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Det koker vilt  Av  siste nytt:
Mdntgomery har vendt sin hær:
Still inn på' Kalundborg og lytt,
- kanhende  vet  de mare der:

De synger... om et yndig land,
og cm kong Christian:

Det er et yndig land og blidt,
men det  er  losar, for Danmark er
i dette øyellikk blitt fritt:
Hør: Dannark er blitt fritt igjen:
Og det er Danmarks saiersnrd:
T  dUTELe stund vi ser met nerd,
mot Norge, mot vår bror.

•-• ••\•••-

DA DANMARIT BLE FRITT_ . . . _ _

194b (2.årg.)

Vel er det stort å berge liv
fra savn eg nød, som Danmark gjør,
Og hjelpen den var eksplosiv:
en dag sprang ut ned dansk humør
den første norske sabotør.
Vel er det stort. Men kronen fikk
det nu i dette øyeblikk.

I nøien søker venn til venn,
og det er kort fre sinn til sinn.
Men i triumfon - hvor er den
semn i triumfen sier: venn,
din sorg er også
Her ligger seiren. Bedre kan
en aldri gi hve striden gjaldt:
Vi slose for frihet, fedreland,
men kjærlighet er alt:



HILSEN TIL DANMARK.-

TIL LYKKIE

"Frihet eg liv er ett. Så enkelt ag uunværlig som menneskers åndedrett."
.Dannark har bevist dette i gjerning, Den danske frihetsgløden har  ihrr-pi-
rert oss gjennom sabotasjchandlingene, gjennam Kaj Munks prekener
Christmas Møllers taler, Vi snakket så ofte før cm det 8:1111ende ag bli-
de Danmark. Nå har det vist seg at Danmark bak sitt smil eier en ukuet.
lig styrke. Men gjennon den kompromissløse kampen har Danrark bevart
sitt smil, og det vil vi takke fr. - Urett kan gjøre en bitter5T-
innadvendt. Men midt i sin kanp på liv og død hadde Danmark overskudd
nok til h tenke ph andre. Mange norske har donne omtanken og gavnild-
hcten h tukkr for at de har hrlson i beheId.

I dibse dagene jubler Danmark cver sin nyvunne frihet. Og vi cle-
der css med dem. Danmark har fortjent sin frihet. Blant do menge
danske bevis på sanfølelse og hielpsomhet er det intet som har grepet
oss sterkere enn at Dannark midt i lubelen over befrielsesbudskapet
ikke et øyeblikk glemte sine tidligere lidelsesfeller. Vi vil aldri
glemme den måten den danske hullomannen i Dendon nottok budskapet ph.
Meddeleisen kom midt i nyhetssendingen, så talen var helt imprevisert.
Noe av det.første han sa, var:"I denne stund går våre tanker til Bor-.

ge, -"
Vi lykkønsker DanMark Med friheten, vi takker for samhold og inspi-

rasjon i en vanskelig tid, og vi håper at  Vi  selv snart må følge etter
inn I friheten, så vi igjen kan møtes til samarbeide som fxie, demc:kra-
tiske nasjoner.

Vi har i dette nr. av avisen prøvet å *gi et bilde av det kjempende
Danmark, og vi tilegnor avisen

det frie Da.nmar k.

Ord fra den 37. Salme.

Bettferd skal gå fren som lyset,
d i n rett sem lys ved middagstid.
Vær tro og du skal arve landet,
da er det ditt og sks1 sh bli.

Som gresset skal de onde skjæres,
scm grønne utter - visne bort.
Ja, som røk skal do forsvinne
som ondt har gjort.

Herren vet at deres dag skal komme.
Herrun ler:
Når en liten stund er omme
er de ende ikke mer.

Deres bær skal sammflubrytes,
de skal
Ved det sverdut de har  iøflet
Tkal de selv forblø.

åt.
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irukti -KUNK.

I en grå, engstellg og fantaslfealatt epoke sprang det fram en
dikter som blusset av heft1g livategeistring, som gav sine dristigste
taa:ker epillerum, sem våget det uncroce: å favne både jord og himmel i
furtaerende lidenskap, .8.1.:JarcaaL stradde han aino verker omkring seg,
bragede, bevegede s-ai..kkelser earang fasm av det hvite papir son hans
renn berørte, en verden befolket han av sitt sinns overskadd, og det
grudde hvor han gikk. Det han skapue, var genialt og platt., subliMt og
farvrøvlet 1 en frekk og betagende blanding, sem livet selv har den

_drIstighet h presentere seg ror  oss,  Man det hadde også et sam1ingspunkt
.ocm gjennom alle omskiftelser var det nammex treen, den kristné tre.
LIvets mangfoldighet, sem han begjærlig suget inn gjennom alle sine san-
ser, fikk sitt mål pg sin mening gjennm hans tre p. livets Herre 53/1

hadde skapt det alt sammen ng som vilie nee med det,
En landsmann av Faj Munk, Søren Kierkegaard!som han på mange vls

er beslektet med, bebreidet engang sin samtid ikke at den var ond, men
-at den var uternlidenskap. Kaj Munk hnldt denre behreidelsan levende.
Ikke fordi han var uten etisk vurdering, men fordi han følte hele sin
samtids engstel1g6 og beregnende kremnermentalitet og dens dimensjens-
lese, fantasiforlatte materialisme som noe dypt skamfullt, eom nee
forrhdende. Han fant i det hele tatt ikke plass for noen moralsk vurde-
rIng I en slik lidonskapslars lillirutverden, - først hvor lidenskapene,
livsfølelsen, den blussende hefrage erplevelse satte inn cg alle små
hensyn ble sort tilside av lavats framstairmende vær rørst der kunne
det i det hele tatt bli tale um ondt eller gudt, først der var det
plass for det store ethos. Han ble en tid miaforztått, han ble kalt na-
zist  eg  fascist ferdi han skildret de store akikLelser som akslot seg
eg rystet alle redde små hensyn av sog. Hen gjorde det sorn an utfordring
til alt det hndsferlatte pusleri, hele den uforpliktende næringsgeskjef-
tIghet og hele den politiske impotens som preget mellemkrigsdemakrati-
ene. Og han gjorde det med rette, det ser vi idug.

Men da så den stcre krise kon, da også.demukratiet ble rystet ut
av sitt puslerl og det kaltes på den store lidenskap for å hevde dets
auddommelige rett, hvor var da Kaj Munk å finne? I første rekke Da vis-
te han hva det ville si å ele lidenskap, ug moralsk lidenskapa Det had-
de vært dinensjoner over hans diktning fra f-g7ST-44-7tund. Nu trådte dl-
mensjonene for alver fram, nu fikk de sin bakgrunn ikke arnalte kul1s-
ser, mon av det-levende liv. Ran viate en reisning, et mot, en ubestik-
kelig fritalenhet som nok nange krennersjeler kalte Uklok, men som 1k1 S'
desto mindre pekte ut veIen for te forlatte og vårenløse denekratiske
lands aldri bvilende ztreben etter å gjenvInne sin livsform. Enrreat
på skansen, eggende, lacIaerende. Kan var praktfull å skue.

Et revclvermagasan ble tzmt mot hen cg hans krorp ble slengt 1 en
grøft. Alderens avk-narede ro cg farkalknIngens m1mrende senilitet ble
han spart for, det grufulle og bloollge liv var ute etter han og han
kcm.

ja, livet var han 1 pakt med, 1 dets elendighet som i dets ster-
het. Om hans verker vil få et evig livp vet ingen. Men han selv hgrte
livet til. Også sin død.

Og han gjør det fremdeles.

NMROLOG OVER DANSK DIKTER.

Sh er han altså skutt. Det var det beste.
Det sies han var verre enn de fleste.

Nu hviler han på slne dikterlokker.
Hva galt han gjorde? Han har tenkt, for pekkerl



Men det nom gjør de skudd så velfortlente,
var at han åpent hevdet hva han mente,

til tross for at mnn her i v4r forening
gir uttrykk fnr en ganske annen mening,

På mannens frekke Skuespill om makten
har vi nu selv besørget siste

For denslags dikterpakk i prestekjoler
bør helst behandles med maskinpistcler.

k tenke? Vel. Men gå cmkring å si dot!
Nu hnr vi fått ham bort. Det var på tide.

Slik skal man knekte tankens parttsuner.
Tro skudd i pannen.

Bravn, bavianer
(Skrevet fenruar 1944)

CHRISTMAS

Skal .Danmarks kanp mot den tyske okkupssjonsmakt nevnea -7Eid ett navn,
må vi nevne john Christmas Ifølter.

Christmas Mffiller er ikke nte nyett navn i dansk pelttikk. Scm
gammel juridisk student ble'hen valgt inn i Folketinget i den denske
riksdag, ng alt da hadd2 han en lang politisk virknonhet bak seg I de
kenservative ungdcmsbrganisaajoner. Let ver forsvaret som njordae 2hrist-
mas Møller til konservativ, ellers kunne han etter eget utsann like
godt ha blitt radikal. Men for forsvaret hRp hen også vmrt en krmpro-
missløs talsmann, selv når det'betød tilbakegang ftr partiet og ham selv.

Christmas Møller har innehatt de fleste tilliteLverv innen orga-
. nisasjonen, - forretningsfører og organlsator, siden 1932 formann cg

gjennom alle år en av partiets.mest brukte talore.
Det var også ham son renset partiets ungdemsnrganisesjon fcr neeln-

tiske elementer sorivar beEynt å dominere. For Christmas køller har all-
tid vært en skarp mntstander av nasisme og tyskhet i Danmark. Dertur
var hans- inntreden i regjeringen Stauning scsimeren 1940 en styrkelsa.
av de nasjonale lcrefter I landet. Han k:.‘m fort i spent forhold til de
ettergivende Seavendustilhengere, og lenge fikk han ikke lede handels-
ministeriet. Alt stter få måneder krevet tyskerne hans avgang. hain
gikk, men fortsatte kamnen. pa atore fillkomøter drov hein en uredd. anti-
nazistisk'prepaganda. Han . var også med på å starte den føPste hemmelige
frie danske avis. Tyskerne fnrbzd hans pelitiske virkscmhet, og Cnrlst-
mRs1W1ler fant at han mjitte fortsette kampen utenfor landets grenser.
I mai 1942 dro han til Lendan hvor han ble leder av det Danske Råd, og
gjennam EBC tålte han mot det tyske terrervelde og 0ppfordret til sabo-
tasje. Da den-dahske underjordtnke frihetsbeVegelse startet sabotasjen

.for alvor i 1943, tok den også et slikt omfane: at den skaffet Danmark
plass blant de ullierte nasjoner, selv uM-de.t. formelt ikke er opptatt.
At tanmark cppnådde denne-anerkjennelse; skyldes ikke- miust Christmas
Møllers utrettelige arbeide.

Da ChristmRs Møller gav parolen til sabetusje, hadde han maage nnt-
itandere. Idag er tallet på den minket veldig, og like meget er tallet
øket på hans tilhengere som nå med begelstring vil hdlse har, velkonn
tilbake til et fritt tanmark.

Formannen i Danmarkskomtteen i Stockholm, redaktør rtedrik Strtn,
skriyer om Christmus Yøller:

Plans kenservatisne er konstrUktiv tg..demekratisk, huns patrintis-
me er sosialt betenet eg går ut cver landegrennehe. han er en mann med
både ideer ng ldealitet, med vilje sg kraft. Han har meget av Grundt-
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vigs ånd, også 1 sin nerdiske innstilling. Hen hur en fri horlsont og
or frimodig. Han er en realistlsk,' klok eg åpenhjertig statemann som
har benene på jorden, samtidig sen hans klare hjerne arbeider ned mål i
horIsenten. I SVerige har Christnas Mølier et høyt ansett navn både som
frihetskjemper og statsmann. VI ser 1 haa et uttrykk for den danske fri-
hetsvilje og frihetsktrip, Let danske felks fornenste våpen mot erobre-
ren heter hjerte .og hjerne. Christnas Merller har begge de1er i uvEnlig
grad.

DANSK M0TSTANE6BEVEGELSE-
(Fra Norak Tidend)

29.aug.1943 sa den danske regjering nel til fiere tyske krav fordl
den 1nnså at ennå et ja ville bety at folket  1kke lengor sto buk sin re-
gjering. Pk denne daer  inngev ministerlet Soaven 4us sin avskjedsansøk-
ning son kong Christ!en imIdlert1d ikke ville motta slik at regjeringen
de jure ble sittende. Samtidig b1e den danske hær etter en kert hereisk
kamp avvepnet,'størstedelen av flåten senket neg selv  os  mange hendre
av dansk politieeks og kulturlivn ledere ble arrestert. Kengen ble fange
på sitt slott, og den tyske rlksbefullmektlgede dr,Best ble lohdots e-
gentlige overhode. De forhatte denske nazinter, Schalburgkerpsat, be-
gynte nå et sant redselsregimente hånd i hånd med angiverne. Så fulgte
jødeforfølgelsene 1.okt. Tyskerne flkk bare fatt 1 500 danske jøder,
mens resten, vel 6000, slapp -,ver til Sverise. Alt dette skjedde til et
stadig stigende akkompagnenent av sabntasje som ofte rammet tyskerne på
deres-livsnerver 1 Danmark, nemlig industriene, jernbanelinjene, trans-
fornatorene og skipsfarten, og dot er karakteristi2k for den mentale ut-
vlkling 1 Danmark at mens man før 29.aug. kunne diskutere berettigelsen
av sabotasje - eg mange var imot den - så står nå den everveiende del
av befolkningen bak den hær av sabote crer som cpererer over hele landet
ee ofte kan cppvlse helt fantantiske resultater. Ma ble også Danmarks
frihetsråd opprettet,

Tyskerne Innledet 1944 med et clearinenaJrd på den danske forfatter
og prest Kaj Munk. Son motvekt mot sabotasjen begynte de med "schal--
burgtaaje" sorn ble rettet mot rent danske virksomheter sem "takk" for
særlig vellykte  kupr  fra dansk side. Etter mange større  ce  mindre san-
menstøt mellom tyskere og dansker brøt befolkningens forbitrelse cg not-
standsånd for alvor lgjennnm 1 slutten av junl og utkrystalliserte seg
1 den store folkestrelken som lannet hele lundet. Tyskerno mlstet ken-
trollen ever danskene, forsøkte å stenge vEnn, eass eg elektriAitet,
men måtte gi etter for de krav som Frihetsrådet oppstilte, eg hvor man
først og fremst.krevet tilbaketrekning av Schalburgbandene, samt frigi-ce
velse av-glsler og ingen represaller. ntreiken varte 4-5 dager  cg  slut-
tet med en seier for folket som gav gjenlyd cver hele den frle verden,
men man vet positivt at 105 personer ble drept på gater og veier da tes-
kerne gav seg til å fyre løs 1 blinde, og at manee hundre ble sUret.
Folkestreikens avslutning betød bare en kort.paune. Så kom nye beleer
av sabetasje, angivers ble likvidert og schalburgtasjen og clearengnn—
dene tok igjen overhånd. Tyskerne truet med alverllge represuIler, Jen
beryktede Gestaposjef, SS-general Paneke, tek makten fra dr.Eest eg
slapp igjen Schalburnfolkene less. Mengder av nennesker ble arrestert
eg satt i fengsel eller i de 2 beryktede leirene Horserød  keg  Frøslev,
non ble cpprettet 1.aug. Let drev hurtig ,g sikkert not en ny kulnIna-
sjon, som inntraff 19.sept. eg var rettet met det dannke polit1. Ved
et kurp fikk tyskerne 5000 nann av den 11000 stere styrke. Resten elkk
under jorden  tz  er siden lkke dukket opp. Tyskerne overtok poletie.ts
funksjoner med den følge at det ikke hersker lcv og rett 1 Lanmark. In-
gen danske gir anmeldelse til bolitiet hvin de har vært utsatt for inn-
brudd eller overfall, fcr mEn vil ikke hu noe med tyskerne å gjøre.
Hvis man pågriper forbrytern..), gjør man den til gjenstand for selvjustls.

Man reener nå med at ca. 6.000 dansker er arrestert eller depor-
tert, nemlig de 500 jøder som er ført til eneeteen i Theresienstadt 1
protektcratet i Bøhmen-Mghren hvor ca.1C% av dem er døde, ca.3.000 po-
litifolk i kensentrasjonsleir 1 Tyskland, eg ca. 2.000 andre sem enten
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sitter 1 fengslene eller i Horserød cg Frøslev.

Henrettelser i vanlig ferstand. har Danmark hatt mendre av  enn YOrge,
men til gjengjeld har de hatt så.mange flere spredte-mord: Likviderin-
gen av angivere møtes med spredte merd, dels på folk som kan tenkes å•
ha hatt noe med likvideringen i selvforsvar å gjøreidels p4 helt uved-
kommende. Derved forvirres situaajcnen mer. Tyskerne prøver tydeligvis
å gjøre det uklart for ddnsken hvem som bører til hjemmefronten  eg  hvem
1kke. Hadde ikke den danske hjemmefronten vært så vel organisert og de
enkelte-aksjoner så bra planiagt, kunne danne taktikken blitt skjebnes-
vanger, lkesom det nok kunne være naturlig.å trn at det l'sin skulle
lykkes dem å gjøre sabotasjen upopulær ved å gjøre anti-sabotasjer som
ikke skulle være til å kjenne fra de virkelige sabetasjehanllinger.

flnpem mot aeg1verne er blitt et forsvar for hele befolkningen da
dc danake ang1vergrupper for en stor del arbeider på egen hånd, natur-
ligvis med tysk fullmakt, men etter personlige antipatier, dette sann-
synligvis i adskillig sterre utstrekning enn i Norge. Derfer'har Dah-'
merks Frihetsråd cgså proklamert den mast hensynsløse kanp met bandiettene.

Danmarks Fr1netsråd synes å ha tøy7:ene helt i sin hånd. Rådets- pa-
roler er klare oe-blir fuIgt Folitisk har det vært uklart hva Frihets-
rådet kemmer til å bety ved rekonstruksjonen av den danske regjeringen,
men alle er nå enige Zn at rådet - sem ropresenterer alle politiske
avskygninger - får sine rapresentanter 1 regjeringen. En viss rivalise-
ring mellom rådet og "politikergruppen" er nå i alt vesentlig forbi.
Etterkrigsprogranmet er klart 1 det vesentlige, f.eks.i den ting at
Danmark kommer tll i tilby sin deltagelse i okkupasjonen av Teakland.  eg
- iallfall ifølge Christmas Mzller - zgså erklære Japan krig. Disse
ting er vesentlige'for Danmark fordi landet jo ennå ikke er erklært'som
alllert:nasjon, formelt. Landet v11 vise sin vilje til å delta 1 oppga-
ven som helhet, ikke bare til Danmark selv er befridd.

KORT OVERSIKT OVER DANSK SABOTASJE.
(Fra tanskeren,organ for de—dånske i Sverige)

Det gikk nesten et år etter'besettelsen av lrndet 9.april 1940 før
sabotaejen flammet.cpp som en virkelig motstandsfaktor som var •rgehi-
sert og hadde et bestemt mctiv. Den første organiserte sabotasjehand-
ling fant sted i Danmark våren 1941. Den fynske hnvedbanen ble avskåret
ved noen.kraftige'eksplosjoner, og litt senere fant• det sted en ny jern-
banasabotasje i nærheten av Aarhus. I begynnelsen av august samme Ar inn-
ledet patriotene sabotesjecffensiven i hovedstaden mad den fiht gjennom-
førte ødeleggelSen av autemobilgarasjene i Rantzaugade. Og så fulgto be-,
givenhetene slag i slag.

Grovt skissert har sabetasjen hatt 2 h4vedformål: å medvirke rent
taktisk .1 de alliertes krigsførsel,  e g-å hemme tyskernes utnyttelse av
do danske produksjensorganer 1 vedest mulig utstrekning.

Den taktiske sabotasjen har fra første stund vært rettet met det
tyske kommunikasjonsnettet for å skape forv1rring i dette og hemme den
tyse hærs bevegelighet både rellem kontinentet cg Yorge og mellom de
forskjellige dans.ke landsdeler. Her har jernbanesabotasjen naturligvls
spilt den største rolle, cg tross øket tysk vakthold og dele mulige an-
dre forholdsregler har den fått stadeg større orlang. Inntil 1.april
1945 var det utførtexer 600 aksjener mot lernbanene. Av disse ble 4
gjennonført i 1942, 27 i ferste halvdel av 1943, 146 i annen nelvdel
av 1943, 56 1 første halvdel  av  1944. Etter lnyasjenen tok sebotasjen
et merkbart oppsving. 276 aksjoner ble gjennenført 1 annen halvdel av
1944, og i de 3 første månedene av 1945 cver 300. Snmtidig er de tyske .
bller hårdt raMmet ved alle de sabetasjer som i årenes løp har vært ret-
tet mot reparasjonsverksteder og garasjer, og  ved  alle de andre fanta-
slfulle verlasjoner som tlds1nnstilte bember'l moterene eller stålull

eylindrene. Sjøkoremenlkaaj.enene.her  deh  vært vanskeliestå kemme.til
livs, men allikevel er det lykkes også på dette enråde å skape vesente
l'ge vansker for tyskerne, særlig ved sabotasje mot skip som var tll
reparasjon, direkte ødeleggelse av tyske ninesveipere o.l.

.Ved alle disse bestrebelser er det lykkes 1kke bare sinke de
tyske tranjw-s. _,cir p2,34-mtkurn flsintrk --evk 1,1cinneym  7-4_1rind  tar  na  1 i-
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ke lang eller lengre tid enn i oksespannenes. tidsalder -, men det er
så  av  og til.oppstått regulært kaos. FerhoIdene blir ikke bedre for tys-
kerne ved at sabotørene nå. også retter sine angrep mot uerstattelige la-
^gre av bensin, olje, reservedeler, jernbaneskinner osv. Den danske sabo-
tasjen ver et viktig ledd i kampen for å holde tyskerne tilbake i Ncrge.
Fullstendig sideordnet med den direkte taktiske sabotasjen har produk-
sjonssabotasjen utviklet seg, eg den har ikke hatt mindre betydning. Det
var meget viktig for Danmark at tyskerne ikke kom til å diseonere over
den danska industris mektige produksjonskraft,  - ng det var av betydning
at det ikke ute i verden skulle sies at dansk arbeide la sten på sten
til det tyske krigstempel. Men det var umulig å forhindre at tyskerne
la benlag på fabrikkene. Sabotasjen var den eneste utveien. Der hvor de
tysko ordrer tok overhånd eller ordrenes karakter varf cr viktig, la aa-

. betasjogruppene fabrikkene i grus eller ødela de-viktigste meskinune.
(HVem kjenner ikke det lille verset:"De ringer og kalder, jug kommer og
knalder. Sabotør Jensen.") Denne nabotasjen har unndratt tyskerne kolcu-
sale leve,ranser og har ødelagt veldige leveranser for dLen men den har
samtidig vært kostbar for Dannark fordi det har gått hårdt ut over det
preduknjonsapparatet som siden skal vareta danske-intereaser. Det har
vært et nzdvendig onde, hvilket den store befolkning også.har lart å inn-
se. Den materielle skaden ved sabotanjen beløper seg til ca.3(0
kroner, sehalburgtasjen til ca.l00 mill.kroner. Også i mennenkellv har
sabotas:en kostet Danmark meget. Mange gnde menn er falt i kerp not tys-
kerne under utøvelsen_av denne gjerning. Hele sabotasjekrigen er organi-
sert av danske patrioter og utføres av danske styrker under dLnsk kor
Mando. Det.er Danmarks aktive krigsfzrsel met nazismen. ,

General Eisenhower har utsendt et komminike fra den allierte over-
kommandos hovedkvarter på vestfronten hvnr han erklmrer at de danske
jornbanesabotasjer ar et smrdeles effektivt bidrag til øst- eg vest-
frontens militære-operasjoner. Ikke ett teg er kommettil TySkland uten
forsinkelser.

-DANSK MOTSTAND UTENFOR GRENSETE.
.(tera Danskeren og -D -e-fl;Te  Danske)

Vår vi nordmenn tenker på den danske motstand,  er  det vel først eg
fremat sabotasjen og i det hele tatt den danske hjemmefronten scm faller

tankene. Men Danmark har også gjort en.anseelig innsats i selve krigs-_
,p)erasjonene utenfor grennene. De første som kom med, var sjømennene.
Ikke et eneste dansk skip fulgte 9.apriI 1940 de tynkkontrollerte dsnske
radlostasjoners ordre til de danske.skip rundt i verden em å sel:e navn
under tysk kontroll. Alle søkte straks allierte havner oe atilte se til
de alliertes rådighet. på den måten ble de danske sjemenn avantgarden
den danske frihetskamp, og det var på grunn av deres innsats at -17i3e-
premlerminister Attlee så tidlig dcm i 1941 kunne si at Danmark var on
alliert i alt unntsgen i navnet. Som en anerkjennelse av sin in-sats
de forente nasjoners side fikk de danske sjønenn ifjor tillatelse til
å føre Dannebrog påde skip som seller for atorbritannia,istedenfor den
britiske handeisflåtes flagg. Danske sjørnenn har vmrt med på alle hav.
1.,?t ikke lite antall bevepnede handelsklp deltek f.eks-i invasjenen i
Vermandi i juni ifjer. Handelsflåtens tae, har også stått i forncld til
innsatsen. 1/3 av den danske handelsflåten har gått tapt I disse hrene,
og 1400 sjømenn og fiskere har mistet livet under sin innsats på havene.
Ifølge en britisk redegjørelse ifj)r regnet man med at det var 200 -
danske skip i britisk tjeneste,  og  at ca.5000 danske sjømenn hadde meldt
seg i britisk haVn i 1940. Den danske handelsflåt6 mmfattet lnjan.l940
1.245.873 bruttotonn, og en dansk-amerikansk redegjørelse fra ifjer
nevner  at  800.000 tonn av den danske handelsflåte har vært eller er i
de alliertes tjeneste. Sjømennene i England hadde straks ønsket å be-
manne linjeskip, men admiraliteten.hadde mere bruk for at de fortsatte
sin tjeneste på handelskipenes konvoiruter. For ca.et år siden ble det
Opprettet en dansk-bemannet og dansk-kommandert ninenveiperflotilje.

Tallet på de dansker som kjemper i britiske eg norake ntyrker, er
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ay  sikkerhetsmessige grunner ikke oppgitt. Br:r de amerir-anske styrkers
vedkommende har minister Kaufmann i Washington cpplyst at 3000 dansker
gigr tjeneste scm frivillige i den arterikanske hEer og at 50.00C dansk-
arerikanere er innkalt. Danske frivillige kjemper ved alle fronter.
I Bverige får unge dansker - i likhet med n2rdmennene utdannelse
politileirer,

Danske flyvere gjør tjeneste-rundt cm 1 britiske og norske escua-
drei..Særlig velegnede unge dansker er blitt utdannet til fallskjermtrop-
per, Danske flyvores 5.nnsats betegnes best ved en uttalelse av Finn A-
m,nesen under et foredrag i Sverlge:"Innenfor det norske flyvåpens rek-
ker finnes noen av de mest framragende flyvere og do er danske."

Utenfor Dasmarks grenser finnes shIedes ialt minst 15.000 dansker
son til lands, til  vanns  og i luften støtter frihetskampen hjemme.

SM31 GLIMT FRA DANSK KRIGSLYRIKY,

9.april 1945 var det påbudt 2 minutters stillhGt i Danmark k1.12.
Avisen "I den 11.Time" bragt i den anledning et dikt "To Minutter".
Vi citerer noen vers:

Vi hirer det atter: de ilende Bud

•

om Ret, der blev trampet cg Ord,som blev Løgn,
cg. Cellernes Døre, de sneldende Skud'-
og Dandsmænd, som led gennom blodige Døgn.

Der stiger en Morgen af Aarenes Nat:
af Tro som blev Handling, af Drøm, der blev Liv,
af Folket, som fandt sig sin Kurs bag sit Rat,
blev rejst af en Kaldelses skabende: Blivl

- Vi hilser jer, Drenge, soM døde for os -
den Dag 1 April, og cm Vinter og Høst -
ved Søgeard og Kværs eller ensomt 1 Trods
med en Tro imcd Vnld i Vest eller.;Cst.

- Minutterne  gik,  og det‘larmer paany
af Sporvogn og Biler og Klekkernes Klemt.
- Nu smelder der Skud i den myldrende By -

vi gaar, men vi gemmer, og intet blir glemt.

I Danskeren skriver Otto Gelsted i et.dikt "Bilsen til Norge" om
den samfølelse som er vckset fram mellem Danmark og Norge:

Men aldri har vi følt scm nu
1 verdenskrigens hvirvelvind,
hvor nær vi kom i kampens gru ;
og :vkandens sind.
Vor mosesorG_ er blød som ktt
nen vi har kampet skridt for skridt.
Den-selge da‘:_ske modstand
er stark som norsk:granit

Nu lUkker sig den store tang
om Tyskland. Snart slaar klokken tolv.
Men endnu falder kampen lang
for cs, der er 1 fjendens vold.
Evordan det gaar i livets spil
der er en ting vi ved  oe  vil:
Vi ved at uden frihed
er Norden ikke til.



- 9 -
Danmarks frihedssang.

En Vinter lang og mørk og haard Med Tvang og Terror  gik de  Aar
paa fam torbandede Aar men nu gaar Vinter mod Vaar.
har knugetLandet i sin Favn Det sanier sammen til en 10,
med Kulde, Sult og Savn, hvor Vinter og Vold skal dø.
og der gik S1id paa Skogen, • Paa Trods av Mord og Brand
Skaar paa Skaar z. Fengsel
og der uik huadenskab i svage Træor. er on FelkeVille vokset eg brudt
Gea td1 Modstand alle danske, ' - frem.
alle Mand som an, Gaa til Modstand ulle danske
og gør Lanmark frit, osv.

En Storm, en skyldende April,
en sidste niende ApriI
en Storm der renser Landet ud
med opgzrets skarpe Lud.
Fej alle vissengrønne vmk,
og lad s se det friske grzmne Land igen.
Caa til Modstand alle danske,
alle Mand som en
og gør Danmark frit.

Dette er blit relles kampsang for den denske motstandsbevegelse. Len
er trykt på Frit Dinnumrks forlag, og er i Danmark innspdlt på grammcfcn.

Den danske avis Friheden (utgitt i Svcrige) gjengir et dikt av
Knud Secher, "9.April". Vi citerer noen vers:

Der er en Verden bagom.Vold og Mord,
et Liv, hvor gode Mennesker er til,
hvor Mandens Ære er det givne Ord
og ingen gør hvad Lcven ikke vil.

Det var DEN Verden som I drømte flm,
1, scm gat alting, ofred Lig og 131-)d.
Det var med denne Verdens Smil, I kom,
og det var den, altid higet mod.

Fem lange Aar. Dan niende April
lever endnu. Dens Angst, dens Trods og Had.
Den Foraersmorgen stivnede vort Smil,
o det blev S.rwrt, FOR svært at vwre glad.

Da gik den Verden under som for os
var Livet selv, var puls cg andedræt.
Da flammed cp vort Fed, vort Mcd, vor Trods,
vor Trang td1 Kamp fzr gammel nordisk Ret.

De tog de bedste. I, som stred og faldt,
hvad kan vi give jer? Mon I forstad,
at I, fordi I modigt nrred alt
blev større Mwnd end dem, I efterlod?

Der er en Verden bagcm Had og Mord.
Der er ct Land, scm ingen Magt slaar ned.
Ved vore- Heltes Grave tavst vd svor,
at vi vd1 vwrne, Danmark, zr: din Fred.

Ingen skal vi rose
for det.simple Krav.
Plant ver Æras
paa de faldnes Grav.

*-
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DEN UNDERJORDISKE PRESSE I DANMARK.

Den underjcrdiske pressen i Danmark har et meget stort omfang. Me-
get over 100 avi3er har sett dagens lys under ckkurasjonen. -Sammenl' e/b
ner en de danske avisene med de norske, er det ær1ig en vesentlig for-
skjell som slår en: på grunn av at radioapparatene ble beslaglagt, spil-
ler "nyhetene fra London" en dominerende rolle, i de norske avisene; dan-
skene beholdt sine apparater, ng deres aviser konssntrerer seg derfor
mer em kronikker, erienterende artikler, diskusjon av fredsproblemer  o.14
Avisen "Dansk Presse" har f.eks.foretatt en gallupundersekelse for å un-
derseke stillingen til neen etterkrigsproblemer, bl.e.om frihetsrådet
skulle være representert i overgangsregjeringen og nm dedsstraff skulle
innferes. Begge disse spørsmål ble av flereallet besvart med ja. - Mens
le fleste frie norske aviser er stensilerte, er det i Danmark forhclds-
vis flere trykte, og de bringer mere billedstoff enn vi er vant til
se i underjordiske aviser.

Blant de mest kjente danske avisene kan nevnes "Frit Danmark" og
"Morgenbladet". "Avisutdrag" epplyser at.den første danske frie avis var
Frit Danmark, og blant stifterne var det konservative partis fører
Christmas Møller, kommunistfeteren Aksel Larsen og. Danmarks nåværende
representant i Moskva, Thsmas D0saing. Novembernummeret av Frit Danmark
hadde et opplag på 113.000 Sksemplarer ^)g en lesekrets på ca. 1 mill.
mennesker.. Denne avisen gikk nylig inn I sitt fjerde år. I sitt marsnum-
mer meddeler Frit Danmark at den vil fortsette også atter krigen. Den
skriver; "Helt siden avisen begynte, har den vært ot uttrykk fur bredt
anlagt folkelig samarbeide, S2M representerer alle klasser og forskjel-
lige politiske oppfatninger. Dens oppgave har fra begynnelsen ikke bare
vert.å samle det danske folk i kamren mot tyskerne, men også i kamren
for framtidens Danmark, for landets demokrati. Det er derfor naturlig
at Frit Danmark fortsetter å utkoMme etter befrielsen." Også Lergenbla-
det, som bl.a. Kaj Munk har vært med på å stifte, vil fortsette etter
krigen. Andre kjente aviser som kan nevnes er Land  os  Fclk, Le frie Dan-
ske, Dansk Presse, Hjeumiefronten og Se. Le siste har måttet fornye re-
daksjonen flere ganger.

Danskeren (ukeavis -for danske i Sverige) skriier; Noe særegent for
dansk illegal presse er provinsbladene. Etterat det høsten 1943 lykke-
des å utvide rammen fcr det illegale nyhetsbgrå, var det mulig å ergani-
sere avisgrupper i alle provinsbyer hvor nyhetsstoffet kunne nå fram i
løpet av få timer, cg det vokste da fram en selvstendig provinspresse
ved siden av "hovedstadsavisenes" avleggere, framfor alt Frit Dwemarks
og Studentenes etterretningstjenestes previnsutgaver. Samtlege pclitis-
ke partier er representert i de frie avisere. Men det Gr bare Dansk Sam-
ling, kommunistene og sosialdemokratene scm i enkelte av dem viser rent
partiflagg, samt "Hjemmefronten" som fra første start har stått som ut-
trykk for konservativ ungdom. Blant de "stere" er "De frie Danske" den
eneste helt upolitiske, men i et flertall av inisene forenes flere pc-
litiske anskuelser, endeg de.tilsynelatende nest motstridendy, og dyr
finnes en rekke helt upolitiske aviser hvor hovedvekten er lagt på den
rent nyhetsmessige crientering. Bla nt de aviser som uten å rerresente-
re noen form for politikk har fcrmadd å hevde.ses i tiden etter 29.sug.
ska1 nevnes "1944" o, det megot Innflytelsesrike "Kirkens front" som
muligens representerer en helt ny fløy innenfcr den danske inNen, en
kjempende kirke m man vil. Et par av avlsene er nordisk eller sønder-
jysk interesserté. •

Det finnes aviser som har mistet 3 redeksjoner i ekkupasjonsårene,
og andre hvor bare en eller to mann sitter tilbake av den epprinnelige
stab. Men det har aldri lykkes tyskerne å slå ned den frie pressen. En
avis skriver; En gammel duplikater til 130 kroner og så meget papir som
een mann kunne bære, var grunnlaget for det første nummer som utkom
ea. 503 eksemplarer. Trost 3estapos besværl.ige interesse, ble opplaget
stadig sterre. Nå kommer avisen i 3C.000 eksemplarer.

I denno forbinnelse bør egså nevnes at den fcrlagsvirk-
somhet har spilt en meget vesentlig rolle under krlgen. Eh lang rekke
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bker sem tyskorne h o.r  orbudt, er kommet ut vflderjordisk, og man kan
tsle  om  en virkelig bokflom. Blunt annet kan nevnes bøker av Kaj

• ' Eunk, Nordahl Griugs krigsdikt, Ilja Eherenbure: Hemmeligbeten ved
den -ruasiske motstand, Wondel Wilkdos: En vorden, og mamge andro.
•Enkulte aviser stensllerer bøker. De  "avertOTC:S" 1 avisen, og selges
gjennom dIstributørenu. Blant disse. kan nevnes Bjørn Stallare: 66
skindbrev fra Oslo.

Kvinnen pA den dstske hjemmefronten.
• (Av Karon AAbye  r:- DLuskureFIT .

Kvinnene nå don dansk0 hjemmefronten ken inndeles 1. grupper.
Først kan vi nevne alle de som aktivt går inn 1 karpen og vet hva den

.koster. Jeg husker Else pA 2o år, en blek kantet pdko hvla bror me-
ningsløst var blitt skutt ned under en gaterazzla i• København aV det
tyske politi. Det gjordo at hun muldte seg til illagalt erbeide, først
1 det små, senoro tek det henne helt..En tld satt hup arrostert. men de
dot lykkodes henne å konme ut. Den dag tyskerne-t-dk henne, sto hun
med et viktig papir i håndon sam hun. klarte å få puttet ned i jakke-
ldmmon. Hun krødlet papiret Aammca,  dg usott, av tyskurne fikk hun
presset det inn mellom tennene og-slukt ,det, Det var et hårdt paplr,
sR  hun bakotter, og det gjorde djevelsk vondt-gjennom helson, mun• al-
dr1 1 mitt liv har noe . smekt-moe så godt som nettep dct.

Jeg,ser ror meg en kvinnelie legu somble.hentat av tyskorne
på sin klinikk 1 Købonhavn.-En vicou klInikkdame gikk inn til pasi-
entenes telefen og fikk ringt advarsel til legens hjem hvortil tjsker-
no forlangte å bli kjørt 1 legans bil og med honne ved rattet,: Hun
kjørte on oventyrlig omvei for at do der hjomne kunno vinno tld og
få-fjernet det som det var nødvendig N'fjerno.-" Er dot den kortesto
ve1 De kjører?" spurtu tyskurne."Ja," lød svaret.," dpt, or dun jeg
kjører hver eneste dng". Hun vunt lo mlnutter,  og  disse ti minuttor
roddet adskillige undre, men ikke henne salv, •

Jeg kunne fortelle om Jenny som var flink, tll N håndtcru pis-
tul og gjordc det med virkning, akjønt det etterpå av fornuftigegrun-
ner het sug at kulon var blitt avfyrt av un mann. Jeg har sott kvinner
som ikko var i besittelso av hestekrefter, slepe avsted med ammuni-
sjon:- og jeg vet at den slres brer_sje er tungere enn neen annen i
vorden. • .

Mon kvinner på den drnske hjemmofrontorogså.andre unn- dem
som ter direkteldel 1 arbeldet. Jeg vet ikke hvilken del som gjør det
viktigste arbeidet,.men jcg vet at do tusoner av kvinner someir fer-
fulgto dansker trk over hodet, en seng å sove i og mat på bordet,
lkke gjør dcn minst vordifulle innsats. Jegmdnnes on episode sem
inntraff for ndskilllg tid tilbake. En vonn av meg  ble  forfulgt rv
Gestape, ble rammot av et strelfskudd, flyktet gjennem en nutikk, satto
over disken, fortsatto ut gjennom on gård,nådde  •n  passasje hvor han
bolgto en trappegang og ringte på en tilfeldig darr. To gala damor boddo

leiligheten. De tok imot ham, forbant hans sår,  ce  da det ble aften,
-gav de ham en av sine gamle regnfrakkar, hvoretter dene ene bød ham ar-
men og sammen glkk de stillferdlg; hun ved hjelp av en stokk, ned til
en nærliggende hovedgate. Og min venn forteller: Det s1ste stykke,vi
g1kk samen arm i arm, snakket hun om prisene pN ,plør og egg soui- om
det ikke fantes dramatikk 1 verdon.

Det er nettopp det som kjør llvet så rikt 1 tanmark at man hjelper
hverandre som man aldri neensinne tddlleero har ydet hjelp. En gang når
beretningen on de danske patrioters kamp skal skrives, burde  le_Små
hverdagsmenneskers inneats telles med, - jeg tenker 1 særliggradp4 do

tusener av danske kvinner som visste hvor dyrt det kunne bll.å leke med,
men som tok oppgaven opp, stor eller llten, hver de møtte den.



I vred  Være  med die" er Kirkens
Se-. Men det er en farlig Vild2s?.
re,se at tro, at dette "Fred" bee .

Farvel og Levvel eg scv godt
Cg hav det godt og Gud szrge for
e• Du altid har Galoseher i Sne-
sjaps..
Fra "Nyhedstjenesten) Kaj Munk

Eerschenins  slutter  en art:tk-
k s,1 i "9.April" med : Men kan kun
glve frie Mænd Frlhed. Og det be-
ESTOS  Hcre. Frie Mrend gør sig selv
fri, rat  er det vi after fem Aars
Slaver1 er p Vej til at gøre.'"

For en Tid slden hadde man appa-
lert tll de Soldater der gør Tje-
neste ved det allierte EP,vedkvarter
cm afgi Eled. En Offiser kom inn
eg catte sig  sidst i Kien. Da Turan
k-Jm til ham, ofmat hen sit Blod,
rejste sig og glk. Idet han forle4t
Lokalet, temærket en Soldat til
en anden: pet Elod skulde jeg lige
å 11! Offiseren hørte dot, zg Vend-
to sig om med felgende bennerkning:
Dursom pe faar det, haaper  jeg
det mindate !tt mit heftice mempera-
ment ikke følger medl - Offiseren
var General Eisehhewer selv.

(Prn De fria Sanske)
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NORSK  "RAZZIA" I  DANSX  FRI ERESSE.

6:71 -

Espan Aakjær, en Szn.af Jeppe
AakjærJhar fået tildelt den ner-
.ske riotedailie. Espen Aakjær
har i lec Yere  Tid været Redi-
telegrafist paa en norsk Bombe-
maskine under alliert Fleg.

(Fru Danskeren)

;lonse er den danske Py d..r er
hårdost r•mmet af den tyske Tor-
ror mod civilbafolkningen. I Aar-
hus, Panmarks neststsrste ET, er
2145 af Byens 7000 Hus sdelegt
eller skadet ved Nazistenes
Sprengningsaksjener.

(Fra Dansk Bulletln)

1 april iaar var den danske Na-
sjenalbanks samlede Udlegg ftr
Tyskernscpgjort til 7,6 Milllar&r
Krener. Heraf var 3 Mill.Yroner
paa Clearingkenteen og 4,6
Kroner paa Vernemagtkontoen.
Men hertil maa logges Tup vad
gdeleggelse af Vbjer, Skever,
Marker, Skoler eg andro Anleg.
Disse Tar enslaaes til 2,5
arder, saa det dainlede Tap
ber sig til 10 M11liarder Kroner.

(Fra hjeumiefrenten)


