereksamen 1932. Under af-
tjeningen af sin værnepligt inden for sØvær-
net sendt med "Gefion" til østgrønland un-
der striden mellem Norge og Danmark om
dette område. Sejlede for Switzer og med
ekspeditionsskibet "Dana·'. Var tillige knyt-
tet til andre videnskabelige undersøgelses-
ekspeditioner til Spitzbergen, Færøerne,
GrØnland og Island. Besluttede 1937 at
emigrere til det tidligere Dansk Vestindien.
men forhindredes heri af krigens udbrud.
Han var ulykkelig over at være blevet spær-
ret inde i et land, hvor det ikke var muligt
at bekæmpe Tyskland og Ønskede at kom-
me til England, idet han mente, at man der
havde mangel på uddannede skibsofficerer.
Sammen med vennen Hans Jørgen Henrik-
sen, sin hustru og barn forsøgte han flere
gange at sejle til England, første gang i 1941
med en fiskerkvase, men forsØgene mislyk-
kedes. Under krigen blev han medlem af
Dansk Samling, og herved skabtes kontakt
til modstandsbevægelsen. I marts 1943 slog
familien sig ned i Alborg, og et samarbejde
kom i stand med faldskærmsmanden Paul
Jensen, som var den faktiske leder af sabo-
tagen og nedkastningsarbejdet i Nordjylland,
og godsejer Flemming Juncker. Han blev
inddraget i forskellige former for mod-
standsarbejde, såsom kurervirksomhed, sa-
botage og våbenmodtagelse, hvor han bI. a.
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var med ved nedkastningen 17.8.1943 \
Madum sø, hvor Niels Erik Vangsted b
dræbt og Poul Edvin Kjær SØrensen ta:
til fange (se disse). I oktober 1943 flytte
Gjessing ind i en villa i GI. Hasseris, og l
indrettedes faldskærmsfolkenes nordjYE
centrum. Villaen tjente desuden som våbc
depot, og i kælderen blev "Danmarks f,
mentlig ældste illegale værksted" indreU
(Hemmelig Alliance, II, s. 258). Gjessi
udnyttede her den erfaring med våben
sprængstof, han havde erhvervet sig, d
som skibsofficer og dels fra issprængninf
på Grønland. Sammen med Paul Jens
fremstillede Gjessing håndgranater af st
rØr og engelsk sprængstof, ligesom han el
perimenterede med et raketvåben, der skt
le benyttes ved angreb på tyske bygninger.

Som en udlØber af Gestapos arrestation
Arsgruppen i slutningen af februar mån
1944, arresteredes Gjessing 29.2. på Albo
banegård sammen med Christian Ulrik Ha
sen (se denne). Den følgende dag arrester
des hans hustru og Hans Jørgen Henrikser
villaen i Hasseris. 19.6.1944 blev der v'
krigsretten i København afsagt dØdsdo
over Poul Ib Gjessing, Christian Ulrik Ha
sen og Hans Jørgen Henriksen og fem me
lemmer af Arsgruppen. Den 23.6.1944 bI,
de alle skudt i Ryvangen. Disse henrettels
- det første større antal henrettede ind
da - var tyskernes repressalie for en af l

største sabotageaktioner under krigen, B(
pA's sabotage mod Riffelsyndikatet 22.
1944. Efter befrielsen blev Gjessings lig fu
det i Ryvangen og bisat der 29.8.1945.

KILDER:
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ER.• 10.401
D.f.U.• 30.204/44, UFF., 265
Rigsarkivet. Else Gjessings Beretning,
Jens Paul Jensens Beretning
Kg!' Biblioteks samling af illegale tryk, biogr:
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Andet.=
Begravet i Ryvangen.
Se biografier over: Christian U. Hansen, Hans
Jørgen Henriksen, Poul Edvin Kjær Sørensen og
Niels Erik Vangsted.

Hansen, Christian Ulrik,
stud. theol., kornet, f. 26.5.1921 i FarsØ, d.
23.6.1944 i Ryvangen.
F.: Gårdejer Arthur Jenning Hansen, f.
1897 i Amerika, d. 1960 i Hvornum. og
hustru Kirstine Marie f. Nielsen, 1898 i
Vannerup, FarsØ sogn.

Gruppeleder i Holger Danske. Organisator
af modtagegrupper i Nordjylland fra no-
vember 1943 til marts 1944.
I 1938 blev Christian Ulrik Hansen elev

på Katedralskolen i Viborg. I de fØrste gym-
nasieår søgte han gennem en omfattende læs-
ning at finde et politisk og åndeligt ståsted.
I vinteren 1940-41 fandt han dette ved en
tilslutning til Dansk Samling, "hvis forkyn-
delse af en kristen danskhed, der krævede
ubetinget indsats af den enkelte, uddybede
hans bevidsthed om at handle i en politisk og
åndelig fornyelsestjeneste. Med ildhu og al-
vor gik han op i det mangeartede arbejde for
Dansk Samling" (Besættelsens Hvem-Hvad-
Hvor, s. 413). I gymnasietiden deltog Chri-
stian Ulrik Hansen i terrænsport. Han og
hans kammerater fik en militær træning hos
den stedlige garnisons officerer. I 1942 blev
han student. Gennem sin tilslutning til Dansk
Samling var han kommet i kontakt med for-
stander Robert Stærmose på Støvring HØj-
skole, og da Stærmose som kontaktmand
for falds-kærmsmanden Chr. Michael Rott-
bøll (se denne) deltog i planlæggelsen af
den fØrste våbenmodtagelse i landet, valgte
han studenterne Erik Nyemann (se denne)
og Christian Ulrik Hansen som hjælpere.
Modtagelsen fandt sted natten til lØrdag den
1.8.1942 på en hedestrækning vest for Far-
sø. Da en del af det nedkastede materiel
kom i politiets besiddelse, rejste Christian
Ulrik Hansen som kurer for Stærmose til
KØbenhavn for at give RottbØll oplysninger
om politiets efterforskning. I efteråret 1942
var han nogle måneder lærer hos Stærmo-
se og blev så begejstret for hØjskolen, at han
tænkte på at blive hØjskolelærer; imidlertid
immatrikulerede han si)?;som stud. theol. på

Århus Universitet på Stærmoses råd, men
han opgav at studere, og lagde i stedet pla-
ner for en uddannelse som hØjskolelærer.

Christian Ulrik Hansen blev da indkaldt
som værnepligtig, først i Odense, men sene-
re kom han på kornetskole i Næstved, og
her blev han den 29.8.1943 interneret. FØr
interneringen deltog han i udsendelse af det
illegale blad "Dannevirke - et værn mod
vold fra syd". Der udkom dog kun et
nummer i juli. Christian Ulrik Hansen skrev
de ledende artikler. Under interneringen
dannede han sammen med kornetkamme-



rater en sabotagegruppe, og det lykkedes
denne gruppe at udsmugle våben fra ka-
sernen. Da interneringen ophØrte i oktober
1943, tog denne gruppe til KØbenhavn, og
med Christian Ulrik Hansen som gruppele-
der, tilsluttede man sig Holger Danske.
Gruppens fØrste aktion fandt sted i samar-
bejde med "John" og "Flammen" mod et
autoværksted. I tiden indtil nytår udfoldede
denne gruppe (nr. 4) stor aktivitet. Ved si-
den af sabotagearbejdet skrev Christian Ul-
rik Hansen til illegale blade, men hans væ-
sentligste indsats i modstandskampen blev
hans organisering af modtagegrupper i Nord-
jylland. Allerede fra november 1943 rejste
han i perioder til Jylland, uden at hans grup-
pekammerater vidste, hvad han foretog sig.
Han udnyttede sine kontakter i Dansk Sam-
ling til organisering af modtagegrupper. Ef-
ter arrestationen i december 1943 af tre
faldskærmsfolk i Århus og den deraf fØl-
gende oprulning af modstandsarbejdet, blev
han godsejer Flemming Junckers nærmeste
medarbejder. I den korte tid, han virkede,
fik han arrangeret tre-fire modtagelser, hvor
der blev nedkastet to faldskærmsmænd og et
antal containers. I slutningen af februar må-
ned skete en række arrestationer i Nordjyl-
land blandt de grupper, han havde organise-
ret. Christian Ulrik Hansen, som på dette
tidspunkt var i København, rejste straks til
Alborg for at søge at redde stumperne. Her
blev han den 29.2.1944 arresteret på bane-
gården under et illegalt mØde med Poul Ib
Gjessing (se denne). Da hans gruppekamme-
rater i Holger Danske hØrte om hans arresta-
tion, rejst; de til AIborg for at befri ham
fra arresten i Kong Hans Gade, men han
afslog. Forklaringen på hans afslag finder
man i et illegalt brev, som han skrev i Ve-
stre Fængsel:

,,- derfor måtte jeg blive, ... - jeg var
bundet af min Pligt imod de Mennesker,
der sad i samme Sag. Denne Pligt blev jeg
fØrst befriet fra ved Dommen igår. Jeg kun-
ne blive med så meget desto større Ro, som
jeg på daværende Tidspunkt var klar over,
at Gestapo ikke kunde få mig til at tale ved
Brug af deres særlige Metoder. Men Tak
for jeres Troskab - og undskyld". (Den ille-
gale presse 1940-45, s. 474). Dette og an-
dre illegale breve, som han skrev i sit fan-
genskab, blev efter hans død udsendt på ille-
gale forlag. Den 19.6.1944 blev der ved den
tyske krigsret i KØbenhavn afsagt dødsdom
over ham, fem medlemmer af Aarsgruppen
samt to modstandsfolk fra Aalborg, Poul Ib
Gjessing og Hans Jørgen Henriksen. Den
23.6.1944 blev de otte henrettet i Ryvan-
gen. Disse henrettelser - det fØrste større
antal henrettelser indtil da - var tyskernes
repressalie for en af de største sabotageak-
tioner under krigen: BOPA's sabotage den
22.6.1944 mod "Riffelsyndikatet". Efter be-
frielsen blev Christian Ulrik Hansens lig fun-
det i Ryvangen, og den 9.7.1945 bisat fra
Domkirken i KØbenhavn sammen med "de
elleve" fra Shellhuset. Fem af "de elleve"
var hans gamle gruppekammerater fra Hol-
ger Danske. Den 29.8.1945 blev han begra-
vet i Ryvangen.
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Social-Demokraten, 6.7.1945
Viborg Stifts Fo1keblad, 8.5., 11.5., 16.7.,
21.8.1945
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Monumenter:
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Mindeanlæg i F~rsØ
Mindeplade i K1ejtrup Kirke.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
Se biografier over: Holger Danske-folk:
Preben Hagelin, Erik Nyemann. Eduard Frede-
rik Sommer, Per Sonne, Kaj Holger SchiØth.
Aarsgruppen: Emil Balslev, Jens Peter Funch
Lind, BØrge Johannes Lauritzen, Michael We-
stergaard Jensen og Jørgen Rydder.
Poul Ib Gjessing og Christian Michael RottbØll.

Henriksen, Hans Jørgen,
mejerist, ismester. f. 1.4.1909 i Ålborg, d.
23.6.1944 i Ryvangen.r:.: DirektØr Valdemar Hans Jørgen Hen-
nksen, f. 9.5.1870 i Nykøbing F., d. 2.4.
1946 i Agersted, Voer sogn, og hustru Katri-
ne Jakobine f. Olsen, 26.2.1876 i HjØrring,
d. 27.11.1952 i Agersted, Voer sogn.

Tilknyttet modstandsbevægelsen i Ålborg.
Realeksamen fra Ålborg Katedralskole,

derefter landvæsenselev i 3 år. Efter at have
aftjent sin værnepligt ved fodfolket, rejste
han til Sydamerika, hvor han arbejdede ved
landbruget. Efter 2 års forlØb vendte han
hjem og uddannede sig som mejerist ved
Dalum Landbrug~ og Mejeriskole. Senere
blev han ismester på en flØdeisfabrik. I 1939
fik han en stilling i et eksportfirma, og det
var meningen, at han skulle lede firmaets
afdeling i Buenos Aires, men på grund af
krigen kom han ikke af sted.

I 1942 udrustede Henriksen sammen med
Poul Ib Gjessing et skib med den hensigt at
flygte til England, men kystpolitiet i Tybo-
rØn nægtede at give tilladelse til sejlads. I
1943 kom han i kontakt med modstandsbe-
vægelsen i Aalborg, og han deltog i meget
forskelligt modstandsarbejde, som fremstil-
ling af håndgranater og sprængladninger,
spionage, oprettelse af våbendepoter og sen-
destationer. Da Gestapo i slutningen af fe-
bruar 1944 arresterede Aarsgruppen, fik det
også konsekvenser for modstandsbevægelsen
i Ålborg. Den 29.2.1944 blev Christian Ul-
rik Hansen og Poul Ib Gjessing arresteret på
banegården i Ålborg, og den fØlgende dag
blev Gjessings hustru og Hans Jørgen Hen-
riksen arresteret i Gjessings villa i GI. Has-
seris. Den 19.6.1944 blev der ved krigsretten
i København afsagt dødsdom over Henrik-
sen, Christian Ulrik Hansen og Poul Ib Gjes-
sing samt fem medlemmer af Aarsgruppen.
Den 23.6.1944 blev de otte skudt i Ryvan-
gen. Disse henrettelser - det fØrste større an-
tal henrettede indtil da - var tyskernes re-
pressalie for en af besættelsestidens største
sabotager, BOPA's sabotage den 22.6.1944
af "Riffelsyndikatet" .

Efter befrielsen blev hans lig fundet i Ry-
vangen, og den 29.8.1945 bisat i Mindelun-
den.

KILDER:
Arkivstof:
Rigsarkivet: Else Gjessings beretning
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Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5.,26.8.1945.
Monumenter:
Mindeplade på Ålborg Katedralskole.
Andet:
Se biografier over: Poul Ib Gjessing og Christian
Ulrik Hansen.

Jensen, Michael Westergaard,
grosserer, f. 25.10.1916 i Randers, d. 23.6.
1944 i Ryvangen.
F.: TogfØrer Christian Michael Jensen, f.
24.2.1885 i Gjesing, d. 19.2.1947 i øster
TØrslev, og hustru bankassistent Johanne
Jensen, f. 17.5.1889 iKastbjerg.

Medlem af Aars nedkastningsgruppe.
Realeksamen i Hadsund. Derefter han-

delsuddannelse. Maj 1937 indkaldt som sol-
dat. Deltog 9.4.1940 i kampene ved Bjerg-
skov som sekondløjtnant ved fodfolket. Ef-
ter hjemsendelsen kom han fØrst til Had-
sund, men grundlagde et par år senere en
engros-virksomhed i Aars. Denne drev han
sammen med BØrge Johannes Lauritzen (se
denne). Westergaard Jensen var en overgang
KV-formand i Hadsund. Da landinspektør
Balslev i januar 1944 på initiativ af stud.
theol. Christian Ulrik Hansen dannede en
nedkastningsgruppe i Aars, blev Michael
Westergaard Jensen medlem af denne. I den
ko~e tid, ~ruppen virkede, deltog den anta-
gelIg kun l en modtagelse af våben og ma-
teriel fra luften på Blære Hede den 6.2.1944.
Våbnene blev herfra transporteret til Ål-
borg, hvor de blev anbragt hos skibsfører
Gjessing. Allerede sidst i februar måned
1944 var Gestapo kommet på sporet af
gruppen, og der blev foretaget en række an-
holdelser, dels i Aars og dels andre steder
i Nordjylland. Blandt de anholdte var Wc-
stergaard Jensen. Den 19.6.1944 blev der
ved krigsretten i KØbenhavn afsagt dødsdom
over Westergaard Jensen og fire ~dre med-
lemmer af Aars-gruppen. Desuden dømtes
Christian Ulrik Hansen og to modstandsfolk
fra Ålborg, Poul Ib Gjessing og Hans Jør-
gen Henriksen, til døden. Den 23.6.1944 blev



de otte skudt i Ryvangen. Denne fØrste stør-
re henrettelse var tyskernes repressalie for
en af besættelsestidens største sabotager:
BOPA's sabotage den 22.6.1944 af "Riffel-
syndikatet" . Efter krigen blev hans lig fun-
det i Ryvangen og bisat på Hadsund Kirke-
gård den 29.6.1945.
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Kg!. Biblioteks samling af illegale tryk, biogra-
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Litteratur:
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Randers Amtsavis, 24.5., 31.5., 18.6., 26.6.,
30.6., 9.7.1945 (beretning om hans dØd ved di-
rektØr Hans MØller)
Randers Dagblad, 7.5., 26.6., 30.6.,7.7.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5., 26:6., 3?6.1945
Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5. (mtervIew med
landsretssagfører Torrild Thomsen), 30.6.1945
BØrsen,5.5.1945
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Begravet, Hadsund Kirkegård, nr. 672.
Se biografier over Øvrige medlemmer af Aar,s-
gruppen: Emil Balslev, BØrge Johannes Launt-
zen, Jens Peter Funch Lind og JØrgen Rydder.
Desuden Poul Ib Gjessing, Christian Ulrik
Hansen og Hans Jørgen Henriksen.

Lauritsen, Børge Johannes,
grosserer, j. 22.10.1916 i Ars sogn, d. 23.6.
1944 i Ryvangen.
F.: DirektØr Poul Lauritsen, j. 1875 i Vej-
strup, d. 1949 i Ars, og hustru Rasmine, f.
1876 i Viborg, d. 1955 iArs.

Tilknyttet modtagegruppe i Ars.
Uddannet som manufakturhandler og an-

sat i sin faders forretning i Ars. Aftjente sin
værnepligt ved garnisonen i Haderslev. Iv-
rig forsvarsven påvirket af sØnderjyske
slægtstraditioner. Startede selvstændigt en-
grosfirma i hatte. Tilknyttet det illegale
bladarbejde i Ars og senere modtagegrup-
pen i Ars, der organiseredes af Christian Ul-
rik Hansen. I februar 1944 kom Gestapo på
sporet af gruppen og foretog en række an-
holdelser. Den 25.2.1944 blev BØrge Laurit-
sen arresteret i Ålborg. Fra Alborg overfør-
tes han til Vestre Fængsel. Sammen med
resten af gruppen dømtes han til dØden og
henrettedes i Ryvangen.
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Andet:
Begravet, Ars Kirkegård, nr. 75.
Se biografier over øvrige medlemmer af Ars-
gruppen: Emil Balslev, Michael Westergaard
Jensen, Jens Peter Funch Lind og Jørgen Ryd-
der; desuden Poul Ib Gjessing, Christian Ulrik
Hansen og Hans Jørgen Henriksen.

Lind, Jens Peter Funch,
mekaniker, j. 14.5.1921 i Sandvig, d. 23.6.
1944 i Ryvangen.
F.: TØmrer Valdemar Lind, j. 4.2.1897 i
Sandvig, og hustru Marie j. Funch, 5.11.1899
i Østerlars.

Medlem af Ars nedkastningsgruppe.
Efter endt skolegang i mekaniker1ære

1936. I juni 1943 fik. han arbejde iArs efter
at have aftjent sin værnepligt i marinen.

I januar 1944 blev han medlem af den
modtagegruppe, som landinspektØr Balslev
dannede i Ars på initiativ af stud.theo!.
Christian Ulrik Hansen. I den korte tid,
gruppen virkede, deltog den antagelig kun i
en modtagelse af våben og materiel fra luf-
ten på Blære Hede den 6.2.1944. Våbnene
blev herfra transporteret til Ålborg, hvor de
blev anbragt hos skibsfØrer Gjessing. Alle-
rede i slutningen af februar var Gestapo
kommet på sporet af gruppen, og der blev
foretaget en række anholdelser, fØrst i Ars
og senere andre steder i Nordjylland. Den
28.2.1944 blev Lind anholdt, og den 19.6.
1944 blev der ved den tyske krigsret i KØ-
benhavn afsagt dØdsdom over ham og fire
andre af Ars-gruppen. Endvidere blev Chri-
stian Ulrik Hansen og to modstandsfolk
fra Ålborg, Poul Ib Gjessing og Hans Jørgen
Henriksen, dømt til dØden. Den 23.6.1944
blev de otte henrettet i Ryvangen. Disse hen-
rettelser - det fØrste større antal henrettede
indtil da - var tyskernes repressalie for en
af de største sabotager under krigen:
BOPA's sabotage af "Riffelsyndikatet" den
22.6.1944.



Efter befrielsen blev hans lig fundet iRy-
vangen og begravet på Allinge Kirkegård den
30.6.1945.
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fier, Michael Westergaard Jensen.
Litteratur:
De fem lange Aar. II, s. 764
De sidste Timer, s. 68-70 (foto)
Fem Aar, II, s. 547
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477
Danmarks Frihedskamp, s. 256
Hemmelig Alliance, I, s. 282-284.
Tidsskrifter:
Jul på Bornholm, 1945, s. 32
Pigtråd. 1950, nr. 9, s. 108-110.
Avisstof:
Bornholms Tidende, 23.6., 26.6., 2.7.1945
Bornholms Avis, 4.6.1945
BØrsen,5.5.1945
Information. 4.7.1945
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende. 5.5., 13.5. (interview
med landsretssagfØrerTorrild Thomsen) 1945
Fyens Stiftstidende, 5.5.1945
Politiken, 24.6.1944.
J1onumenter:
Mindesten, Ars Kirkegård
Mindesten, Almindingen v. Hotel Jomfrubjerget
Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Begravet, Allinge Kirkegård, 2640JHJ98.
Se biografier over øvrige medlemmer af Ars-
gruppen: Emil Balslev, Mich~el Westergaard
Jensen, BØrge Johannes Launtzen og Jørgen
Rydder; desuden Christian Ulrik Hansen, Hans
Jørgen Henriksen og Poul Ib Gjessing.

Rydder, Jørgen,
handelslærling, f. 20.9.1923 i Ars sogn, d.
23.6.1944 i Ryvangen. .
F.: Repræsentant Alfred Rydder, f. 1883 z
Kristrup sogn, d. 1935, og hustru Johanne
Marie f. Jensen, 1893 i Randers.

Medlem af Ars nedkastningsgruppe. .
Efter bestået præliminæreksamen i lære l

moderens virksomhed, Alfred Rydders
Agenturforretning. hvor han blev udd~et i
engroshandel. Tilknyttet FDF-krerlsen 1.Ars.

Januar 1944 tilsluttet den nedkastnmgs-
gruppe, som landinspektØr. E~l B~slev på
initiativ af stud. theol. Christian Ulrik Han-
sen dannede i Ars. I den korte tid gruppen
virkede, deltog den antagelig kun i en
modtagelse af våben og materiel fra luften
på Blære Hede den 6.2.1944. Våbnene blev
herfra transporteret til Aalborg, hvor de
blev anbragt hos skibsfØrer Gjessing. Alle-
rede sidst i februar måned var Gestapo kom-
met på sporet af gruppen, og der blev fore-
taget en række anholdelser. fØrst i Ars og se-
nere andre steder i Nordjylland. Den 19.6.
1944 blev der ved krigsretten i KØbenhavn
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afsagt dØdsdom over JØrgen Rydder og fire
andre medlemmer af Ars-gruppen. Desuden
dØmtes Christian Ulrik Hansen og to mod-
standsfolk fra Alborg, Poul Ib Gjessing og
Hans JØrgen Henriksen, til dØden. Den 23.6.
1944 blev de otte henrettet i Ryvangen.
Denne fØrste stØrre henrettelse under be-
sættelsen var tyskernes repressalie for en af
besætttelsestidens stØrste sabotager: BOPA's
sabotage den 22.6.1944 af "R'iffelsyndika-
tet".

Efter krigen blev JØrgen Rydders lig fun-
det i Ryvangen og begravet i Ars.
KILDER:
Arkivstof: UFF., 95.8.
Litteratur:
De fem lange Aar, II, s. 764
De sidste Timer, s. 65-67 (foto)
46 Navne, s. 47-48 (foto)
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 477
Danmarks Frihedskamp, s. 256
Hemmelig Alliance, I, s. 282-284.
Tidsskrifter:
FØrerbladet, maj 1945, s. 80
Danske Drenge, juni 1945, s. 64.
Avisstof:
Politiken, 24.6.1944
Aalborg Amtstidende, 31.5.1945
Aalborg Stiftstidende, 5.5., 13.5. (interview
med landsretssagfører Torrild Thomsen), 25.6.
1945
BØrsen,5.5.1945.
Monumenter:
Mindesten, Sletten ved Himmelbjerget
Mindesten, Års Kirkegård
Mindeplade, Års Skole
Mindeplade i Ryvangen.
Andet:
Begravet, Ars Kirkegård, nr. 356-B.
Se biografier over Øvrige medlemmer af Ars-
gruppen: Emi! Baslev. Michael Westergaard
Jensen, BØrge Johannes Lauritzen og Jens Pe-
ter Funch Lind. Desuden Poul Ib Gjessin17•

~hristian Ulrik Hansen og Hans Jørgen He;.
nksen.
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Til Arkivet. Bemærkningen "UndersØgelse udbedes" betyder ikke
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ardr. Rosendahl
TR

Møbeltransport • Magasinering - Spedition
Entreprenør- & VognmandsforretningGrundlagt 1901

Repræsentanter i alle større Byer i alle 5 VerdensdeleSpecia!vogne for alle continentale og oversøiske Transporter

::2
; o. -=~ <::
''lJ

:r:

I Telefoner Central 8246 • 8346r
~~ den Reichsbevol1machtigten in Danemark, Bankkonlo.

Privatbanken i København
Aaboulevard.Afdeling

Telegram·Adre" ••
Flytterosendahl

Dagmarhus,
- V -

L
København V. 27.Marz 1945.
Vodroffsvej 59

Betrifft: Transport fur Herrn Dr. A. Fest, ab Kopenhagen nach
Deutsch1and.----------------------------------------------------------------

Mit Gegenwartigen gestatten wir uns hof1ichst, dem Reichsbevoll-
machtigten die untenskizzierte Angelegenheit vorzulegen, u.zw.:
November Monat 1944 haben wir, einem Auftrag des Herrn Hemme von
der Deutschen Sicherheitspolizei in Danemark, Shellhus, entspre-
chend, das Umzugsgut des Herrn Dr. A. Fest, welches bei uns au f-
bewahrt war, an die Firma A. Bartz, Ges. mob.H., Wien l, Kant-
gasse No.2, in zwei Lifts, zwecks Entladung Schloss Turek, Deutsch-
Brodersdorf, auf den Weg gebracht. Unterm 24.Nov. 1944 tei1te
genannte Firma u~s mit, die vorgesehene Wohnung im Schloss Turek
konne nicht bezogen werden, und als wir diese Mitteilung an Herrn
Hemme weiterleiteten, teilte dieser uns mit, man habe inzwischen
Veranlassung getroffen, zwecks 0eiterverladung des betreffenden
limzugsguts nach Bensheim, und man vermute, die Ent1adung sei inzwi-
schen auch erfo1gt. ~ir haben die Firma Bartz biervon verstandigt,
und diese beauftragt, unsere beiden Lifts sofort nach der e~folgten
~nt1adung nach hier zuruckschicken zu wol1en.
Hierauf ging uns von der Firma ein Schreiben zu, datiert den
29. Januar 1945, mit Aufgabe, die beiden Mobelbehalter seien
am 310 Dez. 1944 von Bensheim nach Kammen-Schorfling auf den Weg
gebracht, indem die Firma uns gleichzeitig davon verstandigte,
sie sei ausserstande die Entladung in Kammen-Schorf1ing zu ubernehmen.
Seitdem vermissen wir irgendwelche Nachricht wegen Schicksal der
beiden Lifts, und mit Rucksicht auf die politischen Ereignisse,
wo man kaum damit rechnen kann, dass wir die Lifts je zuruckbekommen
wurden, nahmen wir am 22. Februar d.J. Veranlassung Herrn Hemme
eine Rechnung uber den Kaufspreis fur die beiden Lifts, Kr.2400,00,
abzug1ich der entrichteten Leihmiete, Kr.240,00 =

dKr. 2'.160,00,
zuzuschicken.
Rine Antwort hierauf liegt uns :aicht vor, und mi t R:iimblickauf die

tJ\edlem 01 l Dansk Møbeltrcns,portforenlng • Dansk. Spedo'førforenmg I Københc ,n~ \'ognmandslaue .. kelchs"er4cehr~
gruppe Spedition ..nd tagere. fachgruppe Mobeltransport, • Th.. British A""ac;ati)n ol Internationa) Furnifur .. Removen

i



21 2 II
II
II
II. II
11 '-

l!\ ..... li

-<:t -w • . II .
()\ a1 o o o II

r-l W o -<:t \.O II :>
o -<:t C'J r-l II •

eJ C'J lIH
i--l

II

p
11

<D " ,
I . II

P=-i ... i--l ;ro: H II

" ·ri I ~ • CJ := ~ II
<D l ro a- ro II

0j ~ I I i--l II

C\J: ·ri .>:1 I m +" II
r-l CJ I .r-! ~ II

-C o U1 I ro O)
P-i +" I +"

:'0- U1 ::3 I H~ -<:t oS
>10 +" O) I :::3 +" "'<;j- <::s

c- .r-! R I Cj;.1m m Cl

> ~ O) I U1 r-l Cl)

lO,:! .>:1 .>:1 I 0)0) t:

.c -
~

c e H CJ I .r-! Q()
CI.I~ O) ed I ro~ +" .5
.c o +" ....>:1 ~ I ·ri ~ ~
.,g> U1O)CJ I ...0) o <u

~ m S·ri ~ I ~ •
Cl:;

~SCJ) O) l H Cr2 r-l <::s

O) OD I O) QO
~

• lI: m ed I +" ::3 •• U1 ~
~~'§ .g I r-l ~o .r-! <::s

I :ed S o p Cl
• H U1 ... m I .>:1P ... 00

HH+"Cr2 P-i I O) o . ·ri
Rmp::3 o I p~O r-l t:

lI: 0).>:1 ~ I r-l0)C'J ::3 ~

~ Rr-l I O) Q()r-l ~ .5

H • r-l P I ,.o .r-! • <u

I riHO)O» ro I :0,.0 H
~

Cl)

I O) ro ·ri .>:1 I ~o~ r-l <::s. I lI:<r:RCJ) I QO I res <::s

+" I ::3 I C'JCr2 P E:

'H I ~ I <DO) CdO) ...
·ri I S I ~ 'Cl'r;) +" <u

t:

H I P I o H O) .S
.>:1 I I :> QO ... m'ri -<::s

Q I ~ • I ~ro roS E:

U1 I (l) 'Cl I O)::S~ .>:1 oS

,.o I H ~ I S H·r-! ~ .r-! ~

<r; I .s:::eu I ~~U1 CJO)
<u

Cl:;

I Hr-l I eu:::3 .r-!H ~
I I ~ 'H 1=1 r-l

I H ~ O) bD~
<u
.i:!

+" I <DCJro :::3 <D t:

'H I pHH ~+" <u

- 01111 'H I m::So ,oG) ~

..c c-o ·ri I PR~ ed+"
._ 010
l.øM H I

CO CI.I 10.0 +" I
.5 ... ~ .ø O) I ~ H

-C ;'i"'~ (Xl I ~ P-i
c: Ol I C'l

I
III Ri .ø C'l

(I)~_~a: Is -<:t
en CI.I MZ

I ~ co o ~
O ... et I C

~ ~~.o~

-r-l

C:::l ·ria. I ~ o
III .. ~

~
c c co .• ::3
lllO-.B' ~Æ:;fa-C CI.I:sco.

~~ .a CI.I GI
.apl,.. .. '1 l\a'lua IJa",! 1 apua6uv(Jo~ 161111IJ'I"vlId u"'! la'l'l"'p a~UVJnIIV

ri

CO
et a.u eJg. Jallas IpunqJojJøllpads '1"IPJoN \II Plo'!uaH I ""Jølpn JaUOlllpadS E

~l/)
I

--4 'Jøtt"wwall"S 'WIV 16UIU"JojtJodIUVJllaqØI"l '1"UVO\II Plo'!ueH I ""8JØløq JatJodluVJI\aqØI"l
..
af

I
..



21 3

ydrdr. Rosendahl
. Møbeltransport

København V.

- Seite 2 -

den 27.Marz 1945.

jungsten Er~ignisse hier in Kopenhagen~ gestatten wir uns
hiel'durch hof1ichst, dem Reichsbevo11machtigten beigefa1tet
eine Abschrift der betreffenden Rechnung zu ubersenden, mit
der hof1ichen Bitte um Mittei1ung, bei we1cher Zah1ste11e
der betreffende Betxag beg1ichen werden wird.
Wir zeichnen

hochachtungsvo11

An1age:~ Rechnung in Abschrift.---------------------------------

/
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Axel Buchtrup (fulde Navn Axel Bernhard-Jånsen Buchtrup), boende Dosseringen 30, 2. Sal t.v.,
Telf. Nora 503y. Ca. 30 Aar og gift. Fru Erna Buchtrup er fra Næstved; hendes Søster er
forlovet med en tysk Officer og har Ophold i Tyskland.
Å)Cel Buchtrup har tidligere haft noglo mindre Fabriksvirksomheder, bl. a. for Mørklægnings-
gardiner; men han har aldrig kunnet faa noget ud af det, saa de paagældende Virksomheder er
blevet lukket med Tab. For ca. 2 Aar siden blev han indkaldt til C. B. Tjeneste, og Konen
maatte samtidig arbejde paa et Renseri for at hjælpe med til at opretholde Hjemmet. Fra
C. B. Tjenesten blev ha~Reservebetjent og var ansat som !Chauffør i Kystpolitiet. Under
denne Virksomhed har han i Samrbejde med Moderen, Fru Karen Buchtrup, Pension S olborgen,
.Aaboulevarden 11, Nora 3721, '~julpet" Jøder til Sverige. Det skete paa den Maade, at de
modtog Penge af' Jøderne til at leje Baad for, men naar Jøderne kom til det aftalte Sted,
var der ingen Baad. Fru Axel Buchtrup har udtalt, at hun IRa det Tidspunkt har set Sviger-
moderen i Besiddelse af mnge Tusinde Kroner.
Svigermoderen har beskæftiget sig med Sortbørs Handel og er vist straffet for dette Forhold.
I Efteraaret 1943 flygtede Axel B. til Sverige i Politiuniform sammen med en Kvinde, han var
blevet forelsket i. Hans Kone fik dette opdaget og fik ham tvunget til at underskrive en
Erklæring paa, at han havde bedraget hende og at han gik med til Skilsmisse. Men et Par
Dage før Jul 1943 kom han pludselig tilbage fra Sverige, og de optag Samlivet. Det danske
Politi foretog vist intet over for ham. Hans Chef, Politiassistent Kleven, har besøgt ham
efter Hjemkomsten. Han har stadig sin Politiuniform med Udstyr hængende.
Axel B.' var en Tid uden Beskæftigelse og Hjemmet blev opretholdt ved det, som Konen tjente.
men i Foraaret 1944 holdt hun op med at arbejde, idet hun fortalte, at Vanden havde faaet
Plads i en Tobaksforretning. De havde pludselig Overflod af Penge. De købte et Sommerhhs ved
Faarevejle, hvor Konen, Barn og Tjenestepige boede hele Sommeren. Efter Sommerferien har
de købt en Del nye Iløbler og Klaver og fører nu meget stor Selskabelighed baade hjemme og
paa Restaurationer.
Axel Buchtrup er nu ansat som Bestyrer at Kn. :Ortht s Cigar og Vinhandel, Vester Voldgade 21.
Konen har meddelt Ejendommens Beboere, at mente tjente 8-9000 Kr. samt Salgsprovision. Dette
Engagement ser noget mærkelig ud. Axel B. har aldrig kunnet faa noget til at gaa, han er
ikke handelsuddannet og har intet Kendskab til Cigar- og Vinbranohen og saa ansættes han
som Bestyrer af denne gode Forretning. De maa skyldes personlige Forbindelser eller
eventuelt politiske Forhold. - Konen har i et letsindigt Øjeblik udtalt, at Manden dreT
Sortbørshandel med Forretningens Cigarer gennem Moderen, Aaboulevarden ll.
Ligeledes har Konen udtalt, at de havde et Lager af Amunition i Svigermoderens Kælder,
Aaboulevarden. (I det plagældende Kælderrum staar der en Høvlebænk:) •
Hos Axel Buchtrup overnatter ofte Mennesker, som gør Indtryk af at være forfulgt og at
leve "unde r Jorden II•

En af Beboerne i Ejendommen Dosseringen 30 paastaar at have læst i et ilegalt Blad for en
Jk/Tid siden, at Axel B. var Stikker. Han omtaltes sOIa,<..dervar villig til at gøre alt f'0I1

Penge, hvilket ogsaa er en udmærket Karakteristik af ham. Han er s;va.gtbegavet, dOTen og
meget indbildSk. Konen er godt begavet og energisk; fælles for dem begge er, at de er
usædvanlige frække og løgnagtige.
For en Tid siden har 2 Mand henvendt sig til Viceværten, Doss'eringen 30. og meddelt ham,
at de kom fra Frihedsraadet og vilde fortælle ham. at Axel B. var en god dansk Mand.
F1!l!lS,eptember 1944 har A;lcelBuchtrup taget Navneforandring til Chr. Madsen.

I
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Rapport angaaende Undersøgelserne ved Sagen '.Vaage Hinke.
Efter at vi har talt med de forskellige Folk Jer var omtalt i det Brev
vi for et stykke ttd siden mOdtog,er vi faktisk kørt i staa med afæren
:Jer er to Navne vi stadi,; vender tilbage til Henry Godtfredsen son: :1inke
2g hans Famille Tilsyneladende mener er Stikkeren samt Frank Sørensen
;::lOmHavnearbe j jerne- :x.ener er) Stikkeren mange ting tyder paa at det er
.:;n af disse to mulisvis dem begge ;::en vi er ikke i Stand til at oevise
nOGet.
Jeg maa opsummere h~ad vi ved.
He.nry var om aftenen som Hinke blev taget Kl 8-} oppe hos ham IG Glt og da
saa han de to .Pistoler. Hinke er i arresten frem kommet med en forblo:rnmet
hentydning til sin Kone saa hun mener at det er 2enry.
Om Frank ved man faktisk kun at han :lavde forbindelse med Bille Hansen
og Hinke og vidste denne laa inde ~ed to Pistoler s~mt at han var en
:..:i.sympatisk Fyr man godt kunde til tro Stregen. ::Laner inde med en :nand
der kalues Kristian Betjent denne er en Slags Razist .samt en
r.:and ved 1~avn Jodtfred Jørgensen denne er Sysselleder paa Eær og ::naade.
oplysningerne er altsaa alt ialt ret negative.

~}r.3. 15-2--+4.

Aresta tionen af ':[aaGe Jinl{:e. (Rresj an)~apport ve~r2rende
------

- . 1T ~l' ca 21 træn~te en del tyske Gestapo: ,','reda0' d.Gn ..L. • .t.. ....... A ., l '~a-m'll'"'['l
i: Q ,_" T .:-,.,l"d"i'bJ'eri[Zadeq.4.aeebc. . .1. ','folk ind l ."llnke s .LJe J .llf:!,ne :r.1. '-'---;._ l' . t -, -r

. .', d . fl..:>v holdt 00 med. ~..as.rClnf)ls oJ..e_,
dejl;?Cpholdt sle;er ..:).,~ ..P .J;; • t "2 Distoler foruden

l·=.Lusundersø~elsen blev der .1.und.e .J;;ved _
den Hinke havde i LornmeX1l.t t T.Tan ',"ar haXldlet en del
Jeg har senere fae.et 0p:Js a ..L .• '1- t' 'nan f!"laet

f Ars""na e nar c; -"-d ~r ben i1is'~e der stammer ra, ~ . d .
me ,aa ,u. ~ o ,~ ~en Dftonningensgade 27. enne
i~ennem Skræader Bllle ~anASften K.l 2~~ ved Arestationen af

--' d 'l Aresteret samlJle • -'''''
L~an , o ev ~_ l '0~1'~-'- "linke med.Jeg har ydrligere
ham navde _ysK~rn~ t~~~~,' ~aabnene fra Frank Sørensens
faaet oplyst av Bllle ,IlK l F rbund Fru Bille Hansen

,,/ d o r- vnearbeJdernes o. t' ...1}/(fA"Å Forman en ::- .i:l~., "r fortal t at Prank har være
riar ~j[~ tll .:.llnKes n..one l dt lO-'''n det har ikke været. - o~ Løs a ~~,
aresteret og er J.Le",:"v l-r t hvornaar dette er sket

'. liu endnu a1; faa op j s , f
mlg fiU o '. _1'(' d for at det hele stammer ra"en der er J o en mu. ltSne - d l .:~t
~ h - i Forvejen et meget aar.1.6
ham. Frank Sørensen ar K d i Havnen Hvor der herske"'u ':.tRygte indenfor de 111~gale re se ,
ret stor nervøsitet erter dett:...:~~,.~~"~ _
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Tidligere P M Bi~Hansen Cristianshavn Arb H.V.?har haft
forbindelse med Frank Sørensen, GodtfEed Jørgensen, (Nazist)
og en Politibetjent for anskaffelse af Vaaben for Ducør
menes nu da han og Hinke sidder paa Dagmarhus at være angivet
af OremaIh~.? en Arbejder fra H.V. havde ogsaa været arresteret
mep er løsladt. Sagen alvorlig .men oplysninger faas hos fraktions
lederen fra Bær og Flaade
N.B. Salle? Oplyser at Frank er S;ikker.
omtalte Betjent er flok den F.S. har slæbt med paa sin arbejdplads
han kaldes Kresjan Betjent.

,..,
En af arbejderne fra H.F. som arbejder paa Amager Boulevard
fix forleden besøg af en Mand om aftenen melem II-I2,han udgav
sig fo]:'Havnearbejder Skov, og forklarede at han maatte rejse
til Sv~ræg da han var efterlyst for at have været med til
Vaabensmugling • men vedkommende blev ikke nervøs og ~NrkaraMRxxix udleverede ikke sig selv. men skulde dog være hentet til E
Dagmarhus men er siden løsladt.

---------,---- '"-

Rapprt vedrørende Undersøgelserne ved Waaga Hinkes Arestation.

J~~ er her s_tø~t paa et nyt Navn,Henry I}odtfreds~n. Blaa-
Saardsplads 15. Denne l,landhar samme Aften som Hlnke blev
anholdt KI.st været i HinkesHjem KI.6i. Han havde nog~t
med Vaabenhandelen at gøre, og han vidste at Rinke laa inde
med to Pistoler.Hinke blev Aresteret Fredag d.II.Om Lørdagen
traf hans kone Godtfredsen paa Jaden ,han ~artalte at han
havde været Aresteret men var blevet løslade af mangel paa
Bevis ,Han gjorde et tydeligt nervøst ind~ryk mens han meget
detailieret beskrev hvordan anholdelsen havde fundet sted
bl.a. var han blevet spurgt om han kendte Heinke(Hinke)
hvilket han havde benægtet.
~fter denne Samtale gaar han ned paa Kontrolstedet i Inger-
slevsgade,der havde en Mand ved Navn Aksel Møller.St. Kongens~
gade IoI.gaaet og fortalt at Godtfredsen og Hinke var blevet
aresteret,Saa min hjemmelsmand Alfred Knudstrup.Brohuagade 14
blev noget forbavset da han saa Godtfredsen komme til Kontrol
Han spurgte ham derfor om" han ikke havde været aresteret,men
det blev haardnakket benægtet.Hvorfor ?

b 'Det er konstanteret at Vaanene der stammer fra Arsenalet er
stjaalet af sorte Poul? samt en Svend Hansen som ogsaa enten
er eller har været arresteret derefter er de saa gaaet gennem
Billy Hansen som jo blev taget 'sammen med Hinke meget tyder paa
at ogsaa Frank Sørensen Havnearbejderne er Impliseret ,Billys
Kone er af Franks Kammerater i Havnen Blevet advaret imod'
ham, de stolede ikke paa ham.
dette erhvad jeg til Dato har faaet frem

Martin JeR,sen.
Sidste. .GR.8. ...._"_...
Jeg har netop nu modtaget disse to Skrivelser Fra, en Kammerat.
det ser hermed svært ud til at Gaaden er løst. jeg maa dog
oplyse at jeg ikke er i stand til at kontrolere Oply?ni}lg~~Ll.eS
paalidelighed.

J
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Det bedes oplyst,om følgende 2 Personer er "gode nok":

••
.Anker Christensen Præst,
før Lyngstrupvej 3
nu Jydeholmen 61

Denne Mand blev for ca
l-lfz Aar siden arresteret vist-
nok med en Revol~er og sad i
Horserød,hvorf:ra ban ret hur-
tigt blev løsladt.

Han er Varmemester • Han
optræder som Revolutionær,men
i Ejendonnnen paastaas det nu,
at han skulde være Stikker.

~~~.
W"~~~
~D~
~ ~ "..t,:...h:cyv.-e-\.-d Q At..<"

~'-~'

~~~-
~~K~

Sv.Berthelsen,
Blegdamsvej 90,
Tlf. ø 9300

~~.
For kort Tid siden blevet

Hus i Hvidovre sprængt i Luften
p:ta Foranledning af Tyskerne.
Der var fundet et Vaabenlager.

Mægleren,som havde Huset
i Kommission,blev Dagen efter
opsøgt af 6 Mænd.,der ankom i
et Automobil;de vilde angiveligt
købe en Ejendom,men Konen .svare-
de,at Mægleren ikke var hjenme,
da de paagældende Pe:r;-soner saa
meget mistænkelige ud og hele
Tiden beholdt Hændeme i Lonnnerne.

Et Par Dage senere kom den
ovennævnte Berthelsen og "vilde
købelI en Grøntforretning.Heller
ikke ban traf Mægleren,men Konen
lovede a t gi.ve Besked og fik op-
givet Tlfnr. ,l,tVortil Manden ringe-
de og kom i Forbindelse med Ber-
theIsens lYToder,der syntes ganske
uforstaaende m.H.t. Sønnens evtl.
Køb af Forretning.

Berthelsen gjorde selv Indtryk
af ikke at være i Stand til at købe
noget somhelst.

Har faaet ovenstaaende af Stig.

Arne Carlsson
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Carl.E. Ku.ø~ 1,- ;
Helge. G. Pouelsen. ('rn~oU,...) ~
Holger.,!uhl. ;ndereen.
.lug~uliltaCarore.:Bisted.'·~".~,'
H C Henriksen.
Skov.

Morten.
Anker K Jensen ..
A.delhaft.Andersen.
liameister~
Alfred Bram M
Sten Andrsa.se-n.
Frk. Ruth Gregersen,
liChr Jørgensen.
8anslo.
Leo E.alsen ..

L ._.;,.-/
~_. -

..'
stengade: 2.5.3.

11 __ Z6. J::.4. th.·~
~ Griffenfe1dtsgade ~.ltT •
• ~ o -- i - 39. A.'- 4-th.-

·'J~(øllegad.· 20. 4- th.
Slotsgade 9.3tv.

lf 23.2th •.
" 5.5th ..

Murergade· 6 3
11 3:e~uen.
.. 3.2 ..

Jægereborggade 9.
II 41..1.

Fælledvej 2l.A.Stuen ..
Borups-Flad. 3.4.

II A:lle 11.2th. eller No 2.,
Juliue-Blomsgade 18..3tv.

It II 16.
Nørrebrogade 176.1.

.. 193.5tv ...
11 104. ~. 2.
11 ' 102.4':

Peter-Pabersgade 1.3th.
Sø11erødgadft_ 23.2.
B1aagaardlilgade 4:B.4.

lf • 5.2.
" It. __._' . .. _

It 51.D.2 •.
63.

7.4.
30.A.5.

5 ..4 •.
57.4.

4.1.
1.A.2.

18.1 ..
II

Baldersgede
Bjelke8-Al~e
Korsgede

11

Kapelvej
Blegdamsvej
Læssøesgede
Hørsholmsgede::

ti

22. F.l.•Vølundsgede 9.3th.
Skriverg~ngen' 6.
Fredensgade l~.F.
Ravnsborggade 16.B.4.

II 12.3..
Henriks Rungsgcde21.Stuen •
Kry~ersgade 3.1.

It ..

II

Skoven pr Jægerspris
Thorupsgade 16.2th
Hjort TærutriL
b~JQ~
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Ellen Djurelund •.D. K. Kitler ..
Catl Osvald Ols~n.
:PaulSchul tq. ,"7n..d.høtf..c-)
A Andersen •..
S G Madsen.
Jacobsen. %- (Nielsen)
Rf!smussen.
Kaj J? Marsing
jens S ChriBtensen~
E li' Deme 4r. r %Jt .~v.

Anders Andersen. (J?rr>~~ )
Jens Nielsen.
Jakob Toftdel.
Frk. Guda :Birg._
R Sammel.
Knud liJansen.
Bendix schmidt.
Rerup Olsen.
Johan Nielson.

:Fru.Anna 11

Nielsen Stevns.
Fru.Dagny Heerwagen.

11 Gerda Petersen.
Davidsen.
Hjalmar Pedersen.
Dambech.
Carl V Møller.
Eli :M8Ilberg.

" II S.end Olsen Strøm.•
Vilhelm Orgsaxd Christensen.
li: Knudsen. .' tf'f~~\

1-<· /~.~.

t;,- --
. \-t

"---

. i

l
!,
r-
I
I-



230
. -t . - =-~ -_. - _.& - 7 ""'- • - ~ \

d~ vie d~1M. \tik 0""'" ~ ~k~ M-O~<X

til CM U-o~~"tI Si{)'l~. CtÅ. l~-l.\ A~.

~~ ~~(.,t ~Cj~ ; IIGI.-\\ oled>{et 't GO 'o~<k
.i ~i() ~Cv\. "

"~ fA ~t;\(kf.l\.

------------.r.- - .
-

..- ---. - .._... .. ... . f ff!.', 2.1 ~
/tg}-tl

1/v- 9'S-

, 4 _ •. ." 39 . P4

...•

S'

.:.,..
tit -·.f.

--~

1
T

,•. _,......- _.""--_._._._...--.,-=-- ......~.....--,. . .,..~~"'-' -"'-"'--,---"""'"".....,................._:......~


