for Deltagelsen
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t'amlllens ;:,org.

Spærrede Bankkonti:
•

IO,O~

O,
Fiskeeksportør Holger M. Krogh,
Klim Strand, Vognmand Johs. Kr. Lar- ring,
sen, Thisted, og Vognmand Emil Kri- Thisl
stoffer Nielsen, Hjortdal.
10,0(
Hun
Lurendrejer.Sag fra Besæt·
man
telsestiden.
man
Bn Domsmandsret i Thisted beo
skæftigede sig i Pormiddag med kørt
en sørgmunter Sortbørssag, hvis
Hovedmænd er tre Arbejdere, som Oaal
opholdt sig i Thisted under BeI
sættelsen. Den ene af dem, Peter
Ul
Chr. Christensen, Oødding pr.
Randbøl, skulde i de gyldne Dage 0001
købe 190 Pk. Cigaretter til en en I
Indehaver af en tysk Kantine, og i Ko
Christensen traf en Aften i Thisted gaar
Plantage Sælgeren, der hedder Sted
Tage Jensen. Christensen fik en at d
diger Pakke udleveret, og han Udla
betalte paa Stedet 500 Kr. Da han kede
kom hjem og fik pakket op, viste meg'
det sig, at Pakken' kun indeholdt blev
gamle Aviser samt tre Smaasten. ØVril
Christensen hævder, at der fore· redd
et T,
-_._--ner :
for 1
--------~

m paa Oymnaslet, og man
haabef at kunne holde Liv i den

et Slykke Tid.

r

Købmand Høje-Kristensens
Smørsalg.

ligger Bedrageri, Idet ban havde
regnel med, at Pakken indeholdt
~Ier :
r.de med 100 Pk. Cigarelter. Tage Jensen
~k8Jende bolder
imidlertid p.a, at han
~nDyger, bavde 500 Kr. Iii Oode hos Chri~ Mor- slensen, og for al faa disse Penge
lavede ban Numerel.
,18, Oll
Sagen blev udsal for at der
kan blive afhørl Vidner.

VI er bleven gjorl opmærksom
paa, al Relsreferatet af Købmand
Høje-Kristeosens Sag kan misforstaas for saa vidl angaar Salgel
af Smør fra Mejeriel .Pasleur".
Høje-Krislensen har ikke raaet
Smer uden Mærker paa "Pasteur" .
Tyskerne afgav deres Rekvlsltionssedler, og dem lod Mejeriel paa
sædvanlig Maade gaa videre iii
Sia lens Smøreksporludvalg. Vær·
nemaglens Smørkøb her i Landet
indgik jo som en Del af vor Ekspari Iii Tyskland. Det paagældende
Forhold var derfor fuldl lovligl.

n.
tillet.

Ny Skole plan for NørbaaStenbjerg.
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Skoledireklionen godkendle I Kakaomærkerne.
Sk,
Oaar følgende Forslag fra
Handelsministeriel meddeler:
haa Sogneraad og
I
Paa given Foranledning frem- Dr·
sion iii ny Skoleplan for Komhæves del, at det kun er de
munen:
l. N ør
•

=-----~~----~~

ncen ned- lal er.
for Bom·
•
fra 44 lil Nye Domme i Særrelten.
Irer fra 40
Pøl gen de Sager er berammet
~begræns li! Domsafsigelse ved Særretten i
at belyde Thisted:
endigl, at
28. August: Bntreprenørerne
en sIreng
Gudmund Sørensen, Jørgen Jensen og Harald Pedersen.
29. August: Købm. Johs. Posgaard, Tved.
iser blev
5, Septbr.: Vognm. Niels Ove
'1. Aug., Rasmussen.
I Statsbablive for- Dødsfald.
det vides
Pens.
Lokomotivfører
S.
O.
Lart vil ske.
sen, Helsingør, er afgøael ved
_
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l\line::>trygere i Havnen.
To af de :\linestryf,rere, del' for
Tiden arbejder i Ve.5terhu\'et ud.
for Thyboron, lob i Aftes ind i
Thisted Havn. De skulde hnve \Oæ_
ret af Sted igen i ;"lorge~, men den
tætte Taage, der herskede i :\101'ventimerne. forsinkede Afrl'j:tcn l'n
Del.

,
,

,

IlN-

trende, men det maa. siges, at den re-

til Sydalesv1J

2. Det da

;dag.
Ivor-

ben~ e n,
af

et

trme
~stet

I"plOpe-

l
h r.
[

ger
han

aldt

Oesfa

ælper
.20 Aars
Fængsel

Deltog i Anholdelser og Tortur_
Den 20-aarlge Geatapohjælper G u n_
n a r J e n s e n, Hals, der havde været
med
i flere Razziaer• hvor der blev aD•
holdt Danske, hvoraf flere senere blev
Skudt, Idømtes 1 Gaar ved Landsretten
20 Aars Fængsel, Jensen havde ogsaa
deltaget f Tortur og der var krævet
•
Dødsstraf over ham.

vig kan lkk,
tus, end det

tlonalt Mine
ket har det,
3. TIlgan,
eI!-lng skyld

mark og JrI
tao. Flensbo~
værfterne l
Nedrustntn
4.

At 1'1

Grænse e:'
nogen andel
ser i Dag,
~.

At d

lemmer er
kan undta '
Tyskere ma
6. Og a
forstaar de
ske Følels

SOUAL-DI!MOKRATLN.
Iii Pritz Claulfn: .,Du vor fadu-I

Illendomshandel.

Del afd. p, Thomlen tilh. HUl (Munlerhed j Rt:llt:n).
N . IDel v.r Jo kun en Kl.ddt: I
I Morup Mølle er af
Dom. : Men Pt:n"e vilde Ue ha' I
solgt Ifl Mekaniker N.
Morup Mølle, for 9300 Kr.
N: JII.
Git del lik jeg ogl .. I
lageløcn er skel. Handelen
Retamødet ,Iuttede med, at Carl
ordnet ved Lausl Søre nsen,
V. Nielsen idøm le. Pæng,el i I J/.
sted.
Aør. Hall udtalte, at han ønlk~de

alløge Ankenævnet om Apptl.

Realskole

Bed.ted Jernb.n ••tatlon.

S lollonlbelfenl A. O. Brelnhlldt,
r bCRyndl
50 Elever. øled, er fra l, Seplbr. udnævnt tH Tro'e Tilgang flkekøpedlent I Hovedgaard mellem

K

Pty
I R

I

æret nød- Skanderborg oa:: Horacna.
881er i t.
~Iad.en.

ive Pore-

har I Dag

mlll

Sko

Frikorpsmand fra
Nørhaa.

Kett

Sek
gal
lagt

HSDS VirksomlIed vurderedes
til I 'I, Aars PæDgsel.
Dommer Johanøens Særret i

8tore Telt
ds, Mange
t med al
og ud pilD Thisted dømte i formiddag Entremen 80_ prenør Carl Vilh. Nie lselI, Sønnen
IlIe Cirkus-

fra "Nørhaagaard", der har være I
Frikorpllmand.

r

i Aftes

I'an ikke
let Gæ.t.
Gæsten
an hæv·
beruset.

m dog
I)g Turen

Iler, at
I Grad i
adlobak
et paatil den
delini.
ede Gi,
r brugl
e halve
lil Ind-

22. Sep-

rlæ nget

oden
r.diaku.m lang
, hvor

nteligt,
tlel til
ap saa

Domsmænd

var

Ddr. Aage Bredahl, Nørh.a, og
Grønlhandler alto M Jensen,
Sned.led.
Carl Vilh. Nielsen øad arresteret
Ira 9. lil 22. Maj 1945, da Landsrellen løslod ham.
- De har været paa fri Pod mærkeligt nok - i Modliætning
til Deres Kolleger I bemærkede
Dommeren.
- Tja·. I
- Men Politiet har ags88 været
ude elter Dem, og De er kun
sluppel lri, fordi Sagens Paadøm·
melse var nær forestaaende.
Nielsen oplyste, at han oprindelig
var Landmand. før Krigen havde
han Viktualieforretning i Køben·
havn. og efter Besæltelsen blev
han jernbinder i Harosled.
Dom.: }ernbinder l Saa
De mange Penge I
N: Dat var 81et ikke 88a galt
Dom..,.: Hvor galt?
N.: 150 Kr. om Ugen.
Dom.: Jeg troe de, det var an·
derledei svi mlend e Summer, Jern·
binderne tjente
N: Del var blol nogel, Polk
sagde. Hvis vi arbejded e i
Timer blev del dog til Penge.
I 1941 meld le Nielsen sig til
Frikorps .Danmark*.
Ankl.: Var del al krigeriake
Lysler?
N: Nej, jeg vilde blol ud al se
mig om I
Ankl.: Var De Befalingsmand i
Frikorpset?
N: Ja, jeg var UnterøchlrlUhrer.
Del blev jeg slraks, lordi jeg var

ne ved Korporal i den dineke Hær.
e glade
ar l• en
esværet
• I!jenpir og
ænder,
el ved

Sennep
e have

direkte

elteren,
'ndlage
yr •• del
Pel •• r nu.
p...

Niel8en opholdt lig i forskellige
Lejre i TYBkland og Polen, men
kom ikke til Pronten . Han kom
hurligl pa. Kanl med Korp.el8
LedelBe, idel han under Uddan.
nelsen lik den Opfattel.e, al Korps el ikke skulde i Krig, men iii
Danmart Bom en SllgI Sikker_
h.dlpolili. .
- I)el vilde jeg ikke V",re med
iii, erklærede Niellen.
Hin begyndte It sag. hjem
akrev 12-15 Anl.gninger,
del baUede. 1 P< len deUe
torp.el li, i Io LeJre: Nazi,ler,
der lierne vUde hjem lom POIiIl,
og de 8vrllle. eom heUere vilde

.Bryllup i Luften·.
Royalleatret spiller det amerikanske Lystøpil .Der er Bryllup i
Luften· med Oinger Rogers. Hun
Telefonpige, og drømmer Bom &aa
mange andre om:at blive gift med en
Millionær. Velen ga8r over et
dødelige Mekanikere, og paa et
punkt .galr· hun med hele tre
Pilmen har dog en vittig og overraskende
Pointe og Ginger er dejlig at se.

Let
lelt
st.
~

niD
da

I

Palæteatret ;yder pea en Latter
Parce .GI' den Oas'- med de to engellke Klovner Bud PI.nagan og Ches
Allen. Den ene er lille, tyk og skaldet.
Den anden er en køn Fyr med en pæn
Sangstemme. Det er Allen. En Fyrbøder
udtalte efter Premieren i København
J eg Io mere under filmen, end da min
Svigermor faldt ned ad Køkkentrappen

se

og knækkede Halsen I

se

'""-;

d
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ud

ga

Fra Po.lY.aane l.

Bi
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Posteleverne H. O. Strauss,
og K. E. Helse lholt, Fierritslev, er fra
I. Sepfbr. forfremmet tit ,\\ed h)ælpere.

A.

Ledigt P .....t •• mbed..

Præsteembedet l Tømmerby-Lild er
opl!laset led l ~1. Lonnen er 4140 Kr. og
stIgende til 7500 Kr.
All

Thi

Tinglyste Skøder.
Fra Slagterm. Ch. Lanen, ø. Vandet,
til Bestyrer Karl Larlen, ø. Vandet,
Købesul1l 8000 Kr. pias LøHre &)()()
Kr., Vurderingslum 5(XX) Kr.
Pra Fløker Otto Madsen, KlltmeUer,
Ul Pilker Anden KonR:8,
Købelum 1500 Kr., Ikke uenk. vurd.
Sklfleudlkr. 80m Adk. for Katbrlae
ROlkjær, Skjoldborg. Varderl. . . . .
7000 Kr.
Pra Kathrine RøJkler, SkfoldborR. tO
And. Kappel østergaard. Ae.. Klbe
eam 16000 Kr., Vur~.rtnRl22. 7'QOO
Pra A. Klæ,..ard Andenea.
slrap, III Hundttrap OK OIIIepa
forenlaa, Keba ••m 83000 Kr. pl.t Le.
bOOO Kr.. Var••rI...... 2fOOO Kr.
Pn Enlrep,...r Ole Je'llln,
til SmId J.av.' .. lin,...,.
_e7IOKr.
_

e,.
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ll 1HC II U JI']"' '', " . 111111 " jI'JIJU Il IIU
al d el pao· Vll r1\jlLandma
nd. Pør Kri "" n havd e
I ty til de n hun Vikhudieforrelninu i K" bc n_
gIna derin j· hav n, aR eller Beaæll eløen blev p "
Irt erede Ci · han Jernbinder i HSI.sted.
Porce
le er bruRI
Dom.: Jern bind er I Su Ij ent e Kll ll k,
All en.
ørsle halve De rnange Penge I
N : D el vl:lr øl el Ikk e 80a galt I Den l
ula lil Ind ·
Søng.
Dom., .: Hvor Ual! ?
udtalt
N.: 150 Kr. om Ugen ,
Jep; l·
Do m. : Jeg troede, dut vllr an- Svlg el
derledes sviml ende Summe" Jern· Of( kn
.og 22.Sep· binderne tjenle
er forl ængel
N : Det vllr blot noget, Folk Frø I
sagde. Hvis vi arbejded e i 20 Po.
Timer blev det dog til Penge.
af( K.
I 1941 meldte Niel sen sig iii I. Se&
Frikorps .Danmark-.
Lodtl
ebodeo
Ankl.: Var det al krigerilke p,"
Lyster?
opøla ~
N: Nej, jeg vilde blot ud ol se stigen
omdiøku nem lang mig om I
Ank!. ! Var De Beflllinglmond i
Drv, hvor
Tinl
pynteligt, Frikorpset?
!lyttel til
N; Js, jeg var UnterscharlUhrer. til p~aj
knap saa Det blev jeg straks, fordi jeg var
I{øbef
lerne ved Korporal i den danske Hær.
nde glade
Nielsen opholdl sig i forskellige Kr., V
Pra
har i en Lejre i Tyskland og PoJen, men
besværet kom ikke iiI fronten . Han kom til
rea f jen- hurtigt paa Kant med Korpsets Købe!
Ipapir og Ledelse, idet han under Uddan- Skil
t hænder, nelsen fik den OplaUelse, al Korp- Røikif
lrvet ved set ikke skulde i Krig, men til 7000 I
r,a
I Senr.ep Danmark liam en Slags SikkerAnd.
ne have hedspoliti. ,
- Det vilde jeg ikke være med sum J
e direkte til, erklærede Nielsen.
bealeren,
Han begyndte at ",ge hjem og strup,
I indtage skrev 12-15 Ansøgninger, inden foren
Byraadel det battede. l Pden delte fri- øre 5(
Fro
iii Pølse· korpset sig i Io Lejre: Nazister,
er nu, der gerne vilde hjem som Polili, til Sm
ere paø- og de øvrige, Bom hellere vilde lIum 3
F..
81888
med
Russerne
I
Der
her·
'usende
fan have skede S8a slærk Spænding. at Pa r- Otto
I skaber terne 'lær havde ædt hinanden, og
ehandel, Oberstløjtnant Kryssing blev [jernet.
søge al
- Hvad medførte alt dette? til Ti
akæm- spurgte Dommeren.
Købe.
- Jeg kom under Observation Krone
og blev overllyltet til Arbejdskom·
F,.
dU
mandoen.
meate,
ler nu er

•

PI

r,.

~~:'1

prtsætter
~

Forbed·
ofte er

rlærdelIge
j

Skive·

ever det
· Over·
vII lære
I Sldve

•

Dom.: Hvad bestille De der?
N; Ikke Spor!
Dom.; I el helt Asr? I
fors.: De kom fo r en Krigsret?
N: Ja, Nazisterne samlede Ma·
terilille hl Anklage mod mig, men
jeg blev frikendt,
Dom.: Hvem foranledige, at De
kom lor Krigarel?
N: Det gforde det danske Oe.
alapo, lom gik og snusede rundt

32(X,\

Pra)
Enlle
11750
F ..
Ths. 1

Kr. p
sum l

Fr
Centr
rød,
Fra

P. c.
dernede.
Købe
Del
lykked
es
un
der
RetailIigen
Vinter
Kr., i
brødet at faa sm uglet el Brev Iii Danmark,
F,
hvori
Nie
lsen
'B
rev
til
sine
Paame til
Olese
er saa rørende, at de sk ulde underrett e pt us
der kan den danlke Regering, hvil der t 0000
ug og skell! ham noget. Imid lertid blev Fra
alltelen Nielsen hjemsend t, og han a rb ej- Jens
dede derefter ved tyske Anlæg eD
Tid. Senere s log han l ig pOlt Ulleru
3.lOO
Tørv efabrik alion .
Dom.: De skrev el Brev l1J And
debe.
~ OB 8~ I f ri tz ClauBen?
, Bryllup
N: J8, jeg havde mi l lel mit Tøj fast
V.,
i Tyskland, og øaa skrev leg til
I
Iptræden fritz Claulen om Eralalmng. Det Afd ...
var ikke and el end Sjov I
~reUen' ,
Dom. : Nej, ærlig lait. Dellyder Pol
noget kiumori81i811:, naar det hedder modi
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MeJl'r,brllg el lidet i h"j Grad .•. _

der ~f1Ulgl'l paa Arbejdskraft ll\!'
,'nr næslen ingen Tilgang al EJer·
uuder Krigen.
Og en anden Vanskc>lighl.'u hEL,d.
{(Ir Mejcrier og KOlllrolfo~nillgr'r ':
Mangelen pILIl. But.vrOnll'trf', de Gia
tier bruges vet1li.ons\.atering ar:M .
kens Flldlimlhold. De kan Ikke ,,\0).1·
fes frll Udlandet og laves Ikke hil!.

hjemme, ean det gælder om al n",·
fOr3igtig med de Glas, mnn har i De-

110111 endnu.

Kan et Atom-Politi
sikre Verdens?•

General Dool1tt le i
Den amerikaW"ikn Fl1'VC'r',l ,'n>n:
JIIaTIGS D o o li l t l e, der nu ", llal-'
~fl It~ende SU\liog i Shell, ank..
u Gaar tU il\:lJbml!hlt'".n. in"or bIll

,•
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sig

om

ior,:;..I;.i'IIi".">C

ak

sporgsmaal. JIan crklreN'J.' bl. a.,
sa.l\lrr~lllt en inl~rnail.llIal p
styr.kl" -raadl"de O",'r AtrullWtnl'I··,
.de alent' BS"i(};Hlwd ..n }wro:1l
6I\a a:f"kra'kk-end..,

Vod
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Om.

AtomL'k;;{k·rri.m mh'rul' "
.kmi wltaltl' G,>Il\'l'alen, .ll -l.> i

lil,"lu...len '"Ilr I'l.\ .s10l" &u\;.o. ..," Dl
langl tiet inl(>l'.\\o.."';3nt('st.e
ml'nl, 1h."1lIlhg F;\"SIJlw;,iOl"iU pas.
llm.drhOl:'r, ",L,lar llfuagG

Om d,,' bt.on:.lluh' 30 s..''-IUtd r

Thkio ~I\Holt'r nliln, al \1I~~-«-t
~nmunf0rt for ;-lt "~I.' ",," . ,'w~
dL>r;os O",r lk.k~ I\"ar II,. lar\"

Glmi't'al DoolitH(' u,llnJ;J;.1'
Ol,.... \t. O\'\"r nt '";1'00 ~-,Ill\l!
Ilcl ci\'ilc \.ir, ill'wlI" mn,n t":'ClI r
lau og ikk.· i .'tNllHt'tii,,,,lifi,
niln '"Iln!.1H•• pll,hi kr
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Nye S'UBr for Smrrelt.".
V,'rl R~ptTell{,ll i rrJlisled ('r J-jPJam4
IUpl lig, Hugi'I': 28. Arlgtl!'!!. Eld"f'ph'JtDl'P!'/lI'

Gtf(lttltJllll SOl'l'ni'if'n, .}m'g('!1
og H~rrald J1l'drrSl'll, 2H_ Au

,Jcnsl'li
gu"'! • KølJluaJJd .Johs. WO.<;:iUflJd, TVf-'rl.
Il St'plhl' VugJ1lll. Nh'/,"f Dvo Hlt~rnusspn.

En Mindesten for
Kroejer Thomsen.
Onsdag c1~n 4. SeplemllC.'l' ... il fiN
pall" Stmnden ,,(>(1 ~nti'kk(>rs\(m, lure
oYt'l'for STIi"kk~st('n Kro hH\'(, nf-

slOl'pt P-l 1finde~ mæl'ke for l( roPjer
H. C. T II o Dl:;; e n, rI!'l' ri nde i tysk
Fangf'llskab !lpn 4 lI('cemh"l" If.lH.
KrocJel' Tholll::ll"ll var ell af d~> ],,(lul!de Mwnrl inf!{'nfor dril illegalr OTt'sHndsljollØs!(" og i den Nog!ci;1illin"r
han i sin Egc'nskab fif K rocjel' i
Snokkcl's!en heklædte, hjalp han
man'ge }'I' l h('d~folk og Rndre F orfulgte I Sikhrhed i An~rig{'. Yrll 1-)11'-

neils Ar..,IIf1,jng ,'il cJrl' hl a. bliVe! lait
af Min.ister Pcr Federspiel.

Flere
~
,~

før Krigen!

Mon Forbruget er stegot saa stærkt,

_ ..L_••~,.....
D f,lnn .....lnnn

nm.

es

Minestryger strandet ved
Boddum.
Paa Hjemturen efter Besøget
i Thisted.
,

En af de Minestrygere, der er
stationeret i Thyborøn, og som i
Gaar var paa Besøg i Thisted,
løb ved Hjemrejsen paa Grund
, over Odden ud for Boddum Land.
es
Minestrygeren fik tilkald t Assistance fra Thyborøn, hvorefter
en anden Minestryger og en Kuttil I ter i Aftes ankom til Strandingsstedet, og i Løbet af N atten har
de faaet Fartøjet slæbt af Grun'el', den , hvorefter Skibene sejlede
om til Thyborøn Havn.

I

I

.

vor
og

Tyvetiet i Ræhr opklaret.
Det lykkedes hurtigt Kriminal-

..........olitiak at i

fJlDdat

1:""""

~l'

Landsforræderne kræver
sig løsladt.

-

En af de dømtes Hustruer samler
Underskrifter paa Krav herom.
En af de fængslede Landsforræderes Hustruer foretager fol'
Tiden i Thisted en Indsamling af
Underskrifter paa en Adresse.
der kræver de dømte Landsforrædere og Værnemagere sat paa
fri Fod. En Række af Byens Borgere har skrevet under, hovedsagelig saadanne, der selv har været i Klemme ved Retten angaaende deres Forhold i Besættelses·
tiden, og som ikke har forstaaet.
at det vilde være mere i Overensstemmelse med Velanstændigheden, om de forholdt sig noget
passive i det Kapitel.
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'I'on'e(nbdknni Carl
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\ ·il h. Nielsen, 'filsted,
i F'ormiddugs,

sendt til Hamborg, hv()r de rik
I Dag behandledes \'ed Særret.. lle\,. ru tdftdallllelst!, og '!erene!'
'" }HlJl Tin terseharfu Iner, der
te n i ~sted hos Dommer Johan"'. blev
sen,
Tæderisagen mod Ton'QII\"
fabrikant 0..1'1 Vilhelm Nielsen, svarer 1!1 Kgrporal . Efte r -1 Ugern
Forløb kom han ti l Polen og va r
I
Tilsted, der stammer fra Nor HUlgAArd, oW"""m anldages for i ÅU- ..del: til sin Hj emsendelse.
.
' I d t sitr h"erAnk!.: Uddannede De Hck l utI
t
gusll911 a laH a e . "
I
ve til Fl'ikorps Danmark og gjort ter?
.'
.
Tjeneste til ·A;,lgus~942. Nielsen
N.: NeJ. Jeg blev ret hurtig
val' intCl'nCl!et i et Par Uger i sat fra det. J eg val' klar over, a t

I

'· 1

L

SIHvien , ':w k om J Af e .
'k n"k" Ir ....
....' · J~o·
.!J
;in1(> rI Il '"' ...
.
. N'(,l'hed (-fI ~ Gf,riZI'
l
•
_. . I ' f t, r
N e w Y () r k Fr,,'f.lag L·
hvad BI(!d nadir) har meddt-It. h,,,r
::'Ila"r kai Tito cTkJæ,'et, i:l ~ l
har gi .... et de jugo.1avi ke ru. r
chefer Ordrl"! til ikke i"
d
" "I e eUp r. ib·
paa Jdenlandske «,I/"
t . re Flyvema!" ,Jner

J

ikke Qverfor Jeg tog Ar ~d
Theut. og ;en€"re blev
Z r
Ia bri\tant.

h
r

,\lærkeligt Bre.... til J<' ritz Cla u 'K'n:
Domm. ; De har ogsaa skr€'ve

I

til Fritz Clausen.

I

af

l

'l

~_

der var noget Lusk .ved det, KorpN ,: Det var næl1T)f'st humoset val' velegnet tIl noget a ndet ri stis k.
end at gaa i Krig mod BolcheDomm.: Det m aa man da }laavikkerne; det skulde hjem ti l be, naar De skriver" Du vor FaDmillllU'k og \'ære en Slags Sik- der" til ham! :Men der er da den
kerhedSpoli ti, og det vi lde jeg ik- Ah'or i det, a t De vil ha\.'e n{)gIe
ke være med til.
Penge.
Ank!.: Det kom det jo ikke.
Nt: J.eg fik dem ogsaa. Der
~T".: Nej , men den Opfat telse J kom 700 Kr. fra Tyskland som
fik jeg, og saa beg)'Tldte jeg at . E r statning for Tøj.
søge ,hje~. ~eg sendte 1~15 An-j
Ankl:?"'Har De ikke været )ledsøgmngel, mden det lykkedes. I lem af Kazistpartiet.
~oJen blev der næ rmest R evoluN.; Nej , men der foreligger noti on j~denfor !<orpset,. idet vi del- gen Uklarh ed paa det P unkt, for
t~ os l to L,eJre; Nazlster.ne. der jeg fik ganske vist overrakt et
v:lde, at Korpset . skulde hjem. og Medlemskor t. men har aldrig hi?VI andre:
der vllde ud at slaas. talt K ontingent.
OberJ1s1øJtl1llnt Kryssi ng var pan
vort Parti, og derfor blev han
Hjemme paa Orlo\".
fjernet. M~n Vpl' Del var den
Ankl. ; Var De hjemme paa Orstærkeste, o?, delior endte riet
lov som FlikOl"psrnand?
Overt rædelse af Forræderilo\'en. med, at vi kom til F r onten. ForN ,: Ja, i
svarede Ni elsen NeJ,
inden havd~e Situationen været
Han val' blevet henvist til at meget spændt;·· og vi sov ' med
tage Arbejde i Tyskland, men det. ska~1>ladte. Vaaben med Ordre til
v~d~ han ikke, og saa meldte han a~ aabne l Id, hvis vi blev anure'1!~ Ja.
gIg l Stedet iil F rikorpset,
.
.~~t andre Medlem mer a f K~1")r den gte.
paa
Ankll4Seren: H\'olfor?
set.
DoTJUll.! Naa. De ha\'de
Fornemmelsen, at De ikke var
N.: ~ordi jeg vilde ud at se mig
I
FQr tysk Krigs.'et.
v e1s'et.
Om·
Domm.: Hvordan udviklede det
N.:, Jeg var &eh' flov m'er at
~~1.: Det val' ,ikke af krige)'. sig videre for Dem 1
gas i Uniformen.
Sl{~ ~1~Øj.clighedeJ;"'J.n
N.: Jeg blev overført til Ar-Domm..; Saa kunde De jo have
~. eJ V
I
bejdssoldat.
"o
ladet vrere med at tage der ned
"'·j\!l'sv.,; jdsle De del
D
,
ulovligt.
, v ar
omm.! Hvad bestilte De der? Igen.
N N
. N,!qlIi:kEt en Dojt.! Men jeg
N.: Saa var jeg kommet i Kon. .: ej, nej, VI filt forevist Fa- skrev jo iUE!8llle, Breve hjem for
centrationslejr,
i~~i~t~~:gVi~~ld!etm::r. ~ldbetUd ~at slippe derfra. Det ene a.f dem Donull . : Der el' mange, der h ar
havn
d t
I
o n- , blev , opsn~pet af Tyskerne, og
gjort meget mere end Dem fo r
, og e var danske Officerer Sila kom Jeg fOl' Krigsret n
del' sad og mOdtog Indmeldelser_ da
'
len at slippe, og dem er del' ikke sket
ne.
.
de bieN'. kl-ar O\' el', nt en Kopi
det fj erneste.
fI.I. Brevet VR I' i Danmark 'I
J~ f ' .
S ap
N.: Det tror jeg ikke paa.
Der Y3 r Ill.).k i AIfæren.
•
n og fik Lo\' at komme hjem
Domm. ~ Jamen jeg w~d det .
Ni elsen forkia rede, at han de ' D Ank!.: . Skulde De ikke melde
var dansk K011>Oral
.
b'l t
em herhJemme '?
• \'ar evet
"N . J
Proceduren.
. o, men det reagerede Jeg
Anklageren, Landsretasegfører
I

I

... --

---_....

Fjor.
DonlIneren bemærkede; Og saa
har De mærkelig nok været ran
fri Fod siden.
X,; Nanh _ mærkeligt el' del
da ikke.
Damm.: Jo, i Modsætning til
andre lIgestillede. Men Politiet
har nu ogsaa \'ilIet have haft fat
paa Dem igen i men det blev ikke .. da det var ~,~ n~r ved Domsbeh'nndJingel'.
Meldte sig selv til Frikorpset.
Nielsen fo~kJal'ede, at han, da
Krigen begyndte. tibvde en ForTetning, men hanlrunde ikke klare sig. San. fik han .'A rbejde Gom
l-ernbindel' hos Sager & WoerneJ'
j Hansted.
Paa Dommerens Sporgsmaal
om han 'e"rkendte sig skyldig i
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jt'ft'
Ik"l
s tw((en, "; lln hlln burd!' for~t (01'" l" ,l<' ' -'I)(l , "
"
T'l'IIg"C.
•
r)!, !"
; ,. 1;1'11' 1111,,1 ti l
"
:\ . J UK f!ll d l'lII pSf8UH
.
hundlc med !lin VOnl \.-"/l rcr, m f'll
M
tnu "I . lo kl ' Ih'l 1,1,m dd JO Ikk(
•• .~
. , . T rtlkJnJII1 sum
l!t'rti! erklærede Njel!len, al hl~ fJ
•
," .
I
Opfattdse kom , {Ul h l. I II .
li n I'
"
;"\J. 1II\'n' Pli
.
•
uskyldig"
I ~1(.d- Iwtmgtede s ig !'lom
\ IlIll (. .r
.
... 8:101 h..'JO·lldte jeJ[ III Erstalnil1~ fOl" T tlj,
'lk "g, ,,
~-\
Ankl :"' IIa r I>t' ikke væn ' b
dmnl, lIun om hall .fik 2 " (·JI!' r G
'
;..'"(' IIJ~n l J qt I'II"h' 1 2~ 10 . n/('111 u f )\' a zlst'1<,rl lCl
Aars Fængsel "ar l ug Rig ,h lll
•
tJllI!:gt"r. rnd!'" dd 1,I·kkedes. l
:\ .: ;\"I'J , JIlt"1I dl'!" (IH'e! , g g l'l' n o. '
II
,~ .. n;t'rnl ~ s t l~t'\oluligegyldigt '
r - n J t ' I ,n
-del gl'll UklArhed pM rlc1. I un~ L, for
iii Jo' iJ,;orp I.
-1d, ofur K,lrJl.'let. Idet "J
". ""'nllkl' \"111 1 o\"l'Tl u k et.
..
' to Lej n', Snzis telne, der Jeg f, ""..
. 1
:\ fedklll. kort., men har nldm r }{>
" F " /. Ide_ ',t Korpset sJ,;ulde /Ijenl, og
1.:1- , \I n.,,,,
.... .:fer nIM ud at ~ Iaas talt K(l utmg('111
n
,
:n O rt ."J"l!Ult h':ryssing var II.'!.-"1
Otlo\_
" fith Arbe d
; r \ !' ?arh. og de rfor lilev Imll
Hjemn1l' paa
il , s.,gr ~"
f jall< t M~'n vor Dd ,'ar den
Ank!. : ",u' De hjemme paa Ul"
n n !'Ip.Jo: m ,d
t:rrkt'!lk', of dtll'for endte <let lov som Fnkorpsmand "
t>r~('ndte sig ~k)'Idig j mtod, At \1 kom lJl Fronten. FurX. - Ju. ' F~hruar
ru Forr:l'derih'\-en. indcll 11Iud,," SituatIOnen været ha\'1\
Sej.
meget l'pl'['nd~ og vi 50\' m~
A~t . Vru
Brnll ~"';'~".~d,c;.:::~!o~,,~: EdIIIvar bJtlld henvist til at shllrplndte \'nahen med Ord re til
kebo, hv ol" o
l
N".' Ja. men
\"al"tl~en Oll tidligere L rmdl>thIllKJido> T.rskland. men det al anline TId, hvis vi blc \' anl-,"I.·!J- dun Dure,
mand Z11:lI"lin Lal'sen havde Orde t
ikke, og saa meldte h'l1n be af ;mdre illcdlemmer af Kon)Domnt.: Nas, De havde
I Kel·temUlde, lIom Ikke hur hllft
til Fnkorpsct.
at
De
il,ke
Net.
Fornemmelsen,
Kon ltebesolt i 33 Aar, var der samlhorfor '
let ndRkilhSte Tu:>ind Z11en nes ker, da
velset,
For t, sk IiriJ.,rqrel.
jeg '1lde ud at Se nlig
N.: Jeg \"I~r ~1\' nov over al Borgmesteren, Fabrikant H e in eke,
Domm. : lh"urtlan udVIklede det
pan Byens Vegne bod Kongeparret
gU i Unifol1neu:;ig
videre
for
Dem
1
Dtot '"ar ikke af krigervelkomme n Kongen mkkede i en
Dorof11..:
Saa
imnde
DI!
JO
ha
\'c
~ . : Jeg ble\" overført til Arkort. Tale.
,
ladet \":l!'re mcd ut. tage d c r ned
bejdssoldat
Ti l btlgetur~ n gik o\"er Kohtrup,
Domm.. Ih-ad bestilte De der? Ige n .
der blev her pjort H oldl vcd MinYidste De. dl:L var
K .. San var Jeg kommet I Kon- dCfltcnen ror Bef rielsen, og Sope~.:, Ikke en DoJt~ Men Jeg
r aadsformllnd Knud Peder sen tolnej , VI flk !ol'e\;sl Pil.- økrev JO il1Q&nle Breve hjem for cent rntion~lejl".
Domm, ~ Der er mange, del' hm: kede Beboerne.;; F olei s er. Og~na
,iste, del \'ar fuldtud nt. sltppe derfra. D{:\ eDe ~ dem
\'cd Geels Kro holdt. Kongeparret.
gjort
meget
mere
end
Dem
for
ble,"
op:mnppet
af
Tyskerne.
og
Jeg meldte mig I Kobenfor Ilt se Z11indes tenen for den un5M
kom
jeg
for
Krigsret,
men
at
slip
pe,
og
d
em
Cl"
d
er
ikke
ske
t
det \'ar danske OffIcerer
Ke Frl hed ~k æ mper. der ble\' 'lkudt
og modtog Indm€'lde1."l'r- da. de 1>100\' kl.a r over, a t en KopI det fjerneste.
ned af Tys kerne her Overalt hylaf BÆI'el " ~r l Dnnmark, slap
X Det t ror Jeg ikke Ima.
de des Kongen og Dronningen al
jtW fri og fi k 1m at komme hjem
store Z11enne!\keskarer.
Domm .' ,lamen j eg ved det.
Efter en Afskedshojudelighed
\'arlU:jk i Affæren.
AnkL Skulde De ikke melde
KJ 18 s tod "Dnnnebrog
ud al
forklarede. at ban, der Dem herhjemme?
l'roceduren_
Odense Ha\n og satte Kurs mod
f-_Ko
~·.'1'O
~nll
__,_ '_''''_b..I'..'~''..L~_".....J..o~,_men det reagerede j eg
Anklageren, Landsretasngforel' Aarhus.
L a r s e n krævede Nielsen domt
efter Anklages kriftet. Der herskede jo ingen Tvivl om, at L0,
ven \'a1" ovclinHldt, da Nielsen
VItte rligt havde meldt fug til
tys k Krigstjeneste, At han bllgefter har fortrudt er selvfl.lJgellg
kun godt, men det borttager ikke
det straO>arc, at han hal' meldt.
Natlig Bortkørsel fra Aalborg
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Havde Skipperen
faaet
I

PRISÆNDRING
*

SIg ,

Dl'tai.lhan"lrnlt'~ Ud~ul~~IJrl~

Lnndsrelssngforer Terkilsen, henholdt sig
tIl, at KorJl>;<!t var oprettet med
de danske Myndigheders Billirel-

og

se , og Niel!\Cn lroede, del drejede
sig om en friVIllig Afdeling af
den danske lIn:r.

IlYIDEUI\EIt.UV nOE (';.:":~'~;:'~)

A n k III g' to r e n bt!llla!rkedC!, al
Tysklund jo bell agtedes !\Om en
Fjende IIf D.mmark, og man
struffel' naturligviM dem, der nlE'lder sig til Fjenden.
For.!lval'l,lren: Til at br.
gynele med vllr man ikke klar
o\'l'l', at det ikke var Vell:l(!l at
melde sig til Frikolllsel. lIviII
!lskhmd havde 8ell"\lt, \'ar FriUfJlsff>lkt'ne bl"vet SVære KaI'!
ug tnk Appel udtalte l lo· Ik '-',
thlllftt l
o e-

Hl,.,1

]
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I
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Fonn-arol'cn,
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Havn stoppet.

•

. ,a VI maauo linde MtdIH III at hædre Frikotpdulkene
naar dl' vendt.e hjem Det. er !o~

~Øbt

al

h~vde,

at NIelaen bUrde

live vidat bedre De,kod
gering og Rlpdøl

d ,
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n

to-

A li I b o r g, Fredag. Ved )11(1nabild fik Politiet i Aalbof'K' Unden-elning om, at en Lastbil fvldt
med Automobildæk VIU" set k.
rende bort fra Havnen, Det lykkedes Politiet at finde Lastbilen,
som tilhorte en Direktør l Aalborg, der SaJnrnen med en Groa.
serer fl'a Aarhus forklarede. at
de , hfi\de \'~ret. om Bord paa et
Sklh i Havnen, hvis Skipper de
kendte. De hnvde \'æret i Bekneb
fo~ Bildæk og havde faaet Lov at
Skipperen til at købe 13 Person

bildæk oK' to Laøtvoansdæk. Skip..

nu

forklarede, at hao havde
erhvervet Dækkene J Skotl'nd.
hVor han
foqkøUJ.. V f'k..
lteder havde tuet Lov til at

118.

Pl'nm

»aa

IO alle d. O.k..... vilde ha
....k. ""'ti.. Daoldw.e vild
benytte Ul Fond
Pall'
It r Ikke Lid 111

0l und
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Politimesteren som Vidne
i Retten.
Fredag d. 30. August skal der
ved Retten behandles en Inj unesag mod Harry Dahl Jensen, der
under et Filmsforedrag i Thisted
i Fjor rettede et voldsomt personligt Angreb mod Politifuld_
mægtig Friis Berg. Politimester
Brix, Thisted, var krævet afhørt
som Vidne, men havde nægtet at
gaa med hertil. I Gaar er der
imidlertid vedRetten afsagt KeDdelse om, at Politimesteren skal
føres som Vidne i Sagen.

,

Fa.,;tsatte Sager ved Sænetten.
,~
Ved Særretten i Thisted er be, I rammet Domsforhandling i endnu nogle Særretssagel', nemlig d.
28. August mod Entreprenørerne
GUdmund Sørensen, Jørgen Jensen og Harald Pedersen, den 29.
August mod Købmand Johs. Fosgaard, Tved, og den 5. September
mod Vognmand Ove Ha~mu88en.
Thy Milt.

I

I

••••

at Straffeoe mildoes.
Eller Strallelovstillægets Revision Preder
har Dommer Asger Rasmussen,
Thi9ted, in1stillel 13 Brandmænd Mu.11
D og Vaglmænd til Slralnedsæltelse. for
• rU Seks al dem har allerede udslaaet Plant •
deres SIralIe, og overlor dem lore· 1. R·
lages der intet, men ayv andre 2. J.
Personer vil sandsynligvis 'aa dere~ 3. E
Slral nedøat.
S
4. E

liM
,aL)

2SO. af

S. N

Nye Berameterfald, tIIdel. led ••get 6.
Re~n,

trænger fra Ve.teuropa frem
•
r

I

!•• o

Gudrun Møller
··
døm t f or A nglverl
en liat

M lehe, 110m

Tbll led. Del
el velvll JlKI

var

,_" o.
l"

~e.

IInl

o"'

o I. e",

AI1).~@"
ff)rklarede, 8' han aldfl)l "dl jure
hllvde hett, Ilt der I Brien b tv
stukkel 111 O M. Han I.d den
øaagieldende D'1l i P"rf:fhu~et

Cart ThlRurd

00 b,m .. ,k,Oe Ikke

no,,,. ,., den

Overleldwebel KfJch
der
havde slddell Blvolloen, begynllle
a l raabe op. Olsen 88~de da III

IYlke

\
'l O t d' h d
Koch. " hvl. B,o ... 'O °R Ben'
SIap un der Hensyn t I
ms æn Ig e erue b"v "<" ., Ty.kune. v,'o. "m'
tlR' A,b.IO,,. '0,;.0. Mb'I ....
Koch erklærede, at delle 'la,
med 8 Mdrs Fængsel
Sabotage, men der skete dog
o

Særtene" I Thisted bphandlede

De over lor Tyskerne har er·

I Our en Sag mod den Z4.aarlgc klærel, at de Ikke øn skede noget
Pru Thyr. Pru Gudrun M. d 5 e n (f. Møller) forelIRelover for de pugældende.
oyer

eller Krise-- St ran dveje n 39. Tblsted. Hun va r '1,0
, . M: Del er ikke rigtigt.

' o"",n .

Jeg
Ikke med
om andre
denne Tyskere
Sag. end

Ikke mer e.

Skulde Arrestforvareren
skydes?

Del llllall for al bavl' anglvel Io dan ske Arbej dere III Tys kerne, fordi
I Gudrun Møller. Hjem
de ba vde generel bende. og tillige
Vidner afhøres
Retten gik Si l over til Beband_
en
meget
ved und er en Anholdelse If ben·
lingen af det andet Anklagepunkt.
~",I'; Atliile r des Broder al hi ve fre msI ' Trus- Dø forklarer nog e t .ndat Pru G M forklare de her, at ben·
af deevrlge ler om, al bu n vil de faa Tyskern e
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Mindelighed og be talte Pe ngene
Domm ersædet beklæ dtes af Dom· Inli m med de tyske Soldater. Hun tilbage Man troed e derfor, al
J ohan sen, og so m Domsmænd sad og omfav ne de en Tysker I
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Odr. Alfred Mad sen, Bilen. Han busk ede Ikke, hvem
Aa rstid efter anko m to
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bestemt, al hun ikke truede med
svarer,
lysk Pormaod KlUwer ben og Tyskerne, men bare sagde til
skældte ud, og dereft er kom Tyske· Broderen, at bvis Arrestforvareren
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- Hørte De, at bun fortalte godt
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Hus,
Arre stmedbjælper Cbr. H o I m
Kl. 20, sig skyldig i begge Forhold. Hun
- Nej, men dille sagde,
forklarede, at hun i Poruret 1940 bun bavde beklaget sig til dem afbørtes som Vidne. HaD var den
ene af de Io Vaglværosm ænd, o~
oph ol dt sig paa Kalrinebierg
og opgivet Bent og mig. Kocb
domshlem ved Aarhus. I Juni kom forlangte Auswels og vilde tage han forklared e, at O M lu i Seo·
bun hJem og havde derefter flere os med til Hansted, men sas kom gen og skældte ud. Hun sagde
Plldser som Husassistent. Senere vor Arbejdsformand Carl O I s e n bl. a., at hun g odt kunde serge
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skal Dag frem og tilbage med Biler, vilde staa ud af Bilerne og ned· blandt Ty skerne. Vidnet buskede
som Regel kørle bun sammen lægge Arbejdet, bvis vi to blev ikke beslemt, om bun sagde, at
Mænd, mens Kvinderne kørte taget med. Vi hentede alle vort Arrestforvareren kunde lu eo
med en anden Vogn.
Kugle eller al ha n sk ulde skydts.
VærktøJ , men der skete an Ikke fordi han plagede Paneeroe.
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al linde 1111In nu.
B o r I{ K Oll r d turde
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jllfldende Morgen VM Tyøkere
Bilen. Dc hllvde værol der 111111
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del sunrl Io Allr elden.
T"mrer Holger M I k k el s
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_<\..: Var d("O~ tkk .., f.m;J;j lie and re
KYin,lf'r Ikke "iklc kore i:>a.mnh>n
w>d Dom?
T.: nut \'·'(1 j('g i];;:kot> Jeg- ha:r nJdnig hørl om d~ pen,;on Iib>t.
En Ep isode i Rutebilen.
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FJltI lI.ad',C.fl J"odchlrUlh.', at ,h un :m
])ag umlel"\·.·j;,; .(IiI Ham.~:u.l var W{'l\· ... t
gt!neret .il tO _.\.rtlx\ld ~rc, der hU llll.n
i VOgim-n. lx-n ~I\(, 'ha.nl.. ..un:jtlt
Sma..1sl('11 prut hl'nd(' og ;o.agt til Ih'

andre, at di' ..."ku.\l;l.:- I>e al ra.~ fn!
p:w. 1m Sa.b. $...1A Il" kllndt, INI. h<"Jld~

khPlx\l, og im·r.4,1 hrtlKI llI('~.d
sltl"'rk.· S'\w·l.l:<lOrd o1l111eru.l\'. Da \'0";-

lwn li,H ld:1{'r n\r Jr.Ulet i ,s1\·kk -r.
\'ar hlm grlhlt'nd" I;(.wcl nf, u~ da

d.m ws.kp {]h,mrrl'r :.pllf1,"tI', h'nHI
hun gr.l'll for, forl.dlt' hun, hY.1t! ,\1'fl'!.,o:l.;m,l'n{l"rw ~t.;lv,lt·
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h.an h.IHI,' 11 \.\ Nlnll'gt, ln •.ul dl'r
\·,ar i \·pit·n. f),:\ hall 'h,ln:.'. 11'.,\,1 Ih-r
kl'!, h'ol 1, .. 1.· ha~\ I"\'u ~1,1I.1,*,'1I
og IIJiflhl'rll!11 1I1,'tll'-iJ,t i II IhIn ti! 11"\1dl .\rlll.jtl. plm!. i II,IH It~1. IlmJ. r~
\ j~ II w'lh' il Il! tlII'11N"1 l. 'lI'Il', \\111 d"r
«kuld., If'H"" n ~... " II I ,If I;. "\"\1,
TlIt'Il tru I ~I~~' Io 't\o"'6n1l, Rt h1L1\ hlll'l'
m ,It {.t. 'Ol n I ~ r... 1. Illf Ild Il III
Vil]'
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doo Anlo!dn'ng, Da. Yo.;rr
~ I ~.)~ \"1U' <iM- k(lmfOOl. ".. I'
t,~~ OrIicEHlr. dl'!' kMf"Vø'l.
l
Ol' CJI a..noien +u\de med Lil ,\rr.,;'en
i H>lnMoo. r...rt1. ru ! ..a:rd.!·
t
(A,drlln lfad.~ .-\ riJ<~l ..rn
dan."Wk .
r,.I'1l'lan<) k,w til og i'T J'l: i·., r·
for 11<>l.<!!./'IlÆ', al all,· A.rhr J,t I;'I.('
Il) 1lt:o'1L...._'W· .\I'b.!'yl.·. bl.. dl' Io
),Lø'nd hl..!"/" la..g1'· ml..!. o:t dr'r &1<'
ikJ,:(~ JX;)Wl, saa. d., to ,\rl)('jd.,.,. fIk
_l.

1

JflV lil at ~.. !l't<t:1 dt· an re V"ln'"
e1':klu··rooo!'. 8.t Gud:l"ln }i,ld!t< n tla.,Jf>
\1l'r •.,!\ ril Sted.- Uf)(j"r li 'l. {)ptrinøt,
og at hM - ~"tar hll
'r, !lim lla'rlJUlS1 hald"~ .. \aat-t tl)jww ·rend'·
og se( til
Fru M ad!- '·n f(>r~ :\1 d....
ml' ('[l Da.n;... k(!l' Alun h..1."..lt' R'!dd·t
"ed Slrlen af. !Ihm d..'\!oo.... J>m· '.,.1..1'
denn(' ).rand OiJO.Tu ,. folr"SV'tmd...1. 1!J.
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jk.;,;.,. lamger,. l:x'.~1.lSll\ f~l(:.old, at
df;t ""ar en Ty,~ker, Fru Mad !il1 ha~'

<ko lridho! æmmen IIl(.J..
Tcm~r H(>!:gP.r 3J<ikk4"lsen, ["glev, var og:v md Imvtn1~.
A: R ",or{or kørte Fr.u. :\fatboo
,S3J"men med ~fændl:m\'?
V.: Fordi d(! lIJ'tdre. K\"ind.'1' uk,'
'VUfe. være SlUIlDll>n JI'k'!Il Iwnd(.; dl'
sagd.e. at d", i:k!(' kll'ruk' f,)r.-l!aa h,'!lde, idet hun knop nok kund' ta.!{'
Dansk!

H.a:o fol'klaxcde w.dl'N'. at GU,InJll
~ladsen lit. 'l~ \'æ~t m.>d ]..cu hilen, men hUlde alk~ JnJ,:;.,ke, om hun
den ~de1Jde Dag \han.w S!(I.:l,·l
en T~"k{'>r. Sa.'Lr d·".
,'ar TYSkere moo i -rogn('~'l, pil'jOOt'
h~n alåd at .'l/;oMp si§! til d '!Il. Jla
" agnen \"3r gaa.ei i 513:1, \-ar Fr'j
lf&h·f>!1 græderu:l.l' lllbe-! ill'fl tB to tyske Oificel'W, d..!r '""3 r k lnl.'TIP! til
Stede, og
ior.:a.lt dem. :1.1 hUil
,ar b~lIt genere!. ai ro Arl)('jd~..~
hun udll%Hlt> Tom.rer ~.!':l..lJ"t1 ,""JA'
l'n K ammerat, som d(.· ,~kr!di,:,'. y. inct. l!l""k:lærede, at Fm "tul. .'n ha,.I:rlaa'i:!t lldt kil en Sid..', nwn" OJ)'ri~
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H,'!OSyn til. 3t O..,
l n J2".!(l :\Jaad ~ bl<>v ~~
Al~')dl·.r:li'"

ø1 angive
bejdf'.l'i.'. lig''9Cim '!tun maB ~

de to

Ny
•

l

.r

_;\1"-

med

....

nn Ret kuru-. : . m)! hloo=.;
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Sport og Idræt
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•

Danmark fik en
Europamester.

hayo.·

)iiet" Hob.. t Sørensen vandt
400 Ul. l.@b j ..17,9 Sek.

Ilel fandt Stæ, ml'n d.·t ..-ar 1In3
J lhltryk, al :mm stad og ha\,"" tmJt
af S1ig s elv!
:F o r s "o',: H,yo"b.1l );:u!l(l(' [k, SI'
d-øl?
V.' Th.'l kl!ll~e j~"lg da 1"t'.;::Il..- uu ,.(ter (1,01, d~'r \<Lr skel
p o ,. s·y: Ja, l'<'):!"Il<.' u.:l! ])e. ~ta lr
IIi3r .;;cmI Vliothl~ Ilg ~k.1l hm :'1.' gl'
&utdih«lrul, ikk-e Ir.u<l 1" har ktUIIlt-t l'1..ogne url I '
1) o m.; Hwu",tJ...·\fi fik Dl' d,--I. In,It.ryk?

V; Dcl ma.a

.it.~

jtl ikke
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:J;.- .,

jeg tl'Ol.'d,~ alt;;;:ta, ru. J~all !1O:nle
f(t(l(·' ondt ,li ",:"r ,.:, 'Y. fll'li 1lNl,;1 n~

Jll{'tl

l."" h.un var b! 'h"lj Ill·~lallllk
lw ~[a d ~ (' n al fu;...'1tlo.il' ,It ha \'e
ud~'.r:ct nogeJl

for T)"';\"'oJ'lH'. I -, .~ Ul

lmu ho.'llor iJ.,.kl' ha~·,l.' s,'It llt~ • t t
de nsk' Off;,'.(.'Il'Ul". og . tin h ~r. i· b. ,I

I"'t· nhlni):!"

!a..~'1 ~1.\·I'k..
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blnH'! gl'Jl('~ f.)rdi ~ Ul .~ . Uh l
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.\ Ih,l!"!nr f<)l':" hr :l~""
lm"n·
.~l "?;l,mhn. ",)lil ,h. Jlllr?
T; 1"->4 t'r "n S,utWI 'tl~\ I ~
T},.\~r

-.:1 lnl,.t!
110m .. skul·d,l,1.·! 11'1.' \\'.110 y""
\1~ Shl(I!,'r "II,', l l :-:"1 11.111 l \
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,
T: 1"1.;'1 Kltll h, ).,,,,,,,,1' 1),1' 1'1111 ,I,,'
(ktl-1IWrulll~.hJ.\.t-.:' t'll
'r.f.~l'\1ft
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kl1l'll' ti! lIaU_I."!1 h\'l'l' .\IOfK'III, ",(_
IlIU!-itl::\ll\l i d"H Hil, ~ll'or _hlll'J(j4.
Ul'IIJI.I"u,' BIIlI, Ul{ 11.,).,1' J J(\·.i;ndl'rlll_"~
Ih I.

,

•
•

.\.: Ih~)[f<ll' kort., D., l'SulHm"n fTU"{!
.\1 ,,-ud "Ilt' ':'
'J',; J,'"rthi ~It'rt,.~ ,I~illfik Ihr" (lo rlh"tI,
111"01' jP1-l" nlillL\jlll"!I!l \1>( ,~~I I kuld.' JI.g
i.kk.\ J.!'1a 1';41.11. J!I~Il{t.
(J II m.: El' d"1 ri,,<1Ih.~?
T.: .1'1, d"l 1'11'1' • f 11,'u r.nll}(1.
.\, \'"r ,j"1 ikk." ror.li II.. M~lrl'
KI·;n,I.'r IhJ,!.! l-i]"I,' km.,. /;.:lIIl1lh'fI
/Il."!! 1"'H! il
I'f': J),~ \",~I j,"J,f ik.k,'.• "",," har nJd"i~ huri 0111 Ilul PI'I"'f)IIII,j.,~
EIl Episode ! Rultll.lllofl.
F"I! \1;1(J.~f~1 tf.wklu rt'rd~'. u I. hu n "111
I)«,g Ilmlpl'I\('JS bil HM!!, luel I'ar blt"VA
g.r-II"l"I·1 al \<1 ..,\Id>lVtIl'l·'" dt'r \"OIJ' JIllld
i VoJt.nI'Jl. D~I\ ~IH.' 1Iil,\'de fillti<lt

Smil,I,"I"1l Pi\.1"1 Ih'llde og Sligt til tIl"
1111(11,(" nI dl' ;;/k'uld", 1'1(' at fnn fn,!
Pll/l Ull Sluk:s, SiM \1,· kUII,II'

u:a.u

h'lIll-

d(' Uit!lfX\I, og iovTltgl lml.g'l lne).,'ll[
"~III'rJu' Sku'Woord ()1Il lwudl' Dit Vog~

Iwn lidt urler Wtr g<UlI'L i B!Yll"r,
":lr ;)nUl gm.>t!l.'u<le s!mtl't a,f, og da
dml L)""'''ko Ohmllfifor E>lmrgle, Iwnd
Imn grwd Ior', Iforl<tll-c lJÆUl, hv'tlK.I ..\1'_
bojdtlUnn·tl(J"·l!e ih:u"dl' ~1,~1 om lwoot>,
IJ,d,! t~rtl(fr '·ll.hl'

d01' kOlnWQI lIll U<I.JL,,,k
H)j'!m~I:lld ko~m!~ i ('Il lJtlklhil, 0!t.
han 1Hi,wlc o~aa RJlU,~l, hnttl dl'x
var i Vl'kn, Du han lll>nl{', 'hww der
VIU" :;;JwL 1'I"""ledc hUJI }'r'u Ma.:!;:)(>1\
øg' 1.og"lhrmde med sig j }Hlnu '1,11 1um-

dl':$ A1l'ht"Jd~p!ads i l r~Ulr;I,"I1. U~l(!er
\mjl'l hall'll,,· hwn flIP'tlngr lJ'(\Jl(.1J\,OIll d('J'
S'kl1ldll g'lJI't'I.~ nagl'l UlI ul EI)j.sod~ll,
IlWtl h!uJl ~1'IlI\"ILt) ffi"f1!Jwfl, a,L dl'UlIl bare
ØIl~~'tItl u,t VR\J"e i PJ'(·d, og ad. lUUl
imJw mltl/.' 1,11\'0 UQg~ ud !lIf lflis!ot'!icn,
A; (h'('J'\\"lered02 Dc Lkkll, ni col PaT
\)"Skl' OMiæl'or ,'lld(' a.rI'll'Sloroc de to,
der' nH,lIvdK\ gonerCL Dum?

1'.: NI:l'J. jog blev jo kørl d\IDllU Co.r
do

rull~I.N.I,

A.: DøI.

m-

d'(!t' 8!ll,lre, der sigi-r.

Har Ol' iwj[er r:k!ko OllJilaJI E'p:isodcn
o'I'{\l'\f'lOr rul'dl1('

Tyskol'e?

T : N~'Ii, Jog 5}ltlhlti, dOl "ar do()l rooa
PJa!IQ\'lI.rt.
tI.i'it\1I ~fflKll')ort l1fl:MlOde hoo.tom't, at
\.JUJI ikke Ill(ll\-'lle I>(>L dl~ lyske O.nf,jlX!rer, og luL ll'llll wm'illoOo)U[N ;ullct ilU,\'<!il ,hmi lul Stigen ajdCin E~)isodCUl VaJ'
fml'g<\Jl.('L '.PLI P(lJailif",.J.I~I)Ol'Len lWJ\·d.e
I~un Jot11darol, ruL J)'l1Jl OI'I"..n(fit' Ty_
,'~kerno

hlUvtll3 6a!g1.

alL

Umlll likko

011-

skf>1[.o de 11() AJibC'l.kll'illmorrd f~Jnl til
AlmWJ1illog, nl~Jl i &'111.111 1[11\\\'1(1000 111l1l,
lil dl'lI1lll UdtoaJcl<!:\o \'~In' (Jro11læl aveI'soon )wrle OIOll'liC {I[

hl)' [''.or,mlLll(/l!I1,

lCall~LOO,

\I I L "n gr;t~'\lul., ]Hh. I dU'Il1 !'il III ty.
~o '''-{k'',..:r, <I,'r v Ir k'ml1fw! lil
SI, I~,. fiK haw!o· 1,,1'11L1! 01,.11., fl.! 1IUiI
I"u,' },J".,.." ;("11' not .tf ~" _\rJ",jfl. ,",011

"J"

'('1If/u,'r Hurt:;:.'i1 ,1'01 ('I{
I'n 1{lIll_nll'm" '1"'/lI Il" ky ·Iig., \",1
hUII Ild,,,

Il' I "1'.. 111 .... .I", U! /o'1'U \1 ,d '.fl tUI\.!.
H!;('I"I ~idl bil "n Sif t", 1111'11 Opl",

Hl"d, IIH'Il d, I ""lr han.
[11.1 q k, fil llWI 1f1.,,1 III! hl~~,I .. (J/) II
/tf ~ H'lv!
F 111'''''''.: HNQI',I;Ul ktUldl.' jJø Fl'
m'l

fUHI1.

dd '(

\'.: Ik>l kun.!,· j"1I" ,Io r":""I)" ud
IlIr II ..t, It.,.r \-'tr ,...k"L

ro' u l'I'\ y' J<I,
'h"r ~ml V,ill'tno

/"'11"11('

lLlII

O"

,.f.

I>ln rr

:~k'll kUli siW'
Snmllh,·,llIn, ikk., hwul Hu 'hllr kll\l_
/Ho! 1·1'j.!"1l" ud!
~J o Ul .. lln,mlJm Hk JJa ,!t·t Ind.
(q-k?
V: DOI mila j{\jt jo "H,) !>ig,'
'Il{

mt'lI jPK IrO"'ui> ltlot:."'l11, Ilt l~un ,h~U\'.I('
flllll'l 011(11- ~uf »i,.: <'If>!'v, fl'''>!" hllJl s}"n_
I~,,,: hun v./1'L' bJovo! nI,:t.Jh'l<ntil('t.

/~u li li d;; (' n alll\~'I~II.I.' Il'! lla.\~
udJ)Ug"! 11Ob'ell {ør 'l'Y.,.;kr'I'IH', Hg('~
hU:!l Iw!Jar ikkr ha~'dl' l'H\I nO',.:~ 1;[
de l}"l'\k:o Officel'r.r, og hun 'ha/ni.... 1wl10/' uJ.driig ];~1. .\liI·rkt' !nI, al hun nlr
hlfll'('l gUIl;'l'l)l,
'l' }',..k ,•r' (' ,

rol'di I}nul gik mod

; \ ,; /lr.'QIU()Ir ,r(}rtwllj't' QJ,!c V Idn(lJ'Il('
,~lUI ~"and~I1).

'r.
1Il\Kl

1)('1

tI~,

Mm

gru'l
SanlkmCnm'IDrg'('Jse

er on

JwiJ;!

1) o m

-8k>\lI<11' It!'t qwt... 1"II't'{' V!m\'1

og SJudder oUe!'

"",'r,:

llJl

Sanul~{!Ij ....\'æ~'I_

Dol kuu(](i [«lillydi.'.pau. dat.
(hunlllunJul'Il'Uh11l' 11l1'J' Oa.JlI 'nhaJf,llI,l'd

O l {IS o Il, Amagor, f~)!'kJiI1lr''\fI{', 'Ul h11J1
,',ur k:ollullel Ilil 81.00(', ri L (Il' t}'lOIh.
orriC('..N'I" 'hmwle k'/'a:n-ot al fa.'l. de \.o)
Arbl\idl'l'IJ nu'd (lU .Arn~tf"n i l1an<j(\~1.
H<Ln hnll"M S:j)lu'>gl Arbt'liderne, om
dl! 1'o/1l' k18.r Ilil iLl RI)l1lng(' nød nlr
Y.oS'IH.m, Jwi;; T~~(','nl" llOg døm moo
sug, OV('lif(}J' l'y.<11N·I·IJe hw\'(le IIWl
StlJ."It, Il! A.rbll-jdrl'illC "ljlde n-NUæggc
A lbc.jdcl, hlV'is tiN hltw NI ArJ"OSla.

lion, og dor &kele HukC' nogeL

Nægtede ogsaa det andet Tilta[e.

forhold,

Om d~ UII1d~-t 'lli.1!1aloforlhoLd forHlu\l'«l(' GUdI1U'U }ol li <1 '" « Il. udhC'Jld.'l';
.H1,odllr (lll'gallg ,h.jl!w!t, ,<;[jth!ll\!L l'lI
kt!1 .Ii'·a ('JI ]'fand j 1'lnSolCfl, og FIUIl\-

er.

Ill'11

~lo.wl-o

A{'I..'1!q)(>ug('

1ll1l'OlllIL d.'re..; ~;<h'
fur nl Ol'dlll' dot lIwd

V('1"tk,o'll~me.n//n. SmHlI"(' :;.kl110 d(}r n1iiS'ClI'l'l AnnliO!{le1ll'o, og (h VI\>gI/Vw!'nopt
C,1l r.~I'(\I'II1Ui'rlctiWg' ~ V'ill'l~I"f't1 lil-t') klllll

Ior ul 1l11Ih",1t\., ,hWlflt .... 13l'o(]lw, "nI'
jilllun'i!itm b[uw! llH'J.:'l"!, k('([ nlf d,.L
F\ru ,M<l(lscJl ~11l\rl\' S;1J.{! IliJ /{jon U!'':)·

En noget anden Forklaring.
'romr'ol' G()([l!I'f'If'I(l U o;') r !I' ga..ar d,

dor, 111 han hurI.' ... kll~dt' dlil"I1I\';'lIld,' ,~";g
til AUlItl';la'ge l''o/,kC', hl\-'lil-l hUKl hh-\

J«()J){~lllhtm1l1, 'fIor1kJ.nrull<', lUL hll'l1 VfI,!"
lUud i d~'n JI1.'LlJJW"l1lø!l([I' IJAb.<alhi l, (\"'JI
I)llIg, Olllnilwt pa .. ~ Lndl1.lIt'I'I'j~'ill {rund'\.
Su'{L (}U1lnll\ 1fuJ~"11 Jlltl'da sidd...t
mf';!''!! ;k"'l'lll'!!'l i:'tWl1mt"Jl IU''f1 e-1I 'f y.-.k{!l", og lIlli' ""at" fru. AI~I''IIIL·rw'.s Ri-

Illlislll1lmllløl 1111" A l·.r.~!f\)11I''I.lI'UNlor\, ror

ut'

T)«l'

hlln h'lI'nh' hN>I M
1II1,04hl\.lldlco_lJ BlUl

l~{ln~t'l'l1e hl,'"

JUlWd(\(I~'~

at hun

Ilkk('h:wdu sagt IIUd<l1 ..':{\(I 11l'11 [,Iti-

['igthpd.
Al'!'MlllM[!jII1lttlJ.,r Cllrllln!

Jll,

{Ul' •

frl'mkoHun(\l f'{)n~k,'HiF.Hnub til

1J.d!Jll,('>!!t1 uL 11U'Il Slilll Vnoghvu-'I'U.'<IlHlJHI
,~jllrnlItH~n J!I('I(I "n KJ\Jlh'4tll Vl\,l' k'01tlDllN
fOl' ut Illnl[l!)I(I,_ [i'-1\lI~lll~I~"IN {)1'Ot!1'I',

1',11..,. om f'lI nhnilHltodl"l (',' li It."u(t l'tI R[U!-

h_Ul':clQ &1ua~11~'1 ('Il f'l'kl1>. Fru
~h,(I.«("!l \'011' blt"'~'l JIH~'I <)ljhid~1 I)g'
h~l,wl(, ['I) o, sU'A'I, III hun kom r>:.IlH11"\11 nwd '1'}"sk.·]·C', OK h'l,i •.; ,ll'l skuld,· \';1'('(', kUlItil.! ~1l1l1 ",'IJ)!!II .stlrfW fol' ,l,!
1l('IIulr"~ ·TlrrM:I\\!' k',lII tI.1 luf .\1'1',\.;11'11
iu den MLuIl Ii'wn~ H,L J~l'.11~~~nQl'\ llI,'()!'lIU,

rr'

li/{

111't'lOl(Ju

Pri8fo1HU, (lI.{
d~lll, L('JI'rb(' ... a'g~lfjf'I' IlU l'I'J,~"r
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160 Miner strøget
veq {\gge r til i Da

,_

Men der el' .endnu Ia.ng t igen.

I-

r1-

Iii

Mine\; rygningen udfor Aggerkysten gaar nu rask fra Haanden. Siden sidste Lørdag havde
man til i Gaal' strøget 160 Miner
Syd for Agger, og Kysten er nu
renset fra Agger By til et St.ykke Syd fol' Sømærket. Naar
man el' færdig indtil den siare
Mole, begynder man antagelig
Nord for Agger By og udefter
Lodbjerg. Det er dog ikke gjort
med disse Sprængminer, bagefter
skal der igen stryges, til man el'
sikker paa, at der ikke ligger flere Miner mellem Høfderne.

,...J. _ __

J

- - ..... ~ " ... .:>

Avance fra 38 til 21\ pCt. N edsæltelsen sker under Protest, og
Mobelhandlerne hal' bebudet at
ville fremlægge et Materiale der
•
•
VIser, at Nedsættelsen er uri:nclig. Den nye Avancesats træder j
Kraft om 14 Dage.

Prisdirektoratet vil have fastsat
en f ast Avanceprocent for Fa.
brikkerne.
Paa De danske )!obelfabrikkers Handelsforenings Gem=!ralforsamling i Aarhus oplyste For.
manden, Fabriltant Th. Nielsen,
Farshup. at Prisdirektoratet har

:w_-•.__. ._

...........=""''''''.,.,..- ·-.....__c ......
forlangt, at Fubrikerne slml Iwve
en fast Avanceprocent. Fabrikanterne gik imod denne Tanke
og vil nu søge udarbejdet et an.
det Forslag til Prisregulering.
Formanden oplyste iovrigt, ~It
Produktionen gaal' jævnt. godt,
men at man mangler ArbeJdsltraft og Materialer. Ordrer fra
Island, Amerika, Holland, Belgien l Fl'anh.--rig, Ungarn og Sydafrika er kommet j stort Tal,
men kan ikke efterkommes, da
man manglel' Træ.

-

-~ - -

En af Tyskernes
Thisted -Veninder idømt
8 Maaneders Fængsel.
Gudrun Kristiane Møller var tiltalt for Angiveri og
overfor Vagtvæmet og Arrestforvareren_

Ved Sæn-etten
gjordes gennem

i Thisted afeL tre Timer
langt R.etsmøde Sagen mod Fru
Gudrun Kristiane Madsen, under

Besættelsen bedre kendt "om
Gudrun Møller. Strandvejen S9.
Thisted. Dommersædet beklædtes af Dommer Johun scm med
Gaardejer Alfred Madsen. Klov.
og Gaardejer Jen. VjBhy Larlum,
S{X!rring,

/KIm

LandHrf~t8Hagf"rer

J)om 8m~~nd.

Laraen

vllr

AnkItU'f'r OK IAlndlfr('tlllz:..agfftrl~r

Trusler

En AIfære paa n ,mstedvej.
Gudrun Moller tilll\ltes fol' lO
Forhold, først for Angiveri, idet
hun en Dag pall. Han sted Lande·
vej til tyske Officerer skulde have angivet to Arbejdere, dej' havde generet hende. hvorfor de to
blev truet med Al're ~tnLion og

AfSkedigelse.
Hun hævd<'<1e Imidlcl'tid, al
dp.tle ike var sandt og forldnl'C'dr
om sig selv, al hun i 19·10 var
paa
Kalhrin(lbjf.>rS( Ungdom,,·
hjem, men d('J"f'ft('I' fik hun PlndH
Hom J[us:u8igl4'nl i TVI!d og 8(1nrfI' Jun"de
hun t't Pit I' PllldsPr i

•

•

Thisted. Ind imellem var hun
dog hjemme, idet hun fik toB"rn
med hver sin tyske Fader.
Anklageren bemærkede hertil:
Ja, De kom jo en Del sammen
med Tyskerne - for ikke al sige
for meget!
I 19-14 var hun ansat som l{ar~
toffelskrællerske l et tysk Kokken i Hanstholm. Hun tog ud
hver Dag med en af Arbejderbilerne, Hun sad i en Bil med enl'
Mænd, mens de andre Rokkenpiger SIld i en anden Vogn ~ hun
lwnde nemlig blive kort uælmerc
til sin AJ'bejdsplads i den første

]J.I.

tJandl'l Arln'jd<;ff,rmuml i in Bil
og ~1)Ulglt:'. hvad Of'l \'ar. ()~ jer

8ftgde, dl'!" var lo af Arbejderne,
dpI' havde Kf'IIt>n·t mig. og han
sagdj· om den ('ne af d~m. at.. den
SWinsrpjaLte val- Imn ()~aa \ed
at vært: ked af 1lN!. Arbejdsplan.
sen; men vi hlevenigt· om, at del'
skulde ikke gort> mere \0<.1 det,
og 8'Ul log han mig merl I m Bil
til IIansh'<i.
AnkL: SaH Dc ikke. at dt'r \:ar
~t Par lysk\! Officerer. der vi.lde
nrreol:ilere de lo ArbeJdere 'l
1'_ - .Ieg har ingen Off"('r~r 8(.t.
A.; Vidnemc~ Ji'orklnrtng e r
gan::lke anderled,·s.
T.: Jnml'n .'\:lndan
level d~l.

set moo ;mdre Ojne.
Som Vjdne førws fnrst Tøn\l"t'r
Godtfred Borggaard. K ...
bcnhavn, der forklarooe. al Gudrun ~roller dl:'n paa.gældende Dag'
havde siddet vcd Siden af en tysk
Soldal i Bilen, og de havde to gl!\
om hinanden, hvilket halo·ie 1m
leret Arbcjdt.'mt.·, U 8 dp var
kommet n\l'd Tiln..1.b t I "lf'"1de.
Ank!. Yar De med l l at ruS<lgC'U

Darum,: Val' det derfor'! Var
der ikke en anden Grund til, al
De ikke korte med de :mdn~Kvin
der?

Tiltalte: Ne';.
Domm.: Val' det ikke, fordi de
andre ikke vilde

kore

F!\mmen

med Dem?
T.: Dc havde da ikke :-tugt noget Lil mig personlig derom.
D.: Ilavde De det ikke JO'"'
Fomemmelscn?

T.: Næ .....
lian !'dkogtKon versa f ionstone

La.<Jlbilen.
Men en Dag ble\j

Ank!.:
dl~r
nogle Uoverensstemmelser med
ArbcJ derJle i Bilen.
T: Der Vllr cen, dl'1" ømro Sten
pun miK og sagde, at cio økuldtl

se ul {na fal pna en Sak!. og fRA
IIM!'rt klippet af don Ludel'.
Fol'Sv.: Ih'dC' lir g'P1l('l't't n m
for?
T .. ,Tf'g lun:dp nJdng'

be'
il.: Dt'L hU!iker Jeg ikke. meD
J<'g' har nu aldrig \'æret hangu
for at gl\'l' min ~h'nmg ulkende
nnl\r Pige11le hl('v lidt f(lr HgT't
gi\'(' overfor Tyskt.·rnc
A. Hvorfor \'1lT hWl kke I
VOJrlll'tl med dt' and.:
Knnd('r'
n.: "eg har \\t1. at J)amel Di
Ikk~ \ Ide \' 1 SAmnl n rnN ben
de_
A Ha\dn 'lun <b me,.,t al pre mN. Tyeken: •
D. '[)(.t .. • man J r ligt n
Bven ol' ned
f"kO\'t'D

p'\Atudtet Sid_ 8\

t.".

,

Hl:rrer tø, . fne- de kM.
~
il'n :yf J rna-r
JJ. • Il t
, '.dfryk
T. lJ

•

I" dit I ol(

,

,·'m".
,

'o,·, ) W

fri I' .

lJ.

,

T.; Det pl~j('de TYi'!k('rnf~ ~t

tu!en~

j

LI

Pigerne med!

D.; Det var vel ikke Dem !\el\dpr henvendte Dem til T}'l:Ikerne;
T.: Nej. Men EM kom der en
dBndHk Arbejds!ol'mand i l>in Bil
tig spurgte, hvad det var, og jeasagde, dc-r val' to af AJ'bejderne,
1'Iust.ed. Ind imellem var hun der havde generet mig, og han
dog hjemme, idet hun fik tc!Bøm sagde om den ell~ uf dem, at den
med hver s.iil tyske Fader
Swingpjatte var han ogsaa ved
A nklageren bemærkede hertil ~ at være ked af paa Arbejdsplad_
Ja, De kom jo en Del sammen sen; men vi blev enige om, at der
med Tyskenle - for ikke at sige skulde ikke gøres mere ved det,
og saa tog han mig med i Sin Bil
for meget 1
I
I 1944 var hun ansat som Kai'. til J-Iansted.
Ank!.: Saa De ikke, at de" var
toffelskrællerske i et tysk Kok.
ken i Hanstholm. Hun tog ud et p~U" tyske Officerer, der vilde
'hver Dl1g med en af ArbcJderbi- arl'estere de to Arbejdere'?
T.: Jeg hat· mgen Officerer set.
lcrnt'. Hun sad i en Bil med ene
A.: Vidnernes Forklaring er
Mænd, mens de andre Køkkenpiganske anderledes.
ger sud j en anden Vogn; hun
T.: Jamen sa.adan har jeg op.
kunde nemlig blive kørt melmel'e
levet det.
til sil) Arbejdsplads i den f~'rste
Bil.

-

.

Sagen set med andre ø j ne.

Darom.; Var det delio)'? Var
der ikke en anden Gl'und til , at
De ikke kørte med de alldn~T<vjll
del'?

TJltalte: Nej,
Domm.: Val' det ikke, fordi de
andre j kke vilde kOJ'e sammen
med Dem?

T : De hn Yde da ikke sagt noget til mig 1>Cl"sonlig derom.
D. : Havde De det ikke ]J1l1I

FOl11cmmelacn?
'r.: Næ..e ."
Hnardkogt KOllversations tone
i Lastbilen.
Ank!.: Men en Dag blev del'
nogle UovCJ'cnsstemmelser med
Arbejderne i Dilen.
T.; Der var cen, dcn' ~med SteJl
pall mig og sagde, at de skulde
\Se Ilt fnn fJlt mUl en Sn.ks og fan
Jrnal'et klipPflt Ilt den L udel"
F'o/'SV.: n vde de generet nem

før?
T.: Jeg hllvda nId rig

l:Iot

de

Som Vidne førtes først Tøm/ocr

Godtfred

B o r g g <l 111' d,

Ko.

benhl.l.vn, der fol'lllarede, nt Gud~
run Møller den paag:~ldende Dag
havde siddet ved Siden af en tysk
Soldat i BlIen, og de hn\'de btget
om hinanden, hvilket hnvde irriteret Arbejderne, Sall de VUl'
'koDlmet med Tilra...'lb til hende.
Ank!.: Val' De med til at rl.lU-

be?
D. : Det husker jeg ikke; men
jeg' hnt' nu aldrig vremL hangu
fOl' at give min Mening tilkende,
nOll]' Pigerne blev l idt fol' Ilgressive overfor Tyskcl'nc.
A.. H vol'for val' huu ikke i
Vognen med de [md re Kvinder?
B,: J eg hlll" hmt, at Damerne
iklm vilde være slim men med hende,
A.: Hll vde hun dn Jlleget Al gø/'6 mt.>d Ty5kerne?
B.; Det SIla man jo l'ig('llgt \n~
de ! Byen og nede I Skoven.

!J'<>n..tt.. Iilid. 8) .

denne eD'

En af
{ Fonl' It tru ,~
I t'
"d

A-

I1wld ble\' dl'!'

"
nmbt

li l

It

D.: JIvor vids te Tr~kerne (e

fra?
_ _ _
B. ; De slIgde, at hun ha\'de be.klaget sig til dem.
A. \'al Gudnm )'follel' l il Stede ?
B. : J a, hun stod ved Bilen, og
Jeg

ud.

·nd,.

kil været
to Chau((ørrr.
A . Mc-n hvorfor Io

hende"
B . A t hun Ikulde klippes. "
A " 81(>'" der ikke ranbt Luder .
. : Det hu~ker Jeg' ikkt,; men
B..
I ' -f. om nogen
det var da. rime l~~,
Tron til det l Men SM
havde foJt
g
rdt efter
kom " ognen i Hold. og I
t
K meral hente
ble\' Jeg og en run .
der
• ..J
"' nogle tyske Officerer,
IIU li
_ .J Arme
og
tod og slog ud nH.'u
~
' d havde for Vane, og
Ben,.som e
k Id ge-raabte om , Ilt \' j ikke s ' U e

"ere hende.

Dal' .,.

!-}i1tes, hun ~M ttiumferende

nit dette?
v'ær
T : Det er en Sammen
mod mig.
8t! D . Tror Dc da virkeli g, dt l .. cr
..
dskab og Opspltld
det rene Ok" de aoot Jyde til dd

I

. . 'da
nt' m l'

6M

T.: Det

UD

"

Arbejd..fol-m a nd<'n " kred ind .
G.trtner Carl O I (> Il e n. Arna·
'f kl ·~e , <al han havde \læI"orar~
' ~_rbejdsformand os! 11M. rI~n

::t

•

Tur fliddet ) ForHh u8f>:f.
It
omtn e
d . . .
te.
'kke
om
"I \ lU
·ds
"-an h a n \ ' J
,
. ve t s t I kiel ul Gud run. :'\I ull e r.
ble
Ha n \'ar f"rst kommet Ul, da Ty·

skel'l1c havde truet med at ;:1I·fI ' ·
sLere d e '......~ Al'beJ' d('J'c• Sru1 ha\'de.
ha n spurgt Arbejderne, um de J
san Fald var vHlige ti l a t ned hl',I.!ge Arbejdet , og det V8!" de_ Delte
meddelte han Tyskerne, som e rk l ~rede, det var Sabotage . men
de mnalte boje sig alligevel
T r uslerne mod " agh 'ærnet og

Arrestforvareren.

G. n'"':l'&l James Do littk-{

Mf"( -:le-n amer hnske- lIoL_ta:

J dl86e Dd ~e har Kobet:: \
pey li f t' ll a f K -igen.!! me! 1
te FIy\"er J,1eneraler, Ameri.kan
J ames H . Doolntle, becbt
som For cr f Clr den StJTke.
19 42 f ort:!og det fente
p~a Tokio.
D.,.t t'r dog ikke
F l yveJ"~(--Der...!
han ræster
mar k. men 80m \ 'icepræSlde1lt
Shell on i Amerika, bOm han
\"I(' r et knyttet til ~iden 1930 o ~
h\"i!:"' Vt'J!ne b ....D i OjeblIkket er

Dernæst gik man over til det
T i l t a I t e hæ vdede nu, at der
andet Tiltalepunkt. der drejede
slet ingen Tys kere havde været
sig om, al de to \'agtværnsf olk
med Bilen, men nt det val- en \'ar kommet for at 8lTeste r e henDansker, der hed Vi lhelm, og om
des B roder, havde hun f remsat
hvem hun vidste, nt han ledede
Tr usler om Vold O\'erf or -Jem.
nogle Murersvende i Bedsted,
idet h un havde bem'ist ti l sit Rd ~ c I Skandi'la~en
hun ha\'de siddet og taget om ,
Doolittl o: \'ar oprindelig
Venska b med de t yske Soldat er
og Vidnet t.urde derefter ikke beJ!'t:nicr, mt'n bIt" all:-ed J t'
og sagde, at de skulde nok ~kaffe _-\ Ider Fly,,!::r og une flere
stemt fastholde, at h un den Dag
hendes Broder fri igen, og at hun nel'en de R~korder, 021 a ~ _ l
kerte med en Tysker, men det
ligeledes med R emisning ti l su .~om de.tr. fonte at flY\e VI:_ c,,,
gjorde hun oftest.
Ve nskab med Tvskerne
hal-d!? er- dt't :unt'rikan~ke F :.f.tland
•
klæret, a t hun k unde soge for. at orte cn d t:t Døgn. ~ m de
H\'ad g ræd Gudrun for ?
for':Ul flt t.:t ouh lde OOy..:\.rrest fol'"vareren blev skudt.
de"] f",r te at flyve en "{uk.•:.Xæste Vidne Val' Tomrer UolT i l t a I t e hæ vdede imidler- t'D F :,rl r·a<l, ..!(}(J aul
T
gej' :\1 i }.. k e I s e n. Serup, der t id , at hu n aldrig h a vde sagt :'-AA.. t • 2 (I't'r=-~ ud!el1€ .... ~t P
ogsaa. havde \'æret med i Bilen, dan. Sagen lan. s.1adan. at hen- Sid
nt rarhejot: lllt>d t'tHierse
men ikke hsYde hort, Gudrun des B roder havde \~ret m l.'<i u l om ~Ikkt'rht'd "':l:dt>r T.a&gt'nJT
Meller \'ar ble\'et foru lempet.
at ~tjæle en C~.. kle fra en Tolder rt'T"· OR lu.n:- '".rk::,c'l!l.bt:-d l a".·
D. : Hvorfor \'ar hun med , den
~ l' t' '"lde bl,-\" hflJ t 3.nl'rkE':ldt
og
ha\'de
solgt
den
ul
en
T:v
~ker.
Vogn?
Ger:t..anl~ Ga.nge u.r b
J Fa~
Sage n var im idle rtid h1e,-et ordD.~ han i 1928 ti. mmtn med eJa • _
)1, : De 81ld lC K\'inder vllde Iknet "i Almindelighed", som hUD dt:n k<:ndt a.merikan~k F IYl-1!r u)
ke kore sammen med hende, De
Udtrykte sig. idet Familien ha\dt> de fQrt'tageo Ekl"'per imentt'f med
sagde, hun dam'ligt kunde tille
brugt den sidste 0)"'(', de t'jede. til Luft(oloR"rafrrin~ I .:-to r H.'jde l"&:
Dans k, saa de kun de ikke f or
at erstatte Cyklen, u,- havd~ fna- Cl' (>PPl' i 12 km'~ H\ljdr 'Cl) T~
stan, hnld hun sagde !
et Lofte om, at der Ikke ~kuldt.' pt'r .. tur af 70 Gr . ~ h": ulde- .Det Ine-d..
D.: Hvad s kete d{'!, den Ong?
ske mere i Sagen. og dt'rfor \"al" fllrt t'. at In 'rumentt'Tne ti 1i.8ed
:\I. : Jeg hu~ker ikke !lJ)Ccielt
(l~ Iltmaeklnernl' ødelagde$. Bege
hun blt~'\'et ra...~nde, da dl' alHR"t-FIY'·t'Tnt tabte R \ id tht>dl'b.
den Dag; mf'n der ble\' son tit
vel kom (Ol' at hente Broder'>Il .
:'\1:.I~kineD atyrtrde i u ebde.
sagt noget tIl hC'ndf.', Del yar
som Regel t)"~kC' Soldat..'r mM, og , . ilde A i I e.'Otfon-art>l'Pn tort Uf't>~
t>M sad hun altid wd dem, og
Joangt>me '!
!'1Ia faldt d e l' j o af og td n ogle
AnkJ. : Det er 1l'UUL<;.
t
Ank!.: IIVOl" opholdt Ilt' ~nt,
Ord .
den },faU(>r'ske Fanuht". d~r f øltr
da Vagtværnet kom?
A. · Hvad ~ k ... t~" da Blll'n st~lnd,
T.: Jeg 1M i &-nJt\'n .
si" pi_t. n...,. d.n dd.".
fl-de?
{\PJlt' .
D. : Det \'a1 hl"'1l }lI\R ..~rlt'l1llld,
Il., R...., ~ fo
:\1. ' Dl'!" kom Mgl .. tYSkt' Ofrl. dllgt\ll; \,al Dt" syg?
('('rer til, 0R' ana Inh hlln Iwn til
T.: .lt>g hu~k('r Iklo,(>, nOl .. '~, hf.'nde 'rl-usler !
dl'm og KI·... d: 111\'11 dn \"\(I"tl' Jeg vaJ" Jll'll\'id, Mt'n j('g 1'8\' nUR" hl
II.: • 'BAt"; dt"t \
Ikh, ~_ l'ad hun RIl.,,1 for.
Ii~ Tid{'r. oa men
at (fm'd,', fUl" h'K hal'df' h"I~ , III
A: lh'lId
Am-stfur\"un.'n'l\
mI8handl,'d~ h, ilk. ~'elpr det
1"0,"'.; ~l
l.'H.lIgt'fll\, UR" l'ykkt>dp d«nl haRd.
drt t'nt> UR" dt>l nndl't St('ct, og AM. ..." l110d
BaRtIl' Jt"'1C til min Ul'Udl'r, At. h\:l. frernaat.
II.
dl·t MkNl', 1I1Ul skulde hlln bah!'
(I
8('nde Hud ('fler AmlalR:l'eh, fnr

e.

dflt ha\de Ar""8t(on ....1'('n
lAn til . Mfln Jf'I' har Ik

l

k"

har

,
!d .: J eg
I
" ....
den Dag; men der blc\" - tit
sagt noget u l hende. Der ,"ar
:>om R('gel tyske Soldnter med , og
s.'Ul ...,d hun altid \00 dem . og
!<lIll {(lIdt de r JO tlr 0R' ti l nogle

Om

A.: Hvad skete, da Bden 8tlln d~

.·ede '

).( Der kom nogle tys ke Officerer t il, og SlUt lob hun hen bl
dem og græd . men da Vidste jer
ikke. had hun gned for.
A : Ih'ad snide hun til Tyl!kerne"
II - Det horte Jeg Ikke, for det
var PM T)'sk, men den ene af

1) !!keme kom hen og sagde. at
Frk. lIoller havde beklnget sig
o\'er. at Vi havde generet hende,
fordi hlln arbejdede for Tyskerne, men det var Ikke ]'Jgtlgt. ( O!, del gjorde vi JO selv.
D: Det var ikke Officererne,
der kum hen til hende?
M. . Nej. hun rendte hen III
dem, og lidt efter kom hun hen
OK udpt'srede de to, der havde generet hende.
D., Udpegede hun dem"
Ja, hun pegede paa dem,
og T> skeme sagde, de skulde arrt'stere~,
men l>IUl sagde vores
ArlJeld !'> formand, at alle Vilde
forlade Arbejdet. og &'LlL slog Tyflkf'rne om fJg sagde, at de lo blot
lIkuJdl' flfllkedige~, men det vilde
vi hl'lIer Ikke gan med lll, og 'aa
fik dl' Ih .... til at kore m/!'d O~, og
ti ... ] ,kl"" Ikk" mE.-re,
A
Ihllr .... flr GUIlrun ~lol1el'
un,II'1 alt d"l?
.\1.' IIlIn IIlo<1 og 1'1111 }wd url nI
dl'l ; Ol' II /J.,t Vier mIk flig IIf'h,
hun h \"11'· lindt lI( '/K Ikk" d.· to
:\1.'

r'

r,

I'
Jh'''rdfltl VI ri D,·, h\'ad
h'lfl var k"" ar, I1l1,~k, III 'l" er
h I 5IJnJ VIdw··
M. lIuntod l In I'''' Fald ti/(
gr l,
T II: J t I' hl' \'fl,'d,·, Mt hUTl
Ild lp h... d, tdp"j(/·t IU/g"h "K 1\1
I, un (,..thol,1I lIirl F 'JTklu ml J(, 111m
v'r Idrl/( bTlHI R"'IlJ'I"t II!I<'/I

vel kom
\'ilde /\rrest(on'3reren tOl'turert'
Fangerne?
An k!. : Hvor opholdt De Dem,
da Vagtværnet kom ?
T .' J eg lan i SengeIlD. ; Det vru' heil pM EfLclilmldngen ; vnl De syg?
T .' Jeg hus ker ih.ke, om Jeg
\'ar grand . Men jeg gav mig til
nt grrede. for Jeg havde hort., at
Al'res tforvareren
mis handlede
Fangerne og rykkede dem bunde
det ene og det andet Sled. og SIUl
sugde Jeg III min Broder, at hvis
del ! kele, 58<'\ skulde han bnre
sende Bud efter Amtslægen, for
det havde Anestforvareren ikke
Lo", til, :\Ien leg har ikke sitgt
eet Ord om Tyskerne.
D" Hvorfor skulde Anestforvarcren dog mishnndlc Fnngerne?
T.; Det var en af mm Broders
Venner. der selv havdc siddet
deroppe, som fortalte det.
D. ' Sagde De heller Ikke, al
Arrestforvareren skulde skydes?
T,. Hvorfor skulde jeg dog sige del om en Mand, Jeg slet ikke
kendte!
Ankl,: Men henviate Dc IIU ikke til Tyskeme alligevel? De kom
lO snmmen med. ell lysk So\rlnl
Willy Neuhnus.
T, ; Ja, hun el' Fader lil 01111
hlle Pige. :\len det var ikke pan
den Tid, for han vnr her kun i
to )lannNII'I' ude i Slornllg, oR'
det \-111' fol'
I'f,lt.- :-111{ u1ryg ved lH'ndl's 01)trædell.
AITI' tm(·rJhjwlp.'1" ehl'. II ,,1m
(r/rklurl'C!1' om
Ep]~udl'lI,
Hl
r;udrun :\!{lll('r hnwl,' !.agl "II~IIl, .
", ,la d,· I",nl,',l,' Br,,,h'l'I'n, hl. H,
Ilt hUIl k"Il/lle m.llly,l' TYIIJIPn', Il/{
lit d,· III.K .. kIlhh· raa hllm ud in
d"n AIt/'1I 111111,11/(,1, "M' 1111, al
hun v."tll kUlI/I.· IIlIr/(c flll', • Ul, ti
at Al ... tr"l"\flr{>l'tm fil ('II I\lIgll'
1,11"1 \,1,·" ll'tIt, fur/II !lIt!! 1.1 '"
d(> h\llR' rlll',

Ankl Det er mlUUlke s »Cclelt
den :'ololler's ke FM'lihe, rier roler
sig plaget, nnar den sidder deroppe,
D,: BleV de fOl"skl"ækkcde (J\'cr
hendes Trusler 7
II,: NMe; det vm'. JO vans~elige TIder, og man ndste aldnR',
hvilke Følger det kunde fna,
Fors\' '. Det var dog ingen Tru-\
sel mod Vagtværnet, der ble\'
fremsat.
n,: Snadnn folte vi det.
D.: Tiltalte siger, at hun kun
hllr omt.'\lt Amtslægen.
1-1.: Det kan godt være, hun ogsaa nævnte Amtslægen ; men Tyskerne hlev i hvelt Fald llIevnt
flere Gange ,
Det \Ilr ikke Sp9g.
Endelig nfhortes ogsRa TflDkpasser Oscnr Mo r ten s e n, der
\lII' med Holm ved Arrestationen
nf Broderen, og han forklarede
overensstemmende med llolm,
Ankl ' Falle Dc Dem truet?
M_: Næ e. det gjorde Jeg
egentlig ikke.
A.: Vnr det for SpOg, hun .~ng
de disse Ting?
M,: Nc), hun var godt gnl. VI
lod det gun videre til Al"l'esl(ol'vnTCren,
D,: Tog han det rohgt 1
;:"1.: ,fa, :l·rliK tnlt
P.'O('<,dll1"('I\.

te sig generet, nanl" den Slags
Udtryk blcv brugt om hende, Ud talelserne mod Va g t\'ærnet fllnnt~
te ikke betragtes som andet en
almindehgt kvindeligt H\'stel'l ·
1)omm en .
Efter tre Kvarters Votering
faldtDommen, der lod paa 8 Maaneders Fængsel og Tab af de bol'ger J.1ge Rettigheder i 1) AnI'.. Hun
skal betale Sagens Omkos tninger,
vn
derunder 125 Kr , til sin Fors l'er.
Dommeren opl}'ste, at hun vat
dømt for begge Forhold. men der
,'ar Ulget lIensyn dels til, at hu~
\'ar blevet pro\'okeret af ArbeJderne, dels til at hun hs\'deGrund
til at fole sig bros~holden over
Broderens Arrestation, nMr hun
mente den Sag ude af Yel'den.
TiltaJte vilde nooig ind al sidde nu, da hun atter er gn\\'id. og
hun udbad sig Bet.~nknin~tid
med Hensyn til AnSIlf{lIing Olll

I

Appel.

TIIlnglYlte Skøder. \
Jen!'. A Jen st'1l li! Gdr Harald
Chrigtellsl'n, Villersle\", :\1tr :-.;",. S,,'
Villerill ... \, By Oll It, 5(l:~2,!;t) Kl'., ... j
\'urd_
Gdl". Th~. Chr]stell~cl1 lil Gdr
Sllr('1I Gntll' . l'lIl'ru!",_ :lltl', ~r 21' R
53 H<'(II Hy , Hurup ~ .. ~;l,OOll 1\1"
t11U8 Lotion' 1<:1.000 Kl'. Es\.., IS.IO;\ I
Kr

I ~ : '"

" ....... -

1\ ..... ., •

..... .... . _.

som PæleOrn1
men Væd ske
sig, hv orefter
if·Ind I
Man bruger
Pælene med J
fru Tbøaerscn blev ikke
men heller jk~
"
maade kan fa
dømt lor Vørroemageri.
Premtrængen.
Ved Dommer Johansens Særrel

IJrln~tlr

'- 0"

.

Reporlage . Se jltur paø LImfiorden· •

vel meg et
de lokale
pr elise nelop I

ud al de ski'·

Arbej ·

En Fr

e "e.
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Havnen, men I Thisted frikendtes I Pormiddag N.ør Mu.lkd
T.kutokl
ikke blevet til. Pru Else Gerda T h 0 g e r s e D,
hele en Ruin . Thisted, der var lillaH for I April Vi nærmer Ol
har 1945 at have købt en opklodset bliver for koldt
Personbil og sal den ind I Kørsel Skovens Bæn!
kommunale KCJ
for Tyskerne. Netloforljenesten var lage op. Mu~
2300 Kr.
har I Somme~
Der blev nedlagt pustand om Publikum, der
Konfiskation og Slraf efter den Søndag har in

I

.milde" Værnemager lov,
er lorbi,
Pru Thøgerseo, der er gift med
med
og sf den fængslede Marinevægter Ounalhæn- nar Ravn Thøgersen, nægtede sig
bygge. skyldig. Hun oplyste, at hendes
Mand købte Bilen for Penge, som
0p~lve •.

hun sked Ind . Den blev købt for
Kr. af Karetmager Kanstrup
i Bedsted.
Iyldle Kapellel
Domm: Hvorfor skrev De su
i Thisted, under paB lndkøbsansøgnlogen til
ansen i LøJ- Varedirektoratet ?

Hvilested.
Pru T: Den skulde SlU l mit
Faner Ira Navn.'
Thi,led AldeDomm: Hvorfor skulde den det?
Por'
Pru T: Del ved leg ærlig lall
Ikke.
Porsv: Det VIU nok for at Deres
Mands Kreditorer ikke skulde gøre
Pælles- Udlæg I Vognen.
Amtsavis,
Domm: Kan De Ikke give en
Thl.led fornuftig Porklaring pu, at De
skrev under?
Pru T: Nel.
Ankl: Bilen blev solgt pal Beaf, al den klodsedes op.
: Det har De skrevet
gaard talte
Ordet .Herre, under PS!, men de vidste ubenhen. Du
bart ikke, hvad det drejede sig om.
og han frem Vognen blev lelel ud III Vogn·
Livetl alvor mand Hansen, Thisted, so m atter
det gælder salle den I Drift for Tyskerne.
Han sen betalte Chaufføren og fik
pet. af Kørsele n.
Efter Befrielsen blev Vognen
beslaglagt af Station Nordvest.
Pru Thøgersen beklagede sig
ArbelderparU over, at fem nye Dæk var slidt
op, og at Bilen var blevet stærkt
Tbleted.
Por penonllge ramponeret. Hun mente, at bun
bed,l KI skulde bave Brstatnlng berfor.
Som Vidne afhørtes Pru Thøgenen! Mand. Han udtalte, at
del var Konen, der havde købt
Bilen og at det var pu hendes
_ard Jacob len) 2M. InitIalIv, at den kom Ul at kere
!<'I'lflaI7,OO, Mnaned (ar Tyskerne . Trods delle Vidneudsagn faldt der alligevel Prlflndelsesdom.

"D,.,.

HlIy •• I .Sommerlyst".

ved Muslklribl

den faaet .fal
Ikke vel.el a

hører ud.
I Gur øplll

danske Sang

leveise i det
Danmark besl
var ølærkt. Il
hvem Somme
Lyspunkter i
med Vemod c
tøren lægger

Fast Ama!

Amatørsk ,
nu at skuij
faste Ram~
bel des lor 1
al et Arna!

er muligt, at
dette en 8a
som Thist
del. Del
mullgl al
mer med e
5 Kr., oaa
fik gratis
Amalørfore
Det vilde
virkelig ku
Retning.
MulIghede
Plan og S

Husmand
Thyholm
alholdl Ro

Rende Res
Jens N
PoinIS. L
24.5. Cbr_
M. P. Bao

HeDry Je
Dam Poul
Hllligs ••
geard, Je
Pedersen,

Poulsen,
LIlIelund,

Vestergll
Natten mellem Lørdag og Søn. Theodor
dag blev der beg net Indbrud I Mari. Ma
Restaurant .Sommerlyst- I Thi. Poul Niel
lIed

Da
tf

.

ved S-Tiden Linen, S
,I
_
t'\u_
~

Mysli* Bøje ilanddrevet ved Draget.
PalL Badestr~ndpn ved Dl'aget
ilanddl'ev Lørdag Eftermiddag en
Bøje paa 1';' Meters Længde og meget tung, Bøjen var' paa den cme Side
for'synet med en .J\.nordning med en
Række Skruer, og da man ikkp var
sikker paa,
. . at den ikke indholdt
Spl'ængstof, blev Stedet afspærret, og
Min~kornrnandoen
llndel'l'etlet, Et
Miuorhold kommer li! Draget i Dag
fOL'

al uJldersøge F'lIndel nærmere.

2 Aars Fængsel.
Og 115,000 Kr, man nIlenres.
l\>r fnldt n.,m i Ra~('n llIlld .tjl1nl'

Prithiof .s t a Il I 1\J. 17 i GI\B-r. F'lr
:'It ha"t' 'a'rl'l Enh'<'PI't>nllr Ol( th'!",-,..i U,'III ca. a , )Iill. Kr. hO$ 1) "k"rnl'. jtlomlt'" han FIl'llg.~l'l i 2 ~\ t\r.
HM f:kat til Sln1!<"RI;.~('n betal"
1tIl,n(JO Kr. I"mll K,lllfill!.lI lion samt

- ~J,OOO lir. i TilJ..t.>g.:illødl'. Stabl bill' _

-

•
[

i

~

-

-

---

Fra Særretten
I
i Thisted.
Købte Bil for at lade den køre for
Tyskerne, men blev frifundet
for Værnemageri.

,

c
•

Ved Dommer Jdhansens Særu-.et j
Tluisted, J FQruD clodl8.:g Fru ElISe Gerda T Ib (I g e r s en, ,'.I1brlosted. som var
tiltalt, ål'rjf:a.nd'es 101" i A:pril 194-5 al
haNe k"bt en oplGlodset P"l'sonllil og
sat -den ind [ Køl'lSel fo:r Tyskerne.
:'Ieltmord;)enæLilJl var 2300

•

Ko:.

Der blev nedJ"'Ilt Paal>Ia>nd 0'tIl
KonJfiSlk'3lLilOn og Stl'mf -ed.iler dan
::>milllde .. Vænneanag.e.ruOiV.
ili'.ro.t TlhogBTSeD, d:er er gilft med den
fængSil.ade ~rarLnewægter 'Illiøge.l"Se-n,
næ$ede Sig skyldn~ RuD. oplysle, at
hendes Mand købte BrlJ"" foo: Penge,
som JhtlJl skød !ind. Dan. blew kØlbt for

600 Kr. al Karetmager Grnmstmup,
Bedsted.
der pæa. lru:lk'Øhsansøgni.ng.en bil Va-

redli.rokJ1.oratet?
Den slkru·hJe B'M.a i m~t

NaNtO..

I

J) om.: H«onf"r s1.1ulde den det?

iF'oo T : Det ved jeg ","lrig tall ilkke.

!FQ;rs v.: Del var ll(j:k for <lit Deres
Mands Kre4:}j1or.e-r tie sl"Ulde gøre
[ndJæg, i V<>!!'llen.

iDom.: Kam De iklke glwe f.'IIl f'Orn'lJftllg FOI".klaring paa1 at De skrev
u,ndor?
'
iFl'u T: N"e'j!
An klo Bdon blov soJ~ pall Be~ingf"J.se art M cl (>!J'} klooMæ op,

I

UVfad De slamr under PM
Yog.n'i:lli blev JtØjet uld tril VrogmmMld

Han.o;en, 'llhms.led, som atter satte den:
i Driirtt for ~m-eTlD.e, Hansen heta.hl:e
aha~~føren .,g diiIk 4 pOL alf Kør.
seltm.
lililer &fnielSen bl"" Vogn"" ha<
slaJglJl3@t ElIf Sekt'km Nordvest. !Fro
11høgersen befida.gede sig over, art. fem
nye Dæk var slådt ®, og atBHen var
blevet StæI'Jot ralllllJloOneret. Run men~
&e, rut Ihu.n sknitde lhawe Ersta1n;jng
henf",.
.
Fru Thøgersens Mand blev afhørl
som VieIne. Han paastod, al det var
hende, der havde købt Bilen, og at
det ogsaa var. paa hendes Initiativ,
den kom til al køre for Tyskerne.
Dommen faldt ved 1l I h-Tiden. Fru:
Thøgersen blev frikendt.

Bllen kørte
et Færdselslyr.
•

li

D om.: Rvonf{)T skrev De sa.a unFru T.:

ID IO m.: Det Iha.:r De akrev.et. llmda~
pa.a, men De "i{late aabenbart Me,

l!

t

En gammel Dame i Vognen

blev dræbt.

"l•
•

F r e cl e I' i c i a.
(RE.).
Rarer..
mager F o g t. Horsens, kom i Aftes
korende i sin Bil til Fredericia sammen med sin HU?lru og SV'ig(lrmoder4
Foran Banegaarden, h\'or man skul..
de hente Fogts Søn, korte Bilen ind;
i et Fæl'dselsfyr, hvorved Sviget'...
moderen, den 86-aal'ige Fru Kirstina
Philipsen, Aglrupskov ved Kolding,
faldt forovN' og med s tot' Kraft slog
HovC'dcl mod Instrumentbrættet. Hun
kortes i i\rubulanL' ~ til Sygehuset,
mon var Y('d Ankomsten bertil død.

Kvinde tiltalt for Værnemageri for Særretten
i Thisted
II
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la'j"
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I~C,

n
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\,,:1 'e

IIn1kk,
)tl'JJ('lI 'fillaltt'lf Forldanolt.
lind r,
Ivar-<
Fru T), o~," ra n t1a'M~ae J t n • ,:fe L<• • Jtll/';' ,
•
d Il l> fork~lr 1e - t hil! lIlleIl. f) d: vnr h:\PlI K'-H1C, ,r
J.nlf', dlllJln 1 kuld( (' iln Dc' 1:ar M,,]Ir"'1!H3 LI 1: gift med ThOX']' 0,/ n. dl r paa ~. mll(>rn. h • d.
ri. Ii.. VRr blc\'ct ),Jllnne- økrevet, at Hil :1 økulde l'lIf)C til
JOm
.. I ()P kJod sJUnz,
.
'~('r 02' It)m ogl'a.~ var ,..O"tL..

~I!~"~t'~k:'~"

købl d~ for J. ru Thøgerstns
Penge, 110m hun hImle Itumt ham.
lkt var imidlertid Fru Thogt>r5E'n, dH ha\'dl' ,kN-'\"rt Papirerne
ulldpr, dn 'uJh'fl I'IkuIIle V;l're hl'll-'
I/(>s "OKn , lr\;orlor htln .'\8a h:1\'l/p
In a n t ll~Ill'cJ"n PtonJfl'ne, kundl'
hun ikke glVC nogll'l1 Forkll1nnRl
p.'Ul. Hun hRvde ikke Ill'!lt I$!CnIlf'm, hvad hun "'111 Tro og t,.wc
~Il}'de Øk-rfl\'cL under JUUl, OK
96hlmert'n
øla.'rkL det
u'fc.r&ig1.lge (lf)in!-t'r.'1]r
heri.
Videre lorJt/nroo/' hun, lit 111mdes lf.and !unde I('jet Vognen ud
til en VQgnn-llUld IfIJnJl.E'n. t;(lrTI
hun Ikke Ju.ndte, lig hUl! Jllil'de
1I1et iklw halt noget K(>nd~kab til

._~Jet

h.~ J./\~I.('

~

mand • DIIl'n ''ar kobt l )farts
19·15 i fk.d~t~ for 6@ Kr., men
dd vnr Thøg{,l"!Iell, d(>r luwdf"

I

~@11,
men delte &101, er
IfidlJat 1W1II SpærrokoQto. Der var
vJl' af

da den
lJIt'v købt. men de var lIlJdt op nu,
nye Dlttk PIIa Vognen,

AnllllUI r h,
Lal f Il, d.' u
d'\rffll
nI
t: I~ f r V I maj!
r r JIJ Uh'" r

"I

Af

, ' 1-1 r
I .>

1 ,"f n'
""",), n, 11;" \(',Ic f ri.
jf'

l

t

11I,,1.j

1 ()

rho-

k n d
I
ald I c la JrJre Fru 'Ibø.
ntlLat. lind en te
Aud I (Or fnhtl k, at det ar hen.
d(>. de!" rumle Pentene'. Det er
d, II mind te Væanrerna,ersal'.
der h l" Va,...t fl-emmtt, 08' den
buHll f ~I lak h nVIIe til Re' 1,lOlI. 1Id\-nlR'(>t
't' JiJlr1.

F o r & 1:.' Il\oolfar blev den riet
!ina Ikke?
T h (I $! ~ r ~ e n II p, Hansen,
rier !t'nne KllrS4.'lskonlor, 01'('''dred~ OH til at . I~de df'n kore fllr
SIR' \ l Slrgr:!e NCJ to Gangt', mfln
n.nklageren betoflede, ht
snu .s:lgrll! min 1\:'10(>, nt Jeg hrlll'!- Fru TIlflgcrsen dal' ha't'KI! Vlt'ret
I'l' mllnltl! ltide dNi klire Oll flJlJI
mdfors!paet med. hl'ld VOR'llen
holde op mt'd at være :\lllrine- bJ~v hrugt. til. men Forsvru'(>ren
VlI·gtt'r, for det vnr kun kl'd af.
m(>ntc Ikke, det var nok til a1
D o m Ill,: Det Vllr nlt.snn nn.'r- IItnCf(e efter Væmemagl'rlo\'l'n
me!!t !km, der lejede Bilen ud,
Kort efter faJdt l{(>tl('ns J\~n
Th' Nej, jeR' \'ilde l'g(>ntlig ik. d/'IM(',
dpr lod paa Fnfmd(OIS(>
kl'; m(>n mm Kone vilde "Iwta.
Og "I I&kuldc jo h:wc Flf>get Ilt ll'.
"(> 1If.

J)onJm.: Ih'em fandt PlJ.."lll.t ko.hl' Bilen!
Th: Vi "ilde have den, h,'is
Jeg økulde være UJdhanrlJer igen
efter Krigen,
Dom m _: Laante Dc ikke P('n-

UdJf>Jf'forhfJldet. {)(>t /JkollQmt!lke
Forh"ld "lev onJll(>t Af hendes gene af Deres KOAe!
!afAnd. Ol' der fr~Jalfrfl!K 1!(>KTh,; ,'oJ, nej r
JlJflgt>r PM !t(>PAnltirm af VognE:n
"omm.: Oerca Kone havde "el
Pda grldt HX)Q Kr" 10m .kulde lklc(> FOl1lland paa Vognmand~
fradraees N,ttof',rljt<ncslf'n Ef- forrellllng. IDa det vnr vel Dem
ter Kapitul:ttmnl'n l/lir Sektlon der ordnede det hele.
•
r-;u;d- Vefl,t. Vognen, "K har !letal'
Th.; Det gik af Aig se". da d'm
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'".ar overladt Id Korøel.økontorct
Ank!.: Der kom Gencrator

pa;.

V(IKnen_

Th,: Det ordnede Tnkerne

Marln"~rn. 8kil~.

Me.

nlng,
Dommeren .spurgte Fru Thøreraeo, om hun ikke ISYntea, dot
Var nolCt kedeliat "Giret at feje
Ud tU Tnkerne, men det

.un. Uclce ..jort li.. noaen

Grætenland
far Sltter.
hedsraadel.
P It r i li, Lørdq, Hen ukrafn.
ske f'orst{'(MegerOOe '-('(I Sikker..
hedllraadet,
Udennpminlster
Manuilsks hnr mdbragt Gncken.
land lor Sikkerhf"døraadet for at
Kl'k'ake mlhtæ!'e Enhoo(>r ved den
1n'Jl>.1c·a1 banakeel'1f'n3e har fn!JrJ.
kaldt Graoheepl*lder, du er eD

IIIvorII.. Pare tor Freden PAI,
kan.

BaJ.
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Særretssagen mod Poul Sønderskov udsat.
Den rejste Forræderisag mod
Gd!". Poul Sønderskov, Brand,
sInlIde i Dag have været til Afgørelse ved Retten i Thisted. Sagen er imidlertid blevet udsat, da.
Poul Sønderskov for et Par Uger
siden fik en Blodstyrtning og
endnu ligger alvorligt syg- paa
Thisted Sygeh ns, h vor han har
faaet Blodtransfusion.
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økabels Pormand,
, Aars, mad Krav
uden Lovhjemmel
ler"
Vedtægler,
lævet. Og i Kravet
der sErlig til § 49,
at der lIun shl
n hver lem te An,
mtagerne er plll
kke. Og Lunta·
ke rolig herdter
.ringsmænd, SOI11
r iii ingen Nylle
)g sallattige HUl'
He m. II. i Gabe·
aarlig; .Her har
;d over hver lemle
Stald eller andre
lOd og Arbejdere
He længere i den
I koaler ca. bO,ooo
saa lIlange 80m
erallorsamlingen,
ner, og slem lor
lieeftersynet. Og
lerekrevel de be·
l", tal! meget som
bange 80m mulig
!evnle forening,
rivende Tilbage·
B lin egen Uni Løbet ailIart
'IlII være i dena
je med den unytIrene.
Hu,mænd og
offer den Dag,
p'er, og rejs iii
,Jri eder aeJv lor

~

d~~'-havde

Penge til al købe det?
_ Ja, der var levende Ellerspørgsel. Silken kostede ZO Kr.
pr. Meler l blomstrede Mønstre,
og nu faar vi ensfarvet hjem. Den
skal nok blIve solgt.

Dragsbæklejrens
nye Beboere.
Del er mesl ældre, rolige
Folk, og de er baDge
for Russerøe.
Arbejdet med at gøre Dragsbæk lejren færdig til al modtage
de allierede Flygtninge Ira NymIndegab er nu I fuld Oang. Der
er beskæftiget Snedkere, Tømrere,
Smede, Malere, Rørlæggere m. fl.,
og man mener, al Lelren I Løbet
al en MaanedstJd vil være bragt
lOrden. I Nymlndegab venter
man utaaimadigt paa Marchordre.
Oprindelig var opgivet 900 Plygtnlnge. men det nøjagtige Tal viser
sig af være 1300, hovedugelig
ældre Mænd og Kvinder og Søm.
Bn Medarbe der ved .Holslebro
Dagblad", der har aflagt Besøg i
Nymlndega b, fortæller, al Beboerne
væsentlig er Lithauer og BeS98ra·
bere, der færdes frll omkrIng paa
Bgnen uden al blive antastel. De
skal helst være hjemme Kl. 22,
men kommer de lor senl, sker der
Inlet derved, idet Porlvagten er

Politiassistent AlIr . Jensen, ThIsted har solgl sil Hus pØII M8r~
grel~vel til Enkefru Rune, Ih. Slenbjerg, lor 28,000 Kr.

Bn Maare, der fylder SO Aar.
Vi har modl.get følgende

Indlæi:
Predag den 30. ds. for 50 Aar
siden I el lille PIskerhlem (PIsker
Pout Munk Pedersen, Stenblerg)
stilledes en Vugge frem, idet en
.belle KnæW da kom til Verden:
_ nemlig Postbud Jørgen Peder·
sen, Ydby.
I en ung Alder blev Jørgen
Pedersen ansat som POillbud, først
i nogle Aar I S. Vorupør, senere
forflyttedes han til Ydby. Uden
Overdrivelse er J. P. afholdl al
alle, som han til daglIg under sin
Pærd kommer I Berøring med el venlig Smil - et godt Ord kendetegner ham. Por laa Aat
siden fejrede han 25 Aars Jubilæum
som Postbud og var da Genstand
for slor Opmærksomhed, som var
vel fortjent.
Poruden al passe sin Postom~
bæring har J. P. gennem mange
Asr hall Tid til al hellige sig sin
største LIdenskabelIghed - nemlig
Pennen, Idet han Ikke kunde
glemme, hvor han vat !ødl, og
kunde el heller glemme Kystbelolk·
ningens Kur. Gennem bundrede
Artikler under .KItt og Hav· med
den velkendte Underskrift .Mugeo" har han med stor Dygtighed
tolket PIskerlerhvervets mange·

-luld!

- 1'"1"
.. _berelliget, prLCmlo rno, moJonl ."sto" fIk en l. ,kke al vlll:re pIB
_ Nel, pall Ga
en nu er sOlI PræmIe lor SlnBn Saode op: . 1<llIen" en
let el Lager, som
Sil1de tidligere, 2. PræmIe.
lige .trak ~.
nu er nogen lil·

Kuserne, sonl

p"

• Vtklnl{ 11" !t!k til U'\lU u ... ", .. ~

~_

. 0 "'

En Brandmand, der var
for rund og tyk.

Sørenaeo&

oplyser, al der
lJestillinger i Oa

[Jede, at han ved
mærker, del vil al
HaDs
Cbef
boldt
ikke
Hano_ Er De 8a8
kigge lidi pafl
deo over bam, og del blev spørger vi?
betaling al Kom_ Ja, endnu
des, al BeslemIII et Aars Fæog sel .
ikke elterkomme I
virkninger ved
Dommer Johansens Srerrel i Vi ventt!r imidler
p blev overholdt Thisled behandlede I Oasr en Sag nås r det komme
mod Fisker Svend A8jle Christen' stillel.
la\le Ministeren, sen Krag. Hjorld al, der liHaltes
H o!! K u I ko (l
resla8ende Rlga- lor al have været Brandmand lor i GaaT indleveri
Tyskerne i Dragsbæk, pas. Øen
se megel p1l8. Sild og i Rom ved Lemvig. Der drede Dobbellma
Je Ordninger vil vsr to kvindelige Domsmænd, og Hl._ Brændsel.
Vi har rigt
ive Penge ud. LIS. Larsen var Anklager, Ors. vi kan allerede
til Landstings- Dyb dal Andersen var forsvarer.
Kunder, oplyser
Krag
lorkl
arede,
at
han
ved
_ Hvordan r
tlm pil, der vilde
Krig,udbruddet
arbejdede ved
_ Det er liR
gen havde en Landbrug pia Aalegaal ds Mark,
er Jo producere
Levetid,
men han lorlod delle Arbejde, men der komr
land N. Schelle fordi der vaT mere at tjene ved forsyninger Irel
0, om der var Tyskerne. En tyak Ollicer, som klare den,
laa de ollentlige han trall Dragsbæklejren, akaltede
Svend H e d
ham Arbejde som Altmuligmand
igen. og herlil under Brandmester Hansen. Han del algiver en I
en, al der kunde blev iklædt Kedeldra~t, men han melding . Her
l om at sælle havde aldrig burel Uniform. Da j;tivet laa BestiII
trykker TUlredE
~tstilskud I Gang, Anklageren oplyste, al Krag var
kerne er sat al
set
i
Uniform,
benægtede
han
~ar Mangel paa
delte energisk, idet han hævdede, der bliver gal
r.vervslivet.
at hans Arbejde hovedsagelig laa Kunderne,
llle Miniateren, at i Køkkenet. Til Politiet har Krag
snævert EmbedS· tidligere forklaret, ,t han næsten Claire Felder
Ul Thisted
11 al undersøge udelukkende vaf beskælt1get ved
Den danske :
Da
han
del
tyske
Brandvæsen.
en lorsikrings·
Feldern, der pa6
i
Dragsbæk,
tog
han
til
blev
lyre
t
iling msstte fly
iog pas Alders·
fæslningsøen Sild lor at grave Besættelsen, kOI
. er var store Pr j- Løbe,{o!rave. Han havde ogsaa ar· til ThIsted. Clsll
Det bejdet i Tyskland og i Lejren ved seret sig i Imlt
t hermed.
for Tiden salT
fedes, al det. man Rom.
SverrIg.
,
Som
Vidne
forklarede
Arrestanlen
gammel, skulde
bekrall, som da Brandmester Hansen. al Krag
egentlig var anni som Arbejdsgene Uld.
X
mand lor tre Maaneder, men han
Sydthy.
var blevet anvendt ved Brandvæ'
JørgeD.blerg. sene!. Krag kunde imidlertid ikke
ilD fore
~aar al omslaaeode lale Tysk og var blevet fyret.
100 Med
Iloriak Samlund og
Dom.: Kunde han ikke bruges,
I Sydthy
, stige at arrangere lordi han ikke talle Sproget?
værel Intere
de to Foreningers
Hansen: Den egentlige Grund en Forsvar
dag den l. Sep·
var, al han var alllor tyk og rund, Slilttelsen fa
rgensbjerg.
n har lovet al be- Brandmænder.e skulde kunne løbe et Møde pa
Der blev
lorvogn til Fjerrits- stærkt.
Dom.: Hvad blev der au al sat en Beøt
enona). Paa Henbealaa al
Meningen at. gøre ham?
H.: Jeg forsøgte at lære hRm Slagterm.
bese Kirken. Elter
adr. Hede
eHililev bliver der Kommandoraab paa Tysk.
Dom.: Og del kunde han ikke Redaktør K
d.
Arbejd,m.j
Km. til SI. Jørgens- lære?
sidste Sommer alH.. Jeg vil ikke ligefrem sige, Mælkehandl
ægtig Mindesten om al han er dum . .. men han er vig, Strand
Smedem. M
(.. _. elter da stod temmelig lun g i del.
Brandmesteren forklarede si ul Skomager
telig, at Krag havde været lige- Udr. Kr. M
,tillct med dtl andre Brandmænd Odr. N. C.
Som Re
og han havde sikkprt halt udleverei
der E. Mad
samme Umlorm Bom disse
~ d.nllke ArbeJderp.rd
Som Vidne oplyste Politibetjent P. Nyslrup
Man ved
ej 4, ThIsted.
Jørgen Thinggaald. der kender
feat i Mor
Krag
Ira
Slellcilrand,
al
han
en
&--17:1" Por penonlll':e
as Re aktøren bedlt KI Dag paa Cafe .Nylorv/< havde set Fødselsdag
med 100
Krag i Unilorm~
11879.
Krag: , Del kan ikke paSlie. Jeg LæreriodS
IlkUon og Eklpedltlon 1154
Red. Brilnlgll.ard privat.) hllr aldng været i Uniform og har
Ved Thi
heller aldrig været paa den Cafe.
blldgaard Jacobsen) 280.
. Dom. tit Vidnet : Er De helt lasle Lær
ris: Kvartal 1.00, Moaned 8lkker?
har hhllil
Thygesen
Th.:
Det
kan
der
slet
ikke
være
; lnlorater pr. mm 11 Øre
Skole_om
gøreleer 14_9_1 Øre for Tvivl om,
raadel ha
2 eller flere lndryknlnp;er.
Krag: Jeg oner ikke, hvor Cale slillet lolg
!HUlSt8 betegnes 10 pCt.
wNylorv" liggor.
I. Timo
t, Køb og Solg, Plodur )p;
Ankl.: Har Dc en daurlig Hu· Thisted.
ildor 7 Øre pr. Ord, mlnd.t kommel1l6? Hllnlen sagde jo, at senl SkJo
De var dum.
DlImganT
lvortcrlng j{alldet ImrllR
I. Tin
Dom.: Hllnscn sagde Udt tung
ter '3fter nærmero "Itale

I

f

Forsvarsl

fl.

I

t

lemoLrateo

i

i det, men Deres Hukommelse
synes al være daarlig, lor del, De
siger i Dag, slemmer ikke med,
hnd De sagde sidste Gang.
Krag idømtes I Aars fængsel
og Tab al almen Tillid i lem Aar
79 Dages Varetægtsarrest trækkes
Ira.

orlælle
ol Fjero
mreiae
ykler,
uo kan

Koks i August.
Forbrugerne klarer 8ie
Solvarme D og arga. I
kUD raa Bestillinger.

I Oaar traadle del lørste
leismærke i Krall, men der
)1iolell:et
i Thiated afgivet ret
og man har i

al be-

De
Frø~

g i noget helt rigtige Bazar I
Bestyrelsen.
e, at Op- .."
It ganske

Han

Iser.
ar RI.
~

Aer gI.

Onsdag den 28. August aabner
vi alter vor Slagterlorretning i Han·
sted og anbelaler 08 til nye saavel
som gamle Kunder.
",s.
Jensine og Martin Jeppesen.

Blade
ei venoldereø
•

Ilodser
Jere.
en den
311erne.
øslvejr,
ved .1
lel paa
denne
er visl
1 komder, at
let sig
ldstille
op.
el, at
1 Snes
)r

Iylland

r Dag
I. Da
~r den
hvor
Bil en
~ pssn ikke
'I. De

ovnlage
s hvor
Rugen
lel et

med hjemmelavet Spiritus - 'p;~
Bordet og SIagsm8al om Kvinder
m. m.
Efter at de fleste af Lejrens
unge er sat I Arbejde, er der nu
skabt fuldkommen Ro, og de tlIb.geblevne ældre Mennesker, ca.
1300, lever omfrent som Badegæster paa el Sommerpen5ionat.
De nyder Solen og Havluften, og
deres slørsle Bekymring er at faa
Lommepengene fra Stalen. S Kr.
ugentlig, III at slu III.
El andel Problem er Arbejdet.
Alle Plyglnlngene, selv d, meget
gamle Bessarabere, vil gerne ud
at arbejde. Hos dem alle findes
en indgroet Skræk for Russerne,
og ingen af dem vII hjem til deres
Land, før del er forladt af Rus5erne. Der er fornylig kommet
den Ordning i Stand, at de Plygtnlnge, der beskæftiges I danske
Hjem, skal udfylde el Skema.
Denne KontrolfonnslaJtnlng fra
offenlllg Side fyldte straks Flygtninge med Skræk. De troede, at
der forestod Deportation iii russisk Tvangsarbejde, og del var
næsten umuligt at give dem en
anden Forklaring. En PamiIie l
NT. Nebel, der h.vde luet en ung
Ilthauisk Pige I Huset, som mon
var meget glad for, viste Pigen
Skemaet og forklarede bende, at
del var nødvendigt al udfylde
det. Pigen troede, at nu gik Turen
111 Rusland og etablerede SultestreJke for øl blive indlagt pas
Rede Kors's Hospital. Hun blev
eflerhaanden SaB afkræftet, at hun
virkelig blev syg og indlagt pl!i8
Hospitalet.

Skal vi tvinges til
at spise Margarine?

Por derved It faa mere
Smør iii Eksport.
Margarin ehandelen l OUT blev
lagel
Ikke .AU Sukees.
Hanrl ..t.c _ _...._

er.

Thisted, 27. August 1946.
Ministerbesøg paa Hanstholm.

Udefit·igsminister Gustav R a sID u S s e n og Socialminister S. P.
L a r s e n aflagde Besøg paa Hanstholm i Gaar Eftermiddag. De to :Ministre, der kom hellholdR'Iis sydfra
og nOI'<ifI'a, mødtes her ganske tilfældigt.

Poul Sønderskovs Sag udsal
IDol' VliL g6Ja nooogen 'flid ondtl1l1 for
P,oul S ø u ti.e r s Ik o IV, :Brund, ·kan
pa", sflrrl 'Salg helharuJ·Jpl ",'Il SIX'l"rel.len
j

i TOli5!ed. Han .1ig.grN s:tg !pa'a Tfhisted

SYlgahlllS, ilrlctham POl' (In halliv' Ma..a·
nrkl siden (lhk en BLodl8l.yrlnin,g. Han
har JU'8Jr.t Bebd'CMV~l'lfm1ilJlg. og nOl glaar
(l~t fr.emta'c] igen.
So.n<lerskov krun

lDJllli)llV;o

tlU~krW"s If~a

C1Y!t~h"is'el

i

) ohl'I nlr 11 Th1.gl'
II,

I'

~nlll

,'II ~

-3tt'-

II L.UI ~kll!~ll' Ihnn' hwfl Rilt HoJl'l ,i
n,I.\ r, mnll S.l'W'1I pr tHI':-"fl.l ,f10 1lt':ohill,
1~11'! han i,kll,:P _... kul Rlljlllt· .i 1('l'!h'll fO L'
11111\ PI' 1'~\Nk JI1}k r\t'rhil.

•

l

"

'gt ,t I Hjul'd clIlunl l1usmand sforclIlllO
hul' ved sit DQJnlncrudvulg bedømt
ti C' l'
M~tl1l'11,mernc~ Mtll'ltbl'ug og I-Iuvcr
mr..'d fulgt!l1dc Hcsu}t<1lCl':
~HlS
M [11' It C 1': 1. Pr.: Møller Jensen
ll'U
Mi flOltll. MarIus Hoyer 44 2. Pr.:
llnellI'. Lukas~cn 34.
3, Pr.: Mllnly
ItH')
HUl1!'cn 20, NicIs Ncsganl'd 28,
~11('
II n v c r: l. Pr: ehl' BOCl' Pcdtt'oltl.
sml. 2, Pr.: Podor Scllltcluntl, 3, Pr.;
da

til

Borge Nielsen,

~ tll'

en

.Tehseu <\g Krogh lo_Inde!!,
Bftp!, hvnd vi i Dug e1'fl11'('1' rru Vaalidelig Kilde, vil der 1)U ske L(}sh~dclse
i d('1l omfattende Sug mod Firmaet

Jenflcn og Krogh,

1-

,
•

1-

gt
\l'

n
Il,

0-

h-

g

r-

hvorunder VOgntIl,
og MUl'l'tlll, Poul

H C'll l'ik K r o g h
J ellH('l1 samt VOglll1l, Jl'llS .T('n::ll'll
er tiltult fol' V(Crnellla}~('ri. IJI' hul' nu
ulla tre siddpt fængslet i omkJ'ing et
•
Au l'S 'rid, og det kun vm1't' }>l'ohlCll1i\"
tjsk, hvorvidt dr>l1 Struf tie idpmmes,
vil oV(,l'l:Ikridf! Varl'hcglsnl'l'l'~h·n.
J'~n !IC Allrsagernt' til l.Alslud~ls('n {'T,
nt Sngl'll mod dtm nU ('r alltl vidt uf·
sluUrt
Politiets Side, :\t dt'r kan
udnrht'jlltos Anklageskrift, ulslnot'ls('1l
vil {\lIlllgclig 6kc ved et Helr::l1Joul' Fr(:>dug ForJlliddh~ It!. {I, Vpl:! ~U111mc Lejligherl bi'l'ummes Pil ])('1 n:{(\ VWL'IICIl1u~l'r!:mgl'r, bl. a. SUg('il mod Mut1ufaktUl'hundler Chr. Spnrle.l'j'tuord.

rra

I

Brandmand

r

hos Tyskerne.
Idømt 1 Aars Fængsel ved Særretten
i Thisted.
StPrr('tton i 'JlbiSted bf~ha.ndlr'(lfi' i
Gaar Eftermiddag Sagen mod df:n.
kU1l 21-aarigø Fi63ter og I.a~hnJ«&,.

I

lw.."dihjletp(!r Svend Aage K.rist~Q
K T' a. g, Aaløgaa~ M'8rk voo. Fjer_
ritb!f'tY'. Han var tiltalt for flt ha.ve

Y~'ret. Brandmand 1ws Tysk.cr'll' Paa.
SfJflY"'j.rti-taLiol1Pn 'Ved Dr~. Paa.

,

Øen Sild og <pa.a Rron Flyv..,la.ds ved
LemNig.

Knis!.(m;SeD .K.mg :J:un-gtooe e.ig
skyldig, Han forJclared~, al han i
Mm! 1943 ·holdl <lP med sil Arl>ejde
&>l1l
Landl>ru&1""edihjæi(peT og begjm1e som AIfuejdsmand hos for_
sKellige Elllrepl'enøl1ftr:rnaer, der ar.
be-jdede ror Tyskf>l'Dc.
lJ o m.: Lan<i!>mlget !havde allsaa
~

ikke Brmg for dem?
T.: Der 'Var flere Penge

QIt. tj~

ved dtlL andel.

J lf.aj 1944 helwendl<!ban

~ PM:

Anbej(!sanvisrvingslootoret i 'Ilhisted
l'Gr al faa Aroejd~. Her henNtiste !man
ham tIil >SeedJigerihorst ... 1vV'or han
nok kunde faa Arbejde, og 'han Dlev

antaget som ,MllInuHgm,and .. , hæv_
dede han. Han kom dog l Tjenest-e
hos BT-a-ndmester ,Jons WiUfh. Ha~
ag iJljaJJ~ med al gøre Bram'llrrna1æri..
anet j Orden. Han ib:ævdoe ilk!ke baaret
Uni'f'omn, men et Par Gange galaIet i
en KedeldTa1li~ brun flik mlleveoc-l.
A n .k L: Har De heUer ikke balt
en tysk gTaa Uoifiovm.?
T.: Nej,
A TI Jd.: De er da blevet set i e!I

sa.adan.
T.; Det tror jeg;]oke ..

E!C!.er at Jbwe været paa Søflyve.-sLatj'onen ca, br.a Møanecler blev Ibam.

æ/SkoOCJ itget og iIrom tiJ Øen S~Jd, mor
hom blev be<9kælf1!iget som Ar1bøjdJs..
m.and. J:Crng hawde ilhlIigere mnklar.el, al ·han der h8JV(le assisteret det
tyske iBl'am.1(1væsen~ men i Rett-en
hæV'd'etle ~1a.n, al 'halll knm. ,hævde grav-ol \Lølbeogvaw() og været med !.il at
byig.ge Bumk,ers. I del Jh:ækv.e AaT, han
"'a.l' hel', ftilk ha'D in'g en Løn udbetralt.

Dem llæl\'ooe han senere iPrua SøIlyvesl..aJtrionc.n i 'llh,isted og fik udbetatt

over 3()(x) Kr, paa en Ga'ng! EJLer sin
Hjaml!\lcxmst. 'Vail' han i ca., 14 ])age
PM <100 tySke F1J.y'vøplarhs ved ROlll,
lhN.or 'an U1Jaillp moo. Itru! at lldlde
BDaln!dmallolli.c1.let i Orden. Ran hlev
for"sll JnlIKn'tnorct dem. 7. JfLlIlJi i Aar!
Han var dia Møvet Fu~kex. og mskede
h"a Sk~.Igon,
Den l)'l.~-e BT18ill.dmesler paa SIJ~
fl,?vætationen. Jenl& W liJlh, liI a n s C n,

del' ,ll'aJl' Iaael !fire Aal\S FæI1@Sd,
foduarede soon V:ium-e, a.t K:nislooscn
KI"a.g '\"aT bJoffiret aH1Na;l oom Aliliejd'EU',

•

men Hllotson baw(Je !f(ll'GoOglt all blilLgIl
h-rum ,,:;om BI'illllldllD'a mL :tl?\'~on JI18.l1
kru.m:le ilklkc ,\;&!.e 'l'ytSIk - og SlUL var
han jQ S,Ul JliOlø og I;yik og l'IUlnd! J(!Ig
krundc Ekko bl'luge ham og vJ.Jldo 11.[s.kedu,ge ham mod del samm(>,c Han~n ment,C', alt

Knug det mnsl(\ ad' 'Di-

den hW\"iIB baal'Ol ,"Il Kocleldrtllgl, der
Vil r bll'lvCl aloUlOl udl'evNx.,t Blr 11'-

ml: Dg .le flOl\,*~lf\ ,fuL
uJ hllUv (\ 1l11f\1!ll(!Un~uJlll:1 ~

]) l(}

h /lll tl

Iltfll'U

V.: . I~I, kg '~OI\'iORI'l', llWll d(>l 'WtT
J'lH\'ih Ul IlI/llllh!!)... , OI'fll'\'I'IH' hlnv
jtI
"'a,g" pJIfl 'I\Nk, og !tilt) k,lt nd 1\ i ktkt1
t

. .I

' .

,

,;ruUJIUl.

T: fkl tror j.'Il '-klo ••
J.)fl~'r ni 111111\"- ,';I-r.-t ):NUl Sfdl yv....
alaliun(VJ, (";l. (r.. ~t:lall("l.'l" hit"" han

llJ".,;k."Iigr>t og ,kom til nUII SilId , lrvut'
!lim bltw lxo9ka4"ioiltUl f-IlM Arb..jdJll...
m;,ulll Krllg hM'dl' tidl._wr" fOl'kJl.l_
r"\' at han dl·r hal'.. d~' a.~ifit(>:rf·t det
I~"""ktl Bruøtc1\'tt"-iNl, m'~ j R t>\.t.'n
hl1",.I('11].' hM, at han kun hm'd", gm_
Hi. 'l.ubo>gT",j'\\l 0fC" væN,t IDf'd I.lI at
b)1!R't! Bu!W'rs. l det ,hah'e AaT, han.
\'ar hl-r, hk. hlln in.gen Lon udJ~lalt.
Ol'O hll""l~ll' lIan s..·IH~rt! ,pa.a S0fh....·r...
staAliOlllill i 'flhist....J «< fik lI'lihetalt
()\'er 3000 Kr J)(Ul- ('n Ga'l18! Efu'r sin
Hjomkamst "ar hall i ca. 14 ~e

,'

,

,...."J''''
. ,Io
... 0 ....

J1r~'

"

Ima den Wsk!.' FJyn'IPhub wd Rom,
§wor . anl~C') m'9lL 1i1 ul holde
Bra:ndofllllt(1rj{>lJet i Or<I~. lLall blE"V
f{Jr.::il. iJllc'f'11("Tl't d eal 7, J uni i Aar!

•

f

•

Han var da blov('l\. Fli<>ker, og ol'itikede
fra Sko'goMo
Den lp.ke B raru:1mæ \.er pen, SnDyvæt'a tiOI!(>11. J l'nB 'Vtikll_ IH a. il S e It,
der har faa,-'t :Cil'e ÅaM Fa.nglSl'I,
f()rklan:d9 solU Vl'Iine, aot. Kt1ist~fl;;{.1l.
Krag '\-ar ble'let a:n."1a.t som Atbt'jd("r.
men Ha ",,'('n hal'.-de fOn:>Ogl at bruge
ham som BmndDTønd. ~)J,(m ba n
k.unde !kke bLle T ysk - og san. var
hall jo .,;aa loi.!le og tYk og rund ! J<."Z
kumle tkke 1)!"lIgQ ham og ,'ilde afskedige ham m(d del sammeo" HanS<l11 mente, art. Krag det meste nS T iden h3l\"ue banr6l en Kerle1dr~, der
var bl",'el liam utUc"I'er l!i al Tyskenu!!',
Don1\.: Og 'J)e f OlW!.f'\.0 aL Jærø
ham al bll'\'e B randnla'D<l?
V,: Ja, jeg lf,orsøgte, men d t't -var
mes.!-an ftlaahlo:s. Oro loel'no b lov j()
sagt paa n~, oghfl.O kllwde lk1ke
fur,s\aa. d em J eg ,'tiJ j.us t ik.k!!' siga
<lIl ham er ti UlU, an en lH11l1 er temmelig
tung 'j dal
T,i'l1.a..l!e han'dede boo:ternt., at Jlan
ikJke .hUNde baarol K edoldraglen ml're
ond 2-3 Gangeo H an Jlrunle a:r4>ejdet
i on"lili. Tøj.
PO~llitbolJenl Tmnggaaxd.J e.n se Dr
1'histoo. fOl1kJared'C-, at ~1 1ll:l \'"ar opvol.-...et i samme Sogn SO Ill 'Diltalte ..>g
dm.for k end te ha.:m særdeles godL

B an :ha:.\u-e engang mod t 'hrum pua.
Cad"e .~ ~'!\'()I"V. i l)-sk graa UOOOl'm,
og han ~lruSk{'(l e Episod en ga.nske IYdehgt, Sem'ti tncen, Fnk Rorer, var
),,'"I()lnmel hen hl ham og on Kollega
og lL...u tle sagt, a l d G slcruJde pas.;o
paa moo 11"\'00 de ~Ic. l>If'Of do(! dl>rO\'l'C

I

t:aJ\cr

~ge Sll.."l gOldl

Dansk,

SIOIll

b'Ør ~o

Krag hm\1'{lode a.l 11&0 n.ldnig ala.V~
d e '~llnet pna Cana >N)1l()lW< og J1ktko
en'gallig "i'd s.lo, -11;\"01' Nyto:n\' laao De
eJle:,,; t(:o Re.. . tul11·ahioner
han. 1l.M'lle
'
V3' ret ' llde J}aa) "nr ~RII2.. og .Pdlo-

.

nLX c,

D o m . :Yan skulde
o

11il'S1-c<U

dPI' k'l.l'ltdu '-ære True om

tro. :tt

(111

F()r~

yeki>lingo
N' ; :Nt\j , d('t moncl' h"g i'k1kl'.
A n k I: Har Dr> 1'11 daar~!g Hu..
k01lln\f'~(,;{" KI~?
B t> (Ir dum!

og Fors"l°: N1:\j--flE"j, dA
~du H.1.I\:-iNI jklkl'l
j) o ID. , ).h'lI j\'Jf Sk~ll "llligl indrOIlTIOW , Ilt dl'l" ('r lidI, ~l kun.)1l
t~ll,' Ilfl.'\, al lJ('rl~ lLtH.ommt'lel.· I.'f
d,H.'I TI iJ:
U'~l"\,rtl-r g'ik mnn 0\"1'1' til l)f•• JdIfIorhanel1 i ngun OK \\"111 10-TIth']] {aldl
Dumml'\L (h'l· )".IiLH t'i! nt h-dl' pa&
1·'11'11,1:",11 i 1 '\'111' Ol( Tub al alIPl!4
1'Ulid i fl'1u A;tr, l{nllg 1'~lI'rOO". al
IL:j.]] \1[1.\', "11\' A,n~'ulU\lIot 0111 ni..
J1(lJll

,r
l

l

,

•

Hause.u s~ jo,

~clO<J

o

U! Aa>VOl,

~

.'
H'"

..

••
JJ,

•

•

ti0

To Mlalstre paa Be._1r
I Haastholm I Oaaro

Det_u

...d·
0

...

Am,.ids- og SodaImlnJøt....... og
dftI ' .. øbaemte OVe. 'ande j

.!
at

•••t

.g

'o

n

••

Af t .. ('Irk"" Mi.h ....·o....tiWnx
i Thistodo
CJrkus ?liehe IIpillt'<ic i Aftes

fur sidst(> Gang j Thisted. IJer
\'81' som wd dL' tidligcl1,' Forestil_
tinger stU\ clld\., fuldt Hus. o'" 1~_.
"ut"
gejstringcn OVer det gode PI'Ogram var !slor.

•

Cirkus havdl'

j

Aftes s:l'rlig fint Besog, hvud de
r.lt'lTe'S t f" vIS. t Il:lliue.)
-'
Iærke til

'0

Det nu' sel\'\! Landel.s Uden ligsminister. GU!:!lnv nasmu.ssen, der
J , ,k
' '>'
\lH ammet og 0\('1, æt ede hele
Forestillingen fra sm Logeplads,
hvor han Md :-:nmmen med ~in
Adjudant.KRplajnJesscn; Cdenrigsminislerl'n nu' i Ullifonn,
Straks efter Forestillingens Slutning fortsatte )'1inis.teren Sin
Rehe til Aalborg,
Saa "jdt man forstmu', har
l.'denrigsministcrcn \'ælct ude

paa en Ferietur af ganske privat
Karak'ter. m~n det el' betegnende,
at Vdenrigsminist.eren i Gaal' Eftenniddags aflagde Be~g
i
Hanstholm, hvor Havnens Skæb·
ne nu skal afgøres, og hvor :\'linisteren naturligvis ogsaa vil Ina
et Ord at sige. :\Imisteren besaa
med stor 1nteresse Kanonerne og
fik ogsaa, et Bad l "esterhaWl,
saa man tor vel fOl1l1ode, Ht ::'IUnisteren og~aa har ~l"t paa Havne·
anlægct.
t.;afhænJtlg af Cd.cnng:-ministe-

rens Bewg fik n;:.n~ted-F'ortt!t
ogsaa Bebog af en tlllClt·n ~hmstt!r
, Gaar EftClll11ddn.g~, Dt-t "ar
ArlJf'-jds- Oij Soc.ialmi01StA·r S. P .
d
Larsen, som ft.r Tiden (,'r u c paa
en :\lodet.ourn('~ ug som nu - )j.
~\!~om Udenr:ig'!'ll1inistl·)'t'n - l>e.
nyttede Lejligheden til at se- 'HUl
lla.nstholm og dt- ::-pury!'mHIII. der
knyttt>r

iij~

ht'rtJ;

Skal Skoleaaret i Thisted
gælde fra 1. August?
Skolekommb.....ionen hcn.....tillel' til
Byraadet at ~e Jlini ... teriel
derom·
•. aar G:lo'mnrutiet

I

I

Thibh."(1 bh-

vel' en Kendsgenllug, vil Skole·
a..'l.rel her komme til nt oc'gynd,'
1. Augu~t. Det er I1oH.'<laan--agen
til, at SkolekommlSSlODt'n i Thisted l Ca,ar p,m t>t )Iude beslut·
tede at hcn:->tille til Urraadd at
søge
Und(>T\'isnlngsmlnlSh'MC:
om at foretagf.' t'n iEndl'lng I
Skoleplanen, h\'orefwl' Skolt'M"

.••

at

dman

tysk

AIH~d

id..... J

~ F~ lor sin
..,-_e

An

i

tlelM nd det

1Cl'kHIi•

be- I

Ved SærretLen J ThIsted
sat Kra de
.
handledes j GanT Fftennidd
'o-r' If, rsom
egentlig skulde bf>
F
.
~
ags IlIUl: tipS
Arbejdsman
or~erJMgCn ~od Fisker Sv. men en Madan ha\'de Hansen jk
AagefKnsHt~n.::e.Jn IKraK• der iI~arn- I ke Arbejde til. Derfor fol"Sft

".la. og ~om tlltnl-

I han

leg for fra ~\raJ 19H til Februar mand men V_g k d 'kk
191.
T'Jt>nestc som Tysk, san det n.nt.
e J l
. ::> at h uve gjort
gik ikkeunHan
vil
Hl?lndOlnnd hos TYSkl'nJe,. dels i de have afskediget ha~ strI,ka
Dlu~bæk, dels piia t>,n Slid og: men nu' nødt til at beholde ha~
I dels t Rom ved Lemvig, Iwtten ' i tre :\Iaant'<ler, da han "ar ansat
beklædtE's af Dommer .Johllnsen I for dette Tidsrum
og to kYlndellge Domsma:-nd
Domm,: Kund~ han ''lrkelig
Landsretssngfurel' LnrM>n ViiI' I Jkke IJruges som Brandmand, for.
Anklager og O\'elTetssagful'f>r di han ikke kunde Tysk?
Dy~ahl Andersen Forsvarer.
II.: Xej, den egentlige Grund
Krag erklærede stmks \'ed \'81', at han V8r for tyk og rund.
Rel:->modets Begyndelse, at han og Brandmændene skulde løbe
ikke kunde erkende sig sk~·JdJg. stærkt.
lIan forklarede, at han ved Kn- I Domm,~ Hvordan fOlegik Udgens Begyndelse arbejdede ved dannt>lst'n?
Landbruget paa AaJegaards:'\lark,
II.: Jeg forsogte at lære ham
men i 19-1-1 forlod han Landbru- Komm.-'\ndoraab paa Tysk.
get, fordi der var flere Penge at
Domm-: Og det kunde han ikA
tjene hos Tyskerne. og han "ar xe lære?
bl. a. beskæftiget ude ved Bul.
II.: Jeg vil ikke ligefrem sige.
bjcrg. Da det horte op, fik han han er dum , .. men han er temanvisi at henvende sig j Dmgs- meHg tung i det,
bæk paa Seefliegerhorst, og her
Brandmesteren forldarede entraf han en tysk Officer, der an- deJig, at Krag var ligestillet med
tog ham nærmest som en Slugs I de andre Brandmænd, og han ,
.-\ltmuligmand. idet han ~kuldc havde sikkert haft udle\'eret
fungere under den tyske Brand· ~amme Unifonn som dem,
mester. Uan ~kulde have 120 Kr.
om Ugen samt Kost oy Logi. men
Krag set i 'Uniform.
han bemegtede at have fanet udX<l:!<;,te \'idne yar Polltibetjent
]e\,eret "aaben eller Uniform ud- I Jorgen T h i n g g a a r d,
der
o\"er en Kedeldragt, som han: kender Krag fra Slettestrand, og
,1avde hafi PM nogle faa Gange. ~om forklarede, at han
en '0_
'naJ!"
d
Ank}.: De er Sl"t i en ly~k l1nJ- pa.n. Cafe Xyton' hav e ~et .n...1<t.g
fonn.
lfort tysk Brandmandsuruform,
Kr.: Det tror Jeg ikke. for jt'g
Kr,: Det kan ikke p.."I.$se, Jeg
har alqrig paft nogen. Mit Ar- har aldrig været j, den eniform
bejde laa l Kokkenet og med at og hur ht>l1t>l' rudl1g \'æret P.18
holde Ha\'~n j Orden. og en en· den Cafe.
,
kelt Gang hjalp JeS!" med Brand.
Domm, (til "idnet) : Er De
materieUet,
helt sikker?
,
Domm.: Samlan hul' DI:' ikke
Th.: Det kan der slet IHt..· ,-:efrt:rn!-'tillet det f(lr, Af Rapporten re 1\'i\" om.
.,
frttmgnar, Ht De,res HO\'l'Clopgll\'(,
Kr: .Jeg .mer l~ke .h,·or :\r:
var BrandmateTlellet.
tor\' hgger, Jeg h.lT kun læn:>,
_
\'Idt!re forklarede han, at paa Phonix oJ.! Ritz.
Brandmester 11.Ul.sen havde afAnkl.: lIllI' De en daarlig 11usb:edlJtet ham efter tre )1,Ulne- kommelge ') Han~D sagde JO• .Th?
der~ Forlob. fordi der ikke V'U'
var dum.
ArLejde nok. og Wk'l r(>j~h: hml
Domm,: lian sagde hdt tung
til Tyskland og fik ArheJdt' 1ftt.",<1 det; men Der~s Iluko:umelse !'y.
at gra\'t~ Lohf.!':!TIIVl' )·i.m ~en nel-> nu nt ,.,,'Joe daarhg. for .det.
Slld, og da han atter kom h)t'm De siger l Dag, stemmer nu Ikke
til Danmark. fik hnn ArbeJde I med, hvad De ~'1gdl~ SIdste GlUlg.
Horn hvor han Og!\..'1~l tJldcls blVed rrocL'd.uren km','ede- An:->to<l 'med ,It holdt, Brandmatt>nel klageren Slrnf eftt.': ."nHtgeS Ordcp'-;'
~kriftt't,
nll'del1:s, :';or"'nln:>I~'n
tnd~lll1+_'<ic til Fnfmdt.>lst', SUbl-lDl' n~e Br.mdma'nd ...kulde Iicl-e din'l1. l~ett.ms mildt'stl' D,ml,
.
al lolw ",ta'rld.
O;"'nnf.· kom ul at lydt.' J'l311 l Aars
Som Yldne forte,.; Rrnndmest;"'J
F'l'nKSel, hvorfra gaal' .9. Dagl'::'
.Tens YHh, II a n s t' n. dt'l- tluldt·J' \'art'ta'g1.sarrt."t, sa.mt. ~llh al
J Arre:;h'n,
Ilan fOl klaredt', .lt bl-u'gl'rliJ{(' flt>ltlg}wder J ,l .-\al.
•
lIl't Ikke V,II' 11I\m <lt'r hm'de .In·
I

mel' ra

JOI

at bruge ham som Brand

I'
I

I

I

I

•

Ilor .sin honoreret.
J. R. K.
lægl,ge
trælske Der flages paa hel Stang
den Z9. Augus!.
Statsminisleriet meddeler, at del
ved et Ministermøde er blevet
besluttet, at der over hele Landet
fra Slatens Bygninger og Skibe
flages paa hel Stang Tirsdag den
29. August,

e

,Land- Hesteforsikriogen slap ikke.
ikete i
Strandloged
Martin Hansen,
'skkør- Vanl/saa, mistede i November 1944
Vern~r en Hesl, hvorelter han hos Slør, Korn ring- Thorsled og Omegns Smaah",,, t., I...... ",:t... :,...

.... 1

~~--,i't ~ C'J -

del.slandsre
købing og
Varerne til
bes her I
det er muli!
Komiteen
med en He,
heden og ,
eller Io olle
a, Lederen
Ingeniør p"
Redegørelse
bing, fluru
ritslev vII c
hvor der '
gøreise al
Der skal b
iværksættes

elsen III
og Bern,
_ er be o
l ds. Klo
!)Ids holel.
IS kendle
Ind Julln,
!ke OrkelU anden
lor Nye- All er
K g benh~vn (Prlval.)
og lndog sm88,
Med ejeblikkelil{ Virkning har
,liver det, Konlrolraadel i Berlin I Pelge el
ve Mede.
Telegram fra Kruua III .National- velko mlidenae " udsteat en Lo v, ae r med
el Slag forbyder en hv er Ind en!ns e n,
landsk Posl-, Telelon- og Telegra!lorbl ndelse Ind enlor Tyskla nds
c og Hu- Grænse r saml med Udlan det.
~ j re Selv·
Oennem Plaka ter bekendtgj orde
J ohs. Pc· MIlIlær re geri ng en t Our detle
oulsel: ade Porbud, der tils igt er II TImme
d.30 ds. enh ve r Illega l Bevægelse. All e
ty ske Telefoner, Plern~krlvere og
Telegraler mn Ikke tungere tnd·
III videre. AI PoSI beslaglægges,
hvad enlen den er undervejs eller
••
stur forao Afsendelse. Som eoult
'bisttd
Porblndelse med Udlandet opret·
••
holdes RadioudsendelserDe, men
ogSla for disse bebudes særlige
lunekontor Bestemmelser.
Jddellngen
Deo ekonomlske Trallk geonem
Lagenlær·
! med 579
:tolng med
!r. Der var liret 1940 bukked~ han under Inr
1m næsten den tyske Propaganda, og nogle
lU lor a' Muneder elter tog han Iii Tyskland.
Dom: Som Soldat?
Kommunen
lIue lndOS: Nej.
an er n0d·
Dom: Som hVid da?
le el mindre
S: Jeg vilde
Ila inderligl
__ _
_ _ M , . _ _ L __ , .....
I..SY:gdom6· _ . G

mod T

il

Kræfter

Post, Telefon og Telegral sal ud al Virksomhed,
og alle Rejsende visiteres

••

~

.

_

,

~

.

_

.

,

Banker Ol{ Sparekasser be re res
Ind III videre Ikke al Bestemm el.
ser De. MUltæ rr egerio gen, hedd er
de t, er dog pll rBI ii i OgUB paa
delle O mrua de e jeb1lkke Hg II
ik rlde Ind.
Alle PunkHonærer
under den tyske RIgspost oplotdres til uoph oldeligt at melde sig
tl1 TJen el te, og de gøres snsnr·
li g lor, II Loven ikke sabotere s.
Alle Ra dio appara te r, Sendeappl'
rat er, elektriske Mnlere og Apparaler, j det hele laget al! Maieriate,
der kan Ij ene lU Ira ad les TelegraH,
Ja, selv Brevduer, skal anm~ldel
IH de br!llske lostanser.
Alle Rejsende er underkastel
VIslIaIIon, salledes at alle Meddeleiser, der belordres med Personer, kan b1!ve Oenstand for
Gensur. Loven lasluetler Døds·
slral for Overtræddelse,

,.O,
bo<

,o,

"1

U,
S.

,"

"•
d

~

1
•
l

sen. Desuden havde Vidnel holdl
lig IkJull hOl Gudmund Sørenlen
Vidnel hlVde hlft Opflttelsen II,
a' G S Vir Kommunill.
Dom: Han Vir Eventyrer med
Liv og Sjllll, det ,iger hin ,elv.
fhv. Købmand Jørgen Jenaen,
Aarhul, oplyste, RI han nr kom'

ere Ind- j M, .....
• ." - - .
. •••• '1 '",,\:1
"ægges, rII de brlllske lnalanser.
els eller Alle Relsendc er underkastet
eneste V/sHallon, sule des al alle Med.
opret · dele/ser, der befordres med Per..
" lJIen soner, kan bIJve Oenstand for
særlige Censur. Loven fasfsæller DØds.
straf for Overlræddelse,
ennem
~

~."

Idemokra t. Vi h H travl! ml'd
!ioe::. Høsten ind, og dtt~e Ar
"t 'de kBn ikke 0l lsætleø. VI maø
b~Jd i det, mens Vejret er godt.
øl l e
_ Hvordan klarer De 881
Høsten .,
_ J M andagIl maslte leg lele
Arbejdsmænd, og det kostede
!V

•

Irr.

K
Ulig 60 r.

ler for sen. Desuden havde Vidnet holdl
nogle lig SkJult hos Oudmund Søreneen.
land. Vidnet havde hafl Oplatteløen af
al O S var Kommunisl.
'
Dom; Han vør Evenlyrer med
Liv og Sjæl, del siger han eelv.
erligt
fhv. Købmand Jørgen Jensen
ikke. Aarhul, oplyste, at han var korn~
h
mtl ind i "Nordmark" paa en lid/
~ ar mærkelig Maade. O S og Harry
som Petersen hHvde oplysf, øl der kun
II D~ skulde udføres dansk Vejarbejde
Jrel og j ørgen j ensen kavde villigt,
S
skudt Penge j foretagendet. Del
l : - drejede sig om 2500 Kr.Iøvrigt
p:: havde j j ikke haft med Driften .1
ren' "Nordmark# al gøre, og egen Uig
'ed: havde han ikke betragtet sig 80m
~ k Medlem. De 2500 Kr. var blol el
v(~e Laan, lom han ikke beregnede at ,
le la. Udby'" al. Alligevel haVde
Indskudel ka.lel el Udby", paa
j~~ 8000 Kr.. al .ig.
'de
Sluf'ellg afhørtes forretningsbe.
'ps styrer Harry Petersen. Hans Indskud havde været 5000 Kr. og
Udby" ' 1 32,000 Kr.
og
Dommen afsiges sent i Elteral middag.

f·

,.

Dyr Bestilling al være Doms~i
mand.
e· D En Husmand fra OJernæs var i
1ag for anden Gang i denne Uge
g Domsmand ved Særreflen i Thi
. sled.
•
,- .Det er ikke nogen billi
j. Hlstone, udtaler han
iii Thi8fe~

,.

•

_ Hvad fik De lom Dommer? I
_ 15- t6 Kr. Der be/ales leun
f r Kil omele r og Timer, og nogen
e,slstn ing for labt Arbejdøforlj ene.
øl e ydes ikke.
_ Har De !lU Hjælp ijlen i Dag? r
_ Nej. det har jeg virk elig ikke
Raad til. Saa mali jeg arbej de
SØ a meget mere selv.
I

I Allen,
Kl. 20 : Møde I MI8slonshuset ang.

nyt Mls8!onshua,
KI 20: Pølæteøtret: .Underverdenens
DIktator·.
Kl. 19 og 20,45: Ro}alteatret: .Come ~
on George-, George Pormby-P/lm,
"Mørkedahellen c : Kunøtneroplræden
og Paluden·Nlelsens Orkester.
I
Snedited Bio K/. 20: .Som Mænd
vil ha' mlg c •

•-

L i DRÆTTEN

I

T A B U-Turneringen
! T A B U· Turneringw spilledes
j Søndags en Række Kampe, der
fik lø1gende Resultater:
d
A· R æ k k e n: Ræhr-Hillerslev p

.5

4-3.

8 - R æ k k e n : Vestervig-Hurup
1-1, Koldby. Hørgum-Snedsted
'2-2, Skjoldborg-jegindø 7-10,
!Ræhr-Hundborg 2-8, Vang-Tv o- NI

12-1, A I K-Vorupør
lA l K, uden Kamp, Hjardemaal- g
rup-Nors

lHiU",.lev 2-4, Ø.lerild-V Tho- p
fllp 4-2.
O
D r e n R e r æ k k e n: Vestervig In
•

Kransenedl~ning

i Thyborøn

i Morgen.
Paa 2 Aars Dagen for T~~skernes
O'vel'fald paa de danske militære Etablissementer nedlægges der forskellige
Steder Kranse. J~rdsk Marinekommando nedlægger en Krans i Thyborøn
paa Marinesoldat Børge C h r i s t e nS e n s Grav. Børge Christensen, der er
Søn af Arbejdsfol'1nand Edv. Christensen, Thyborøn, faldt paa sin Post den
29. August.

Margarinen skal
bruges.
Kan det ikke ske paa a"den
Maade, maa den træde i Stedet for
en Del af Smørrationen.
104,1t. tyd-er :pa.a.., at d-er l'Diden ~æng'('
,~i1 hJtirv{' inlC1/føl't on Or.r1J1ling, itwordf1..er (~D T'N~do{'j(l\.">Il ruf døn n.uvæ.rC>,nllf
SInØT!pI'I;,)!dlll:ki,io:n CJ'sta,t1es mINi l\L'u'gl!'l..Tliw'. AalL~Fll~('<n {·r dM, at Msa:~l
njn~!.'n
m('l~{~!.

ruf )la:nga.nimf'
lrul.~orrTl't,

kan man

frcunclC"l~ gJaaT

mt'n n,lg".('.l .o:;dkik(l:rl

onrliDlll tjlk1kf' \~id{'.

før

a(>

nyc'

Mff,T/k('r træcl·(>·r i KT',fuft ~ J\f.IO !'.~'n.
lHa.nrl:·l~in,ilS.l{>r Y.i J '! f'm oO.f' g un-
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Der var ikke kørt for
V ærru>magten.
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Som bekendt vedtog en Række Ilesteforsikringer !anA's Vestkysten pt
Tillæg' til Vedtægterne, hvorved Ejere
af Heste, der arbejdede paa "fremmedo" Arbejdspladser, blev udelukket
fre Forsikringsforf'ningerne.
Stranrlfoged 1\1 a J' t l n H a n s ('I n.
Van~saa, mistede i ?<,Jov-E'ffiber 1944- en
Hest, som han havde haft forsikret i
S.iørXlntr-Thorsted. Og' Omegns Hcsr-€oforsiknng for smaa Heste for 700 Kr.
F lreningcn næm:ede l.t betale Erstatning under Henvisning til, at Hesten
havde været anvenrit til Kørsel for tysko Elltreprenol'er ved forskellige Lejligheder. Foreningen fik Medhold ved
Retten i Thisted.
Martin Hansen appellerede til \~.
Landsret, hyor han !.rævede Foreningpn ,jømt til at betale i38 Kr. Han
hu .... rle 'lIdrig kørt :Ol" Tyskerne. men
oer var foretaget en Del Befæstningsarbejde i Klitterne, 0Ji dette havde
medført. at ,ler mantte forctag!'S
Plantning :li Klittag l il LJæmpnin~ f
Sandflu'ftC'o. lJdg-iften herycd ble\' af4
holdt f '[en ElltrpprC'npr, der havde
udført BefæstrunJrsarbeidet, og tor
ham havde Mal"tin lIansen kØrt tre
Ture med Klittag'. Landsl'E'tten fandt.
at den f orf'tagnP. Kur pI kke unde
hcnhtrca \Ulder
.b:el·s~l 101;. f
lll-

I

mede". Landsretten dømte derfor Resteforsikringen til at betale de krævede 638 Kr. samt 275 Kr. i Sagsomkostninger.
Udenrigsminister Gusav Rasmussen
ikøl'lbe elf>Le1' Besøget i Thry, HMlIStholm og Tlhlilstc'Cl, -tlil .AJail!:JIO;rg og olVe1'nat1Jede lPala Hrel-eQ .PlllOmx<. Mini-

,i

s,teren, d-er 'Var 1Ø(}.saget alf KalPtajn
Uhf J e IS IS e n Ifra iFlo'l'lSlVlarsmlillli'Sleråst, il:UlJVlC1e, jnldoen d{\ IJooan jjH Tlhy,
~Iflliagt Belsøg li. )Flyg'lIlU/llgelejre.ne i
Oik1Shøll Qg jK/ariU;P il<l1'lvCl'p~ads. UdE'!l)iilgi.<lnliimJils<!eretll ud'la/lIe paa Aalb.
AlmiVsIUilll.ls }<'IOl'CS(pØ l'Igs·Q l, Ult. Danma rok
(>.1' mildt j J<~ollba!rudJllinllger ml~cl de (l-IIi (YI'e die :rvr ag l e r 'Ved r. F1h'gtnltn!g'e'1l t\<;
Ov·erjt'JyLllilng tii Besætlll'lls0iSzonel"ne i
TYlslJdankl.
De QpIlYiSiIlliJJlg;er, del' hlM" været
frerrume .fro fllJOIflP.icell brtibiøk Sid gaaenKle uld paa, M d e tylSkoe
i D,'1JtlItIIla1'Ik' 'V'<tl' el wf d'Ø
il;>liB/IIldt

Krigsjirmaet" N or d m ark
i Rettens Søgelys.

•
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et
•

,

50 Kr.

e hver
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IITf}

s.:unl .Jnr.;nm .1
.;\.u.kkr~(ln'n.

1\H·1
for en
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1911
. for

en D. K. "\Y. Gabr:·',i.>t,

han

,

V - Jeg re~nede m""l, at Bon'n.'PII

'-ar Kommunist 0:'-1" deMor g",1 n<o1l;.
D o ro 1II.; :-,'lla! Han Y!l.rollero -'I!'d~

h.vll rd 11 ~ SA.P!
I 19.1.1 h~('\- Pcle--l'ISl'll ng oons

:U,1li.!·ro}Um·r af on i!~I~lJ 5. Knl'mnO'!,
og da. Brooer(>n bk,' UgpL !'kjullc
Gudnwnd 8øren-son Frantz Pct{'ffim
l sin l .. cj~g!/u..:I li \.o )lxlM;\"ler H"r
'·a.r der og:.;;a.:1. b:øn,t or.nN--aret ..tJJrr·
lI..æng;d(T af \~a.abell Ol!" Spræn~,'stor
D o m.: Han har a.ltæa fi1Jillcl et
Dobbo}j.'iJl'.:1, kan Do lor.Aaa do/)!?

.

V.: XCij, det kan J~ ilkk-c; j!'lg tror

ikke-, ban hal' ',æret

Aarth'llS. T)faj 19-:l0 ~'i.k Forre-lll'ingen
ikke godt, og 'lIm fik Arbejde, ~ lrsk(> Barak!;.('r fQl' Firmaet \\'l1I~'II:t!,

Fik 6000 Kr. uden at bestille noget!

ThomslfIl og Kier. SanEml kmn han ld
LOOllil!, Iwor han #Ik ~ iKompa~'Il\

Xa«e 'ThJta.ldc i Sago.n, .:lIw. KGhmarnI Jørgan .J il D S e n, _1L-1t1hu.:i, (JO\"kola.Nde, al RaTT"V Polcrdlll og Gud-

mC!d

munrl Sør('rr~n banlo ·hI.lJlYC'IHlt sig

paa

tm

.rooo

Ilil ham for at Iaa JlaJll med t.il al
.sLifte Fl1lIlla<>t ~Xonlmark~
Der .'ar hjeml &.'I>g1. a t UQ'- "ar
tbnsk .4J'ty.Jde. i1('r &!ru:.de udfort.'S,
og det troede JLID6en Jl3a, de. h<U1
on'l1honxl2't inte!. a.n~lc om, at Trskarnc i J{}4:! haTde Arbr'jdl'r : Danmark med danske Emrepronor\T lil
al udfore da!
J"n;;cn hal'de indskudt 2300 Kr.
i Aktia,-,<,lskabct.
Dom_: Df:Iltog De i Bo.;;Lrrul"'USD13der?
T.: Ja.
D o m.: J]':llld L,1H(> Dc om? Om Arbe-jllot. O'J P('ngcD(>?

3.faanrd.

Havde Trang til Eventyr,

,

Da delte

_.\.rlJ.'jd(\ holdt op,

Wg
h:.d tilhag\' "i Aarthus ~ fOI1:i".rt~ a~

kOOllIlo j Gan;! ml~ sin garn!!' ,F()r~ _wng. Dl·: ,'/rle ikke r!'.!tJi;r lykk"G,
o;; ,.{!cr ilt han j"KIxda in,lmeldt ;;eig i
DS"AP, hml han [laa KurSllS t
Tr·"kland. a! TmlIg \:1 Enmtyr , llawd~::Ie $øreIl.ron. Han mente iklw, at

12

L

han S-kllltlt! u&[or>.! J{I'".!",ljcn(\.~t(!. Ila.

Kll.Dlm.rraler i A."lrlnk',

hans

dor

h,a.~·u('

yæret fKla ~mmu Ku~u", -m t'
kOmml'llrjE'm ira Ty..,klamJ lih·r JJ'I'Jle ,\[;'l-1n.'t!~rs Ynr:\uj, FOJ- uan r(,j~(J
l,ij l'r.'Jdalul. var han paa 1:i~-..~ion i

I

J)om.: Ja, ll'a,1.r Dl' ikk(' !alte om
Arbi'jd0t. '\"('11 jng 'tlukf', Jn-ud VI: d.:,ulde laJG om.
JNlsl'n ha:\·dNle. at. han ikke \·irlt,:toe, lhr,:Uul ..\i~,)i"Jdi!, d"t ~·ar udfurl.
Han IUI:nl,. aldrig Vil'ret paa. tie Iursk{'Uig~ A1WJdsplads('r.
A n k 1.: D{>r skal I';pr(> en :-'fanl,
:,; ml kl !1jn:;: R l\i",_,i n."lrrnk.-!llT' og Td-

l!"'m Soldat, (M 1l4tD kom til 8-t b'ure
/ • .~ PUl

lias 'rue:n.

Vilde vise Tyskerne, hvordan man
skød i Danmark.
nOlD_: Har Ih \" :rc m,d fil .c:,\rr <!·l'n;y!,.?
T: .T". jt~ A-bl'·!o -'J;,
":\"iftl'"
ffif '" mb j,og on '.' I" II l'
T} :kerne •. r!au man I':~,,.I ; Danm:t, .'
brt·.. r Iljllo"UkonL!I'n ir.!. Tr. klHUj
ri. an .\rl.l -ld.! 1Kl11 \.'1 h .k -FiJI >{)~S
k Jfl'ir , I{r h(:<!I', lYn. il1\'," ruWI 1101:a-dft T . >lun 0'& (' ill, Jv,tTUwf}T-t.1..
.0\ n K .: \':u ihol Il I).
J{ J.' Ir?
'r }1·1·\llr-f'}
Jo"
('rr, jll'>fl

·'YIli-!lorendl'!-_ Han skal 'I\a.\,{\ faat'l
8000 ]( \". f.or d"l Dr-l lir THI !Xml?
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k 1.: lh:vl udf"rl(' H" {tIt" ,1Hi.'I('
Pen,:,'. Har Ile wd tJ.lIU UtI'!JI nJ.
--\ n

bf".,! I),'lP nQ"o!lel?

T.: .Ja.
D o m.: Har lin eliNS ~)~...ko rllller~
(tS!;1'/"?
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T.: X'·j.
D<lJn.:J)r' l liX' It nlt~1:L hen"id'.l 11->1"'-.'1 JhVtd 11tll'n fnr _AI'Jmj.! .. l, (Il/" 11-

k .. ;~t
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T.; .T'·I! kUlHlo ikk,. Of! 'i!III~ ikk"

"WI~'

In{'>(lJ

II'Hll: 11('1 k[Jl\(h~ "il't<o m,,\:I" inM

1('1( ·1.111 I!.( ,-jul'. !l\L',..Jlror 11j'
k:a.l.h T;~... \'Ir" ...." r"m), 0:' ,\ I '/I-'li, t.
'.'1',

j(~ill"
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to;!'1l

,Ilh't

l!!j'l'
.)f .'.

!i(>11tlv'

Jannl'cup

.For"".: 111"01" stor "ar Enlrepl"i.-;onl'
T: Det huskt'r jeg ikke-,
Dom.' Yar df'l ikke D"m,

8)00

~av

JI'Il.;;cn Till'l af H('JtiCiospf'ktor og Tilslnsforcooc?

T,; Jo.
}Jorn.: \'ar d~l ikkC' for at kunn,
uduelale Lonningf'r og hln'c fri for
al gil"t' Udbytte, saa De ikk", krom i
Konflikt med Br>gll'rne f~r .-\.b.lic.;,e-!bkahel'? Var (b-I Deres Ide?
Petersen ml'nk. at dl' alle tf ,o, lla,Ih, dn.ftl·t Of!" val- hlcfd f.'flig:- ,lm
d .. t\l, Sporg.-;maal.
T onhon l forts:.dto5 i. EftNmid>'.l.lg.
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SondagR;kolefe.o:;t i Thisted.
Søndagl$skokarbejder. er en Sa~ af
slor.;;le Rf.'tydning. flct; dnkr ~g hl'r
om vore Børn os;:- '·ore Eorns Fremtid.
Sondng!'-!lkolen vil p:erne samill.en mt'd
Hjem og Skole '-ære m~ til at lære
Borm"ne at holde d~t, Jt!Sus Malede.
fjer er da al mulig Grund til at kaJdc
til Samlin!Z" .om dHtc Arbejde, og Søn.
dllgsskol('arbl'jdenle haaber d~rfor, at

m:..nc;:e \'il cft~rkolJUll'~ Inrlb:r~l!!(;n til
den Fest fur Foneldrc 0Jt Horn, tlC'r _
StIm a\'ertl'rct - ('I ~t"fllt til Tors.
dag 29, d,;, KJ. 19,:m paa Thisted.
Af,
holdshotel. En af SondaJtsskolcsagt'll!l,
kt'ndte Mænd., fh", Folketinrrsrnand
,lulin, f(1fI!r Ordet. F"Df.s {Jink!' Or~
ke.«f.n I'piller; d['r bliler 0!rSa& anden
Underholdning, ot::" t~iUtor ~\'} ~ni
"lutH'/" Aft'-'!Ia'n. - Alt €'r fQrb~rt:'o.-tt til
('[\ (,'stUt{ og intlhuMHlg Aft.'n ror
IItore o~ I'maft.; ',- mj't\ mr:s\ festli,,'1:
hlhcr d['i, h,'is ri"tlfl ln.tU'ls;rC \EI gh'f'
'lød, Kom ,Il'rfi,r· o~ ' ..r \cl1-, "'_
IIwn]
11. Juul Snrun8.l>ll..
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Hundborg-

T· Xci

Aariil1L;, (fJ d.a Jllin kum ~il Gm;: j PoIl'n, ll!!'~ II;W[,lr! S"!~{ltl'rtfn:f')nn
Ol"\; r)r 'I'}::;erne haYl!e JlaJl lojel og
.-;ag1 Ilt han lIllY;!" (J,. rj'g Ih"!, t'aA
hall ,20 tk <Ild!· Iv,:,!! tiJ .4.rtwjd"t
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ham lor at. slol Ifr ~Lo4;taILd;",hovæ~
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kOlml)(l i GHlllt nll'd ,;!n JlIllIlir ~·'or~

rQl,niuJ!', !l,'l .,iJ.J,\ iJ;.k~' I'iglli~ Ir~,~''6:
''''' ..~/lur ilol, hlUI ,Jl,"HII) ~!lfIJtl~qcbL ,~)!' I
It".;,,,--\J\, k.ml ~1IU1 !!lUt h-111'.,;Ut> i
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dl'r
lw..\·do \'iI'rl't ~);11.L h,l1nmO Kur~i!", ,'ar
hOlltJlIl.t IljVIII (ra T},<,Jdafl.1 øhl'r 110'.(Ic )w!uINl"Hi j,'or;"h, Fm' h.U1 1't>j1O!"
Lil Tpkland, Vilr ·h'UI pnl\. So.-.:iioll i
.-\aI11Ul";, o~ lID Jmn hoUl ljj GriU: l PoINI, hIL>\" h:.\ll·r"rt Sol.llll'runJ/'I-m.
On'dor Ty;.;,kcnH> hIlHle JlUin jnjM. og
::;ugt al ha./I 11'1Hl,· l11.il1"l1~ Hl,.{, I-lllL
hnn ,'H,' ,k~Uldl' hol.ll' Lil Arh"j!l;:![
som Sol(\;ll, og lliWl kOlli jjJ 11.1. b'llm
ronl lJna 1(ns"rutlu,

Vilde vise Tyskernc, hvordan man
sked j Dan mark,
Dom.: 'llal' DI' \'a~n\t mod li! SkytI,~)\'t':s"r d~'I'nl~I('?
'r.; Ja, jl".'; shll(le ,~k,:ke ,hl\ll'(' iVtnl'd

nwd, ll\1l1l j{'1l' on:>lkl'do 111 vii&' ']'y",kl'l'-

OQ iJly.o.rdll'll jlUln skud J Damnalutl
lfj~IQL' ll.tMbk.,l-lfl:jteJl fra. l'~'l-.kktnu
flik hUJ1 Arhl-.j;]/J '1.111;11 l'l l ysk ;f'FO'lt'.lO rogs~
kønl.ol' li Knht\Il~WXII" hnw 11JLll pa"'~
sot.!o Tolt.lfoJl og C(~nLruJr....annClfyroL
Au,k.J.; V1\.1' d-ot DL 1}'6k, !J.(onMll·?
'1',. j)l'r Yllr fko6l Da.(!>:<kQr(', ~Ilf'll
,-",It rilll var 'I'rsker
Enor nl Juw 'hW\1Ie SIL!!"! s.in S!ilhng op Il'ill~ l;'(H't:~.H·gl"Ik<lHlor/J1, [7-;
hao 4.il Anrthllll, OS!' UI.L JlIln ~knlllc
hav!' -ll(Wb't!ll Arlx-jt!e 1a,:r,lc han :8111,'1
ind ti! Al'rbllg,-ke 1\idcndo og Jid;, ci1'.i.;It AMl'JdC' som F'oJlmand :for Byggf;l-

1l.ldJøjJc i TrakJon{1 I L)ilrok 11"<\l[ Jmn
Harrr Pel(>I~W1 og paa O\1llnw;nd
SnN'nSl!tlS Foraag oprrc! 1000 do:> I'l
Ak~i05\\\,'kalJ sam ,;;.);11Iilll {Id føre noget
ATIhl!jde i 'fy"lId,mU, .Pclel'\S~n som
Farrcl.nlfl'gl'i-fØl'cl" l DI ud~ra'liel :Fil'llIn
hall'tle Ko.n,lrnlkl,'r patl..
Hf\(or donnø M!nle tl'j:·;[e dl' hjem
og fwn~1I frn u'LIf,Lie 1Jll,1I~1, ,Jm',LW1} ,1{'1l~
,sell, .man

rlt·w

Il,IHh~c \',1'11·

i,kk(j WluilfJ

f(lr rul iflflll (llld!tlHlll d SlJl't'fJleoCIl lllat!
Naar man !1I!Jen Penue har, bliver

man Ikke rcgllcll
11 om; DOj. '\'IU' (la mæ-t'k('li'b"l, Ul'
Jlrunlo jo forbi.la.-'wt Opr'·hl.('Jsel\ aJ
SI.'!t>kal,cl.
. T: .Jf! , Hl' ])r.mlm{>r, mM 'In{lr mall
IllgPII l'(>n~f' 'hll1", b!l,\'cr man ikke
regnet for rI"! m('!itl!
F1illtllll"L ~OlJl inlldJflrtid fL111!1ig ~il

al <1rh':>Ijdc l T%kland som planl.,"'l
for dl~t I.lansh P.)l4:~;i f,ur('log !"n l"i:~
I!('rso!.>(·];;c ho.; SOfflll.wn, f,.rd,j 'utn
V~H' mi.,!,I'nkl fol' aL flkjlllo k()Jnm\1~
Jla,;!ils};i'! Fh~lllllJ\~I'.

J"\l dor'\l (}rulJfl
tllr.-!l!ll<l1i 'ikklJ rojso OVer lInn dllllsk-

Ly/i.k", Gril'n,~I\
~S!)l'(-'IJ.,,>(,U ,'<kllhlo 11d,for" IlllnAA Arhr!J.ll.' ~ dp br;gy.nd!l' 'l 'nll!i .... hl\.! A~nl,
h,\'!f1r dn bl. a ~.uHnllto \'l!'I'noI11ag-øl~

KIi;tmollf1I'
nll.mUIOl'g, TIja.I1ij,'mn..u1 og nm~~
hu'lk, J~lId"'itdl'l'O OI~rHl'lu do (In l)'sk
Vil' nk_"'-L<',l ,hnmi lig l Nta 1"1 Fl·pin tI,~~"I1

1:IW1(,j{!t'r

I

Hanhltld,

Y('~l ]loUI, j,l'IIll!\'i;!

Ul' Ihl1:vdu {'f]l OnL\U'!lllillS\'
paa ~ M,H, Kr., 11;l'I'lI' ,il.w nu' Ndlo~
f'JrJ;j\'nr~\(m, (1 pCt,?
'1',: J'<j( ll'(\j' 'i~'kfl, (1"Jl '·ar M./l.
FI!nr_
1)0111,;

., U'Jl \;.~\",lc

I Ci

3;:!1725

Kr,

!lIW";' ~"\~I', dl'r ,,"'uld .. 111Lffln~"
I~ dl'L ll'Ol,Jl' ./umwll 1m,1, dn luU!
{'I'I'Pllfll-',xll'1 inl ..t lllllC'lIH (/In, nt Tl',.kl'l'nl' i Hl1~ ha,Hh> Ad".,}.I!'J' i 1111,11UJ'u'!k UI....-I (l;fJ.n~,'-ke ElIl_n,prNJOJ"'r li!
tlL UM111'C

fI{

'r'

;!.

-II Mill. J{r

1/
p"

Vor v, J/a~ile Ul noget UlI.1J 'k },r

L

Fik aooo Kr, uden at lwstHlo nouetl

·d

'i,I'f"l',I

l!

,T,\IISI.''' hnvdo jmJ..;kucll21)00 1(1'.
i A'kbll.\,,'I.:;:kJlhuL
Dom.: lJuLt.og Do i Df.I.'Lrn'~~L~;.rn:J~

dl'r'?
T_: Ja.

Il!'jdl'~

'f
,lu, \' 'JurlJf'jd" i
.IUll/II'PIII,
,
•
j-""fIlV: 1I~"r :-;lnr Vllr E_nlrl!prIlWIL~
'r,: 11,,1 /IU"'\I..,I' j'-')1 ikkl'.
JI "II ,- \ 'Ilr II "t ikk,' /I"m, t;WJm I!IlV
.J"JUI'1l TIl,'1 Id IIt'jr:;l!iu"lw/l.IiJr ')JO: Til . .
I>}' ...~ fu ri' nu 1''1
'f.: ,lu,
!JUlJL Vllr rid jkkr' fnr 'kl kUIIO!'
wlbt!h:du I.A'lJlflilll(l'\' <lI! blive fn for
ul gill' l'llh)lt{', ~IPl De ikk,-. );Olll i
J(ollflikl 11)1'{1 !lI'I(Jf'l"JW for Akll'!l>'I-I·
sknJI\!)'P VIII' Ih·t lJIH'{'~ ]fIM
, !'I,h'rst'n Ilwnll', ul ,j(, a!!t' II'I' hav~
du tll'nflf~1 OK \'nr blcvet «Hige- om
d,'llu Hpu\')!'smanl.
1,'()\'\IWI"I~L j'Jrt.);I"I'lI,g • Cftpnn.idtla.Q'.

r"
til
m
1'1

.

at.
•

"2)
A

Dorn,: Jlmd t.aJl'l(> Do om? Om

Ar~

,

lH',jtJ.-t og Peug(lolwjl
(]l

":\.

J,:,l'J,

Vom.: JIl, Mar J);,

t;dtt· loni
Art,,'jdn!, ,,'.(Xl iu;r i:kIIw, Jl\'i:td Di.' .ul~
do talo olU. .
Jl'nsen h;(~nll'I.h~. nt hun ikke \'id~

sit" Iln<l.kut ,\f1hI!JOI', d{1r ",lr udfllrl
Han

JW'l'(I~

.som

:k-aid~

aldrig yu:xeL llaa. dl' [(lrakl'Uig-o Alloojd:ip1rul.-wr,
,A 11 k 1.: Dm· skal '·wro Oll M;tad,
Ro;;jso)n~1\uLM Og'

'nl-

o;rnt;\rurc-nde, Ua.n mal! '110INO JnacL
800{) Kl". for deL_ DOL Ol' II'~ Dum',l

'1',: .Ta.
~l'\

nk 1.: HAwl
P<lngc. Har De
b~ll1iJ~{'. n-ogel?

Uf1tf()\"l~
fWlW~

Do [{.lr di""w
t!.t.'m u.th~n a,l

'1'.: ,Ta .
D.om.: ILar Do 011.01'$ ly,sko I [ll[cr-

?
"·'N·
J , l ((I,

C!!>S(!1

D (I m :Dc 'h(;~~ll o;l!&'Ul lH1f\1ld.O,L n~~
.J'IJ;;; Ilovod '1.1drm Jor A~i){tidt:'t, for i.k~
kil M være klar (;VOl', J\\';itd der f.ort!b~ik?

T.: J~ kun{lc
""l're mod l

iltke

"ildo jkkl!

I>g

D o'm.: Det 'kuD(I-e være ml'!get in~
lCro;;:'::;3.nt a.l ,lioe, Rn'OI1f()l' Do bl!"v
}oo,klJ, T,ilsrnsfor("Jlde og R!.j"''tll1H,~:tt,k
tør, naitr Dc slol inlet ke-ndto ~,1
..~,_rb('jod
tA.: Har Do faaeL udbetalt rnNe
end de 8000 Kr.?
,
T ,: ~-..T·
, o-j, JQg l"Clgnel' mod ,al dC! 8000
er dot hek

'

,ToDS'Cnh'Ul\'-de 'llH.'n-l, al (le 8000
KI'. Wlr mlhel11l!ot Ihaøn rom l idhnlf'
og 'i:ldke som Lon, og d.c 2,100, ,h lln
llruwl~ im<llSkllUlt., hlllV":l~! hall h('ll'1bl!"j'-'l

som Lilan lnl sJlle bo }\oJtlj!)lllgnQlIOr_
.j) O'In , Dc IDCUK1r udo!.:iJIln, (Il DI' er
'1.1.<;,1;. rk!'l\Z?

T .. ,Ja!
Dom " Gm1mund SOl'enReu! Nu har
D\~ hnd, hWl.Il .Tl:llSell sIgr!' El (I('l
rigl ig!?
S,· Del er ikke !Ip!! l'i/,:ligl. nt,!,
man. Wi'r(-' cn Erindl'lngsfol'"hYf1nlllg,
SUl·l'lISen forklorer!C', al JC'IlS1'1l llfl~
mæl1~""L \'al' 'klar O'o't>r, al (l~,t \"(lr lysk

..\r\)('Jul', aur skulrll' uufu!'(!~ nf FiJ'~
ma(lt, ligesom ilet ,ar fortalt .T(,I1.~{,I1,
lI.i .!lfUldElllne tysko ,.hhc>Jfl{'r HU' ml}r~
la,!!"f't af Si'If!kAbel I Thistl'll.
Ankl.~ Hvad ",jger Dl! til {11m For~
klarin~, Jt'I}fi(;n?

,r.-

,Tn, ~anl' Gudllluml siger' s[tl\~

IlalI, hllr Jog illgOUllllg nt int!I't'!Hln
morI doll
En Om sætninD flan 2-3 Mil!. Kr_
'I'rmlio. TIHa\lt> i SngQn var HItTl'r
p." l Il !'''' I' 11, ,som nn~glcrlc ~Hg skyltllR' ilA" forkIRl't.'d~, li! linn, ('(1('1: al
~Ja:l~ \'ll.'l'ul I 0.11 AIIIOIII<lhllfnl'l'l.lninlf
l Suntll'l-hhl'g, I HH!I gik nl'lwj,lsln!i
l'L oIwJvI A~tr, lIan fliJ< .:JIbIl (lll t-iLUMng
~om lll'lA"hol,lcr "t'd ul In slllllnhuu>I.
fir·.IIl:l. i 1.1'1I1\'ig, rlcr udfurt,l 1~'8k AI.....
hl'J111',
Hltn Vllr bl. n, i T),'.e:klallll nerl'
Gang!' fo!· Firmal'l.
"hl,;
lir, llllI ••"1 lJlOI\

r"

kj

~k-kA'

H

Sondag!';skolefest i Thisted.

Ji

S"ndllg~bkolr.arbejdcl (>r rr> Sa~ af
Btur~t .. Iktydning. lJet drejer sig hr,r

f
.i

om "ore f{Ørn og vore Borns Fremtid.
SonongøMohm vil gerne sammen med
Hjem og Skole være med til at lære
Bornf'nc at holdl' d('t, Jesus hefalede..
]Jer j'r da ul mulig Grund til at kalde
til Samling _om detle Ar1wjdl!, og SØn~
dUif.e:ijkolearbejdcrne hWlher derfor, at
mange vil efwrkommo lndbyr]els('n til
d(!n Fest for Forælrlre og Born. der HOlll lIverteret er 1)C"temt li! Torsdng 29, ds, KI. ]9,:-10 paa Thisted Af...
holdshotel, En af Sondagsskolesagcns
I(endte Mmnd, fhv_ Folketingsmand
.Tulill, forer Ordet, PDF.s flinke Orkc:,"tor spiller; der bliver OgSil/l. anden
Underholdning, og Pastor Nyegaard
slutter Aftenen_ - Alt er forberedt til
en festlig og indholdsrig Aften for
store og smlUli - men mest festligt
bliver det, hns rigtig mange. vil give
Møde, Kom derfor - og ner velkom~
menl
Il. Juul Sørensen,

h
b

,•
A

,.

-

p
ro

Mindeord,
Bt'sly rl'l' Tlrtrllh.l Bach, nt>r ('fLer 13
AlI t'S Sy).,rdorn ('r do,l i UlIet up, har

m·

haft ('n

d.

unrrdel'hg lljwlp i ."in rly""liC:(I
" . Hu::;!t'u, :,,;om pflf:smle Hj"mm,'l SIla godl
VI I'il 1l1JndNl Harald DllCh for 1!1!1l
Tllnlrnodij.:-]H'll, In\)J"ml'd han har sin
Sn::-dulIl og Ih'l'I'ed gny nH;kt> Ml!l1ot....
SkN I'l godL Eksl!mpl'1. llaDs gnllllll

ro
Ih
li,

nnul'!' si n

langlJ SrgdolU

n"
cl
M
J"

I~OIWI.h"\l,

lJn,."tru, Born og mange
Vl'lll1('r yll s1J\'uo haUl .

d.
d.

ÆreL yterl! Lmns Mind!.'!
l~oul

Mikkoisen.

mi

Da Sehested var
hos Best.

"Cl
l/!t~

Der skulde træffes en anden Ordninø
for Danmark, naar Krigen var forbi,
sagde Best.
K u h (! Il !l a v n (RE.) I Formiddu.I!'sII\LI(!t't i

~ol]l,!'tNl..Sllgc-n

fnrklllrrd(' Sc>ht';s!cd om sit

""

......,

i Dag

I

Bt,!'tfg

hilS il)' lJN;i, ~om hun allagd{' paa.
Opfll!'ol"ing ar K/lllsul SllH'e1l j N\lrIHI, SQht,:..t,'d udttdtc-. al hlln "ar- kia"
/ll"'l" nt hnn skulde \'{"ro mCg('t fur~
.sigtig mNI, h\'ad han sagd1l, og d"t
"ur hani; l IllHI'}'k, at Dr. Dt'$t slc-t
ikko l'(\ItlIl'dt' mM ('n ilY Rtlgrring,

Hh,1 han oWJ·hm·Nh,t ikk(\

R,

IIR'VnMO

•

KoI

......
"""

-V

......

th'd,'1 \lndtll, .$a.1II14h!Il, mM -sagde,.at

neal' KI'i5W1l u,r a1øllltt9l, vild" dur
llii\"() trulh'l en andon Onlnlll8' meli

Uoatllyn td Dnnm&rk.
&La. -var døt, lol'laatt9 StIl......

D8I'll ao.tdc\ at Den'kf!1IW
[ortti de boldt

1''"1I'l 11 ~ IlA

'VV

'
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I

. Nord,rnarl' for Retten
~ i Thisted .
.

#

, t---,Ir Solt
I
Den enl! IIICI ,"ært'
;y~~
Tre TIIt:t1te (!IR! [)om I Dalt· d
dlltcrtjen(>ste alf Fnkorp~man .

•

Ved S.erretten i Thi,..ted behMdJedcs i D31( IlaS Dommer
RMlJlUs;;('n sn.~JI Illod TrekJo\'C-

ret Gudmuncb Svrensen, der for
Tiden sidde)" i Thisted Arrest.,
Købmand ,J~gen Jensen. Aarhu~. (lg F'Ot'retninR'sforer Harry
Petet:'en, ~orre Snede. der modte med hrel' sin FOr5\'arer, nemlig Landsretssagfører Terkilsen,
O"erreL~$agfOl'er Dybdahl Andersen og Landsretssagfører
Rasmussen. Anklager var Landsretssagfører I.arsen og Domsmænd Husmand Chr. Poulsen,
•
Tvorup, og Fru :,\icolaisen, Nor-

reren ! 1\'U kalder De det Nysgerrigfled 6 Aar efter!
S.: Jeg var ikke Soldnt; jeg
•
1ge.n.
Ank!.: Det Wlr De længe om.
. , : .. De gennemgik )'IiliEn af de populære~le Sejrherrer wd F;ur()pamester~kabeme i At etik
O~lo var Finnen Heino, der pan en strualcnd e )'laade sejrede i 10 km
Lob f'len fantasti~k 'fid. Hun hylrh's hCl':'li 'n" Sp<lr.t kammerater efter
9:•
Sejrrn.

tæruddanne}ge.
•

•

S ..; Ikke fo r vi kom til Graz.
og d. undskyldte jeg mig med
en daarlig Ryg og sagte om at
komme hjem.
Anl)!.: r.ili;,pe uniformeret?
s.: Det; I<alder man det herhjemme, men det gor jeg ikke. J
Graz fik jeg rigtig Soldaterunif Olm, men gjorde ikke Tjeneste.
Domm.: Deltog De 1 Skydehaa.
l
Anklagen mod' Sorensen gIiaT oveiser?
S.: Jeg var med ude fol' at viud paa, at han har· ladet sig h).ffi-ve til tysk KrigStjeneste og væ- se, at vi ogsaa ]m'1de skyde herret Soldat i SS og senere gjort hjemme . .
Dom,m.: DI( var vel ikke ForeTJeneste i Frikorps Danmark.
,End\idere tiltales han for Vær- gangfIDland. Det var vel som alnemagen vcd at have stiftet A 'S mindelig menigt Medlem af KomXordmark. der ud(orte Entrepre- pagniet?
norarbejde for Ttskel1le fo r 2
lfi11 Kr. Firmaet oprettedes un- Frikorpsuniformen skulde bruges
til Begravelser.
der tYSk Byggeleder paa Surensens Initiativ.
! Be rlin,fik hall Tilbud om al
b Sørensen ll;i<g!ede sig s kyldig i arbejde civilt I Ru.land . men det
wc at have lHdet s ig hverve afslog han og 'gIk j Stedet ind
"tJg at haf(' \æret , Værn~.mager . pa.1 at tage Plad R paa F'nkollJs
.
Danmarkii F'01'8oJ'gskonlol' I Knbenhavn.
AnkJ.: Vlll' DIJ,l Uniform '/
S.: .Jeg hllv(l<~ en Tlmilsll\kl"
ml'n Vilr ,'11('0111 ('lviI,
.
\c,
Ankl.· !Javel(' Ih- ingpll Frikorpsunl(f1ml?
S.: n(~11 hnna: i SIUlhut
bro le c l '
•
t og Jl'g
g
cn Ikke; It n vaJ" ('gentl
Imn ht'S",,'
. I\t lll'nyll~'
Il{I
•
Ikt til
rhll" , .. ,lighed
,",
_)
.
r '-1m '''Rra
VI ~.. r f)'f lign. lul,,1
IJ'Jmln,· 1I\!1II fur' tllloØll r•
•lllnl Arl»fljd,', 11881 De l

_______ ~-------i
.

.

_ ~'il ~OOO Kr. for intet at bestille.
Opbevarede ,"Mben for )rod- I .. ;,'r
Ankl.: I I~e\'isionsheretningen
standsbevtegelsen.
omtnlt's
en
Til~~-nsrorende (..g'
~Ialer Ejnar Fr,(ricls op e t e l'ReJseinspcktor
.Jarg-en
JenSen,
s e n, Aarhus, forklarede ~orn
Vidne, at han var ~1'edlein nf en der I,al" falle t udætalt ~OOO Kr.
Sabbtagegruppe, og forklared-, Er det Dem '"
.J.: Ja:
nt han havde solgt "llolgel' DunAnk!.: lh·llk~t Arbejde udforRke,r ?\Iærkel' til Saretls~I), der
vidste, nt Pengene gik-til Ud!6- te De for de Penge ~
\'else af illegale Blade.
Domm.: De vidste da, han arbejdede for Tyskern!'.'
V.~'

Det var del' san mange. del'

gjorde.

Domm.: Han yar jo Slol'entrl'pl'tlnor.

V.: ,Jeg

ln.~de.

han vnr hom-

•
mum~t.

Ingenting~

Ank!.: Saa har De dog faaet
noget Udh)·tte aHige"el Doomm.: Holdt De !>e"id,t Ho,-edet ,·æk fra det hele?
J.: Jeg "ilde ikke ha\'e noget
med det at gore.
Domm.: Udo"er at hæ,. Pengt'lh.' .•

nomm.:
DNSA P.

llan n u' )l('dlt'nllf
lianI. Dc OpfaltelSl'n

n,f; l~t han "ar ('n )Iamt med Lyst
til

I~N(>ntyr, han "i1dr hnarl ~:.\'

,,(,

m~"<1

l

til (h'l

ty~k('

og lil «('t

y(h'1"I1Kgaal"nrlt~ rianf\li:e.

v.:

.Jeg tliWtil', han 1'1'j·Rt' t·1
T .\ '8 k
l "
I
n
nnd af HkonuTlusk
('I'
'
,I Hl( l l'
llIl'1l j(>R rf'gn,~(lf' h lllll nhlng rOl:
a t t.
J)omm

f,

.T.:

I

Ih"ordnn kunde Re,'

nen kHlde Dem

Tn~Jlekt"r

ogRegn-

~k:\bsrOl"f'l' ?

Ankl.: DI.'l \ar \l"1 for
gaa Aktit~. <"lskah..~IO\en!
Pomm.: \'ids!e Tl~. d
s fladnnt S, ind..:'lfol't't
.J.: .Ieg har nhlri~, id
l~f'jS in~IX\kt(lr

Utlmm,:

nt unqraas

~t
l

.
er

I

'l-

I

•

, ,, '
dt'l flYt'
Hnl"dc J.r;-;t II al se ' .

I

benhll\'n.
,..
- Ank!. _ Var nell. Uniform!

1)·sk bwcI.
S . Jeg hnvdc en Drejlsjnkkc.
· Han forkhu'l?de, nt hou oprlnj mc~ ','nr ellers ei,,.!.
deh.'!' h3wlt' T"rn:i'rforrctrun~ ~II
Ank!.; I-In\'de De mgen Fri·
.,s"arllUS, men ble.,." sltulct ud. IX'
dl~ korps unifonn ?.
KriJllII kom. s.~'L blev han.S.: Den hang I Skabet, og Jeg
skæft.iget \"L'(l VærnemagtsllrbeJ·
de i.~Borri~, og senere vnr han brugte den Ikke; den var egenthg
kun beregnet til at benyttes nxl
Kompagnon med )lo~e pctltt5en,
~særlige Lejligheder som BegraLemvIg, om Barokb rgmng" ~en
"
, A
velser og lignende!
nere n.ndte nnn II bn~ ti al"hJls, og her var der en Aften en
Domm.' Hvorfor tilbod De Si\!l"
:Unnd. der ht1\'de spurgt, om hnn dant Arbejde. naar De siger, Dc
ikke hl!.\"de Lrst bl at se det nye. sogte ud af den tyske Tjeneste?
der vnr sket i Tyskland, og det
S. : Tyskerne var begyndt at
I

III Event.yr hl\lI \'lICie Ul......• ... l ' re med til 'det. tvsliC
og ,tiL det
,
ydorliggancnde danske,
V : .Teg tJt>ooe, JIlIIl rejste til
Tyskland ;lf 'OkOIlomiske Grunde,
mcn jeg I'egnede hnm aldrig fo r
Nnzi~t.

Domul.: 1I1en de Penge. Dc fik
f m ham. vnr tjent hos Tyskerne ;
nml, det gjorde selvfølgelig ikke
noget _ tværtimod. Men han va~
sUsan ikke bange for at hjælpe
Dem?
y,: Han har oW>lla .Qpbevnl'et
Vaabcn og Sprængstoffer et Par
ha\'de han nok, men han havde ru-restere'inine i'enner hel'lIJem· Mnnneder for )[odstandsbevægelikke Rnad, h\'ilket dog den ande~ me, ,O',!f.)~g.'yar seh' nervøs for at sen og jeg booede illegalt hos
\,dste l'l\'t-eJ for.
komme i Klemme, men tnmkle, ham samtidig og gtolec1e fuldt ud
Ankl,,, Sa.a meldte De Dem ind at hvis jeg blev i Lovens Hule, pm\ ham
i Nazist'partiet?
kunde jeg maaske hjælpe dem.
Domm.,: Han hal' nltsna spillct
S.: Jeg har aldrig meldt mig
Ank!.: Hvorfor ble\' Deres et Dohbbhspil.
,
ind og har aldrig betalt. - jeg Venner arresteret?
har kun underskre\'et en Opta·
S,: FonH:fIe \'3r Kommuni- Anede ikke, at Tyskerne udførte
Entreprenør:ubejder i Danmark!
genoisesbegæring.
s t e r . , ""
mm.; Det er \'jrkehg og~
Dernæst afhol-tes den anden
det samme som at være :Medlem.
Ankl. Er De ogsaa det.?
~e n, der ikVi har her den Erklæring, h\'or
S. ~ Det vil jeg ikke svare paa. tiltalte, Jorgen J
ke kunde erkende ';S18:: !?}\:'yldig i
De har underskrevet paa, at De
Værnemageri. lIan \'ar gennem
Stiftelsen. af Xordmark.
forplJgl:er dem 61 ubrydeJi~
Gennem en Annonce kom han mange Aar Kobmand - i Aarhus
Kammeratskab og ubebnget Ly!
i Forbindelse med en Entreprenol' og hnvde intet haft med Værnedighed overfor Fo~ren og hans
Ideer. De meldte Dem md som og kom som Arbejdsfonnand til magten at gore, da So~ilsen og
....oksent ~ren[)egke. det er Sagen. Tyskland og traf i Lbbeck IIarn" Petersen kom til ham Onl at \'ære
Petel'$e~ og J~rgen Jensen, o~ med til nt starte et Aktiese,l~kab,
Paa ~on.
".--:
h er \' ed kig de at starte et Aktie- men han troede, det drejede JSIP:
Ankl.' Hvordan kom De &rul selskab for at udfore nogle 1(0n- om dansk Arbejde, - h~n erklætil Tyskland'
trakter, Petersen havde indgaaet. l'edf~J:~t han ikke anede, nt Ty·
s. : Det lod mtc"~e'W.nt, hvad
AnkL: Men det blev ikke.
skerne udfOl·te Arbejde i Dancie, der kom hJelll-t havde oplevet,
S.: Nej, for det danske Politi mnr~ med danske Entrcprenoog Aa.a henvendte jeg mig til et mistænkte mig for ni have re!'?
P&rtrmedJem
om at 'komm. med'
skjUlt
kommu ms
. t'IS ke '"
D
.
'ygtninge
l" lUI Mk ulde ind !'Jkyde 21)00 Kr.
~:~" Or saa var J)(> pM o~ foretog 'Ausundersogelse hos i Fil1nnet. men han havde intet
S N
nllg, og 88<\ turde jeg ikkf' tage nt gOl'e mN! den daglige Dl'ift.
&Jd~t: ej, jt'g .kuld!> jkkf' VIJ~!'(~ O\'/"r Græn&l;!n.
Hnn r('gned!.' med. at de havde
D
Damm.: Var det da ikkf' del tiogt ni (lin dnll~k AI'I)(>jdr, men
DA IiDodre
hlpv da IIl·.J>unrl,.....
_ !:K'ds'"
n
I4ØgtIJlJlm·:
10m ailI'
.
' "" at g't!mml" siK j Tyskland tilla ",yUNle
Fil1l1art til TJusted,
S. J
.
Mm Arl)('jder.
f)omm,; Vicl~lt' De ikkn , h"n"
. . a-e. aatlllan aet var rll!t f'n
S
'
Se&IWm, men ild<f! hvarJ man fe/r.
" J(~g 1Iynt". ,h·t Var IH'd!lt del \'1\1' for Arlwjtlt,I',
• tur ...ed ('n Sr... I,latl'l'XCISI(jfl.
'a t hU,,(! h"lhjemme,
,I, FllrKt Rf'Ilt'rl,1
Dtnnm. HVM \'.r (h.t dn f"r r r)~Jmm,; Det ('1' ikkf' J!'t lit.,
nO""n,~ IIvlltl tnltt' 1lI' ~Ul om
norc"t my.t·sk MR'4IL~
-""KIkken. Men <lel ('1' jo kun 110- 111\1\ Ih·slyn·ll<.cgl11(lflvrnf1"
_.L
gtot, DII fortæl h-r fo'" l' v
· , t, t var. Il!l
• . . ja
. J,.ft U>
ø're 'In",
.II'R' ,'illst('. d,·t \'nr t~·s\;f'
vild, R'llme f",rklar. ".t •"'~I'"
rf Milt
i HetU'n,
~~
Inli"
"m 41,.~
t'l II 11" I'Ut.rl, v,'1 .'\rl!r]'t "r, Illl'n j,'g hnnil' inll,t
men dfot er .IRa nn kc:liKt ff,;
!I\.. N
h 'Arry "f'll'rlHln, ml d Ih'l at 1(111'1', ,It,R' hettnatC'lI,'
m g , tiJ, Ml fOl' :lIlIa' J. I hI.,t bare !"'IIKettl' 1111111 I't 1.1Ul1l.
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Domm.: Vidsle DI', det \ ar

d

s aadnnt Svjndclfon~t:lg('ndf~ '!
J.: Jeg hul' nidrig ,'id!'.t, Jeg var
nejscin~pekt.Hr

DomOl .. Det er en IN. Maad~
at omgaas sit Ansvar
:'0100lem af et
se paa, Er det
at .Jensen er 88A
S,: ~el. det m u være en Erindringsforskydning. Vi ta1te alk...
rede Lra Regyndelsen med .J e,nsen om ct Selskab til Udførelse
af sna\'el tyske som danske Arbejder. Det blcv og'S<'l.."l meddelt
ham. at vi overtog Arbejdet. i
Thisted" og han \'nr pa.:"! Besøg
heroppe, men deltog ikke i Beslutningen om at o\'el'lage Arbej·
det. Jensen "ilt )Iedlem af Bestyrelsen, men val' h\'erken Tilsynsførende eller Rejseinspektor.
Jen~en turde derefter ikke 1)(>stride Rigtigheden af Sorenscn!l.
'Fb'rl<laring,
•Demm.: De e r jo nok klar p\'er.
at noget af det h\'ide gaar af Deres Forklaring'
•

Den tredie Komp3.J{11on!

Endelig afhørte, den tredie
Tiltalte, Harry P e t e r s e n, der
na·gtede sig skyldig, Han var j
1940 Disponent i en Bilforretning
i Sonderborg, men da der ikkt>
var mere at g(\re i Rrancht>n hle\'
han hel'okl\'ftlg'Ct som Bogholder
hos en Installator, der ha\'de\'ærnemagt:.;.nrhcjdE'1' i Lemvill, og
bl('\' ll~.aa sendt til Nel og Lubeck. Her traf han SlH'Cnscn. der
fOI'(-'~lnJl ham ul Jtna i Kompagni
om IlOgt't Arh('Jt!\" som hun kundt' Cnn wd ~I(-'svig. Oerimod hu~k('d(' P(llt" n('n ikke, J('r VRr Tal(-'
11m MIlI(' Konll'aklrl' i l.ub«k .
Sa''\'lIs('n k~ndte t'n TI'\.'(tiemana I

AArhus, liN' \'i1d(-' \R'Te mM. DPt
\'a~ .h'I1M'Il. og man talte oprinth'I,IR' ml'd hnm om nt udføJ'(' Ar,
I}{'Jlh'l' i THlklnnd. Ila \kIlt ti
l\~nl'lt't hl!'\ d4h1lPl 11I\\d<l l'et r.
1'1'11 1I111~klld! Muo I,r ...I .... ,

,'h:O"n

I

f'"

2Mn 1\1' IlA d t kn b
nt flUt .\r1K"jcit'1"\' 1111\ t-I
l ))1\ RI\(.
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Tllla 'IE- A .. "BA
Of\....da« drn 2,"" A Ul-"" t

gen
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(FortM t fra Sid" :U
d nll"d \"lIr /1Il1l
n
l '. Til nt bt'V '
.(tt'rluuW.. n tJ llf' ()d t.... 'rl'r. nU'll ~ Ilt'rPll af
n

dt>n mAAHt' hM oP" Vrø(lt> IP't'1'og til for nt dl·Hmr" I

",.
Tillcrnf' til J t "".'
elk/r lin,ll,·n øf
Finruwl nIHnn forklnr...-dl", nt C hlOCk OOJ!"
.• ,

Bct.:ll!lIg' l

'

tid ni...... Olf
. 'tmnken udbto..
ni S"/luo ll ....
dt.'r \·ør
• K
l Lon hn\"de
ullt :!. III .IiJO

han gch· fMt't

Utlt

r.

godt

udix'

:1 000 ){r,

H n
fordelt\.' nile PlmDomm ......
genel. •....'nnin'
.. ~ r . l:IRfl der Ikke
J
ble\" O\·er!lkud. og SM ble\" enbl!n Rt'JN'lIlspektor Oll' '!'il!\yns(o• ,

rende
J - Ja..

nc;mnL

gK\"

Dt:t \·Rr en Tlwl. Dc

ham. Der ,·/ir jo lntel at m-

SP!«,I'e·

J .: Han kom da paa Kontoret

Ol{ droftede Tingene.
Domm.; Ja. som Jk>st~relselr
medlem Det var kun (or at FonT!
fO l Udbytteme
J: Tja-e·
t
Forsv.: For nt hM kunde flUl
sin Del Ri Kagen.
I.
J,: Vi bestemte rule tre, nt han
ogstU' kunde tilkomme lidt.
t.
D.: NM 1,Men De nf!Z'joroe For- v
men.
J.: Det kRn mlln mil/ulke godt

•

~Ige .

D.: Ikke mnaske. Sorensen Sl-

ger, hnn hører det første Gang i
Daf, og Jensen er ikke meg~t
klogere
St>l$k:,bet:; Opløsning ble\'

opgivet.
Paa Forsvareren!! Forespørgsel
oplyste Petersen, at Jensen sidst
l 194-1 havde fOl"e!;lanet nt oplose

I

SeJsknbet.
Domm· H\'Olfor' Syntes han
ikke. det lugtede godt nok?
J. : J eR" var selv inde paa det.
det var nemlig iJgefrem bl('Vel
en Kamp at faa Pengene hjem.
og vi opgav Lik\'lderingen. dn \.,
ikke kunde faa TIIJtQdeha\'endernr ind.
Domm.' Det var altsaa Ikkl!
nallonn! Fmfolelse. der beherøkl'de nogen af Dem.!
Ankl . Ynr De NUlst?

P.: Nej
Domm,. De er ,ledet o\·et I en
forkert Baaa. Det er Ikke normalt, at en natJonaJt bevidat
Danaker. der er født l AarhUl Ol'
har boe-t 28 Aar paa Dybbøl, a ....
beJdpr for den tyske KripCøn!l .

..

I

J

I

,o

Aftalen om,
'isles iii al

r imidlertid
~nne Affale.
lililøse Tid
hor

over·

kan Peter
65 Aars
til Arne·

Hustru.
Ting, lige
tre Aara
igen for

",;,

ul;r Kun koster
B e r I e g a a r d.

-Dommene
fæogselsstraffe og slore
TilbagebetaliDRer.
KI. 16,30 i Oaar Var SætreUen
i Thisted naae! igennem den slore
.Nordmark"·Sag, saa der kunde
afsiges Dom. De anklagede førlel
paa en Gang, oll der bleval.
sagt samlet ,Dom.
Gudmund
Sørensen idømtes 15 Maaneders
Pængsel (9 lor al have været fri.
korpsmand og 6 lor Værnemageri).
Desuden skal han tilbagebetale
Statskassen en Portjeneste paa
Kr., men han ejer jnlet og
kommer næppe heller til det. Harry
Petersen idømtes 4 Mdr.s fængsel
og skal tilbagebetale 34,275 Kr,
Han raader over ca. 15,000 Kr.
Jørgen Jensen idømtes 40 Dages
Pængsel og skal tilbagebetale 8500
Kr. Han ejer en halv Snes Tusinde
K'oner. Dommene blev modtaget,
paanær af Jør.gen Jensen, der øn'
skede Betænkningstid.

Tinglyste Skøder.

D
d
Købn
Bilagde
mer A
Thisted
Lrs. TI
mødet
hørere
Ankil
Ikrevoe
elter d
for Ira

:~1;t f~
Smør,

m. v.
blev IC
og fra
Tved bl
lignend

lætnin
Brullolo
uden iii

lor Tysl
Pra Købmand P. Pedersen, Gudnæs· tjenestel
sirand, III Jens Pedersen, Hlllerslev, krævede
Købesum 9845 Kr. plus løsore 5000 under 5
I(r" Vurderlllgssum 9500 .Kr.
Sklfteudøkrlft som Adkomst for Enke'l;:;n ul
I(are
de
.
nel
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Flæsk, Smør OJ!
til Tyskerne

••
Ir S ærrl~ lI e n

l

g

Dommeren paataler Forhold, der bragte
den danske Befolkning i Vanskeligheder

01 store

m den alore
der kunde
Rede lørle.
der blev al·
Oudmund
Maanedera
e været

N,!. "rl "

Købmand Johl . Po.gurd, Tved ,
D
• Ilagde I Oag Re"n, kab lor ommer Alger Rumu ..
Særrel i
TllIlh:d. Lrl. Larscn VIr An"'a~er.

!!".

men VI havde kun eel VlIlrel,e ved
Siden BI Pigeværelael, og der vilde
min Kone lillie have hlm lil.t bo.
Ankl. Od er blevet Itl, l' Ty-

" .111 lIell"lIll1

I'

tJ .. v fd,.
du 1J1d. It;
hl .., d, v"',1 IJI •• ~ . K In!:h,.
rø Ktde Vlrtr flid Spe!l:.""'Ifo' I
KI""ken I VIKI. . Orr VII tun
I hn

.olgl t i Dusin Dlmutrømpr,
D om :

Kl n

dtl

VIrlu: i~ II llItt

V. rer m ed en kOlo ... '

A Vl ~

I lde n De kan ko mme op Pli en
Om seln ln g
P ~, W :

l'

180,000 Kr.

Porllene&le n er ogi .. U l

al!lo r hølt
Do m = Nu, er de n nu for høll
Det Ivlnder elt erhunden Ind, eller
.1 De gur fra det " ,Ule ,I det,
vi lige vir blevet en ige Om .
Nogel ma. De (la hIve Ijenl .
Brød oø: Mælk kan Ikke give ret

Fosgaards Forklaring

r

-

,-

-

.

- - -

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

aeakeden Portjen••te
trap, Købesum
ØXl Kr" Varde- L. RU •• Oamm 'Iby, Køb....m 638(J() Kr.
Poagurd regnede med, II der
PIU. L.aøre 21200 Kr .. Ikke aærslclll var solgl lor
180,000 Kr. I
Ilmon Soren_. v ..rderet.
Sledet for .om .1 PaIlllet opglort
\
198,800 Kr.
P. Bjerrqllrd ~-noterln....
m 2080 Kr., Ikke ..-.
Ankl: Hvor mrgel hlr De tieni'
Vir I Dag 2,40.
POIg: 20 pCt.
Sld,te Up' Notering vir 2,20.
eu.,d RUl III
Ankl: POlltlfl reRner eller. med
un..elby. Kebe25 pCt Kln del Ikke Pille, Ollr
....,. &CO Kr.. .....mot.tln.an
Omkoltnlnlerne reane. med'
var i D_I. 3,89.
:r.
Po,.: Jo, d.1 .r nok muU.t
I PorP. . . . JI .. a
SIdiie Ul" Nolerlnl vir 3.89
Dom: Del .ar Brutlolortllnllttn
M~I vi "I 1.1 NIUo'otlltn••I.n'

c..

l

d et? S .. mu De have hillind ie

Ikere har loriadi Deres Hjem ved meget, men leg ved godl •• 1 det
er en god Porrelnlng allaelge
Lrs . Therllitøen Porlvarer , Rels ' Nattetid.
mødet overværede. al 6-7 TIIPo.g : De kom der kun i Ulyk- Spegepel.er " Sklve~'
hørere Ira Tved.
lIellilfælde for al lune Teteionen
I Klol"en I Bulbjerg var ~lgl
Ankla~e.krillel Iyldle Io mukin
Ankl: Ulykkutillælde hOl Dem? omlrent lamme SllgI VIrer.
• P
d til Ile
p
'N j I P
Vj
Dom: Del vir VI~IØ og Bulbjerg.
Ikrevne AI . .
Oll1 l1r
I a s
olg. e
II
e en.
, S a . er der Butikken I Tved HVor
elter det Itrenge Slralfelov.ti1læg
Dom: Del, er nogel underligt megel har De IOlgt der?
lor Ira en Kiolk i det Iyskallper- noget, De Sidder og 1.ler om .
POlg: Ottilur i BøRerne . Mel
Omraade i Vig.. al have ~~~kTys?kefl1e kun, nur der Ikele er der ikke .olgl.
e
PIBe,k, Spege pøJ le, Æg, 0."
Y er
.
Del Iremgik al ReRnlkaberne,
""", Mælk, Dameølrømper, Æbler
fOi~: Ja, Jeg hil Ikke hall Sel- al der var .0IR' for 420,000 Kr, i
II.
skabehghed med dem.
Forretningen i Tved. fOlgurd
Fra en Kiol" i Bulbjerg
Dom: Tyakerne kom da i"ke mente ., IO pCt. havde værel tYlk
lolgt Varer al umme Slaga for II besøge andre i HUletl Pige, Handel
Ira Købmandsforretningen I Kone eller andre?
Dom: Det giver alta .. 42,000
nes Tusinde Tved blev solgl en urimclig Mængde
fosg. Næ.h I
Kr med en Brullofortjenule pil
"'modlaget, lignende Varer til Tyskerne. Om10,000 Kr. og en Nettolort,eneste
Ty.k.rne t&k M •••• r
paa 4000 Kr. ... bliver det AnK
en, der øn·
sætningen var 198,000
r. og
klagerens Opgave at bevi.e df't,
Bruttolotljenelllen 24,000 Kr. Des·
af Levned.mldl.r
hvia der er Itørre Tel.
uden tiltaltes han lor at have kørl
Anklageren gennemgik derefter
De ukontrollerede Va,elor Tyskerne med en Laslbll. for· Salget til Tyskerne. Der var ind~
var her 10,000 Kr. Der købt en Masse Daasemad: B"f- •• Ig gik ud over Landet.
Oudnæl'
krævedes Tillægsbøde paa ikke karbonade, Orlsesylte, PI æsk. Pøl ·
Befolkning
I
,
'
I ser m v.
K
K
l
Ankl: Der blev lolgt en Del
und er 50,000 r.,
on 18kallon a
Ankl: Saadan noget købte den
Dameltromper til Tyskerne.
den ulovlige- fortjeneste sllmt lokale Belolkning da ikke.
forg: Nej, til Arbejderne.
Fængselsstraf.
p 052: J o.
Ankl: Dere. Kommisser 'Iger
Ankl'! Tror De virkelig, at de TYlkerne. De har og ... leveret
iævne Mennesker I Tved købte Oæs og Kalkuner.
den Slags?
fOlg: Del Vir til forskellige
Lad v_re . t v_ve. alger
Posg: Vel ikke ret megel.
Sold. ter, der bellihe dem ved
Dommeren
Ankl: Nei, del var nærmesl Juletid.
København,
Da f olga ard psa Anklagerens Tyskerne, der fik de ure Sager.
Om Kartollelhandelen oplyste
Mekaniker
,
forespørgsel om hans Medleml- De bar ogsaa hall Æghlndel.
POlgllrd, al det drejede sig om
Ikab i D N S A P ava rede noget
Posg: Det var kun forsvindende 5 Tdr,
undvigende, udbrød Dommeren: lidI.
Dom: Vidste De ikke, at del
- foagaard I Lad nu være It
Ankl: Mon dog? De hlvde selv vsr ulovligl? Hvordan Iror De, at
sidde og væve her i Retten. Man
Hønseri, og fik ogsa. Æg fr. hele den lyske Hær blev forsynel
melder sig ikke ind i el ,udant
med KartolIer ? Der var en bestemt
Deres Leverandører.
Padi og underskriver en ganske
Ordning for, at Karloflerne ikke
Posg:
Der
var
Jo
Ingeo
Æg
i Lydighed.erklæring uden
akulde blive laget fra de danpke
under
Krigen
I
j
hvad det drejer sik om.
forbrug'!re .
Dom: Nej, vist Ikke I Det er det,
De har ingen (ntereIIe al at gøre
fosg: Ty.kerne fik KartolIer
det ligegyldigt, hVlld De har lore· SaRen drejer sig om. Tyskerne andre Sleder end 110' mig, og de
faget Dem. De kan liges u Rodt fik alle de Æg. de vilde hive, lik kun de 5 Tdr., til deres egne
men vi andre Ila aldrig el Æg I
opløre Dem lom el Mandfolk I
forsyninger nuede Irem.
Posg: Jeg troede. Jeg maaUe
abøl,
fosgaard oplyste elter denne
Dom: Alle dille ukontrollerede
sælge
til
enkelte
Soldater
I
Oplang, It han var blevet Medlem
fabe,um
Leveringer er netop Skyld i .11
al
DNSAP
i
1935.
Tre
Maanedtr
" VurderlngsDom: Nej. del mutte De Ikke. del, Bybefolkningen led under Kri·
elter meldle han lig ud igen paa Lidt Slik mulle de 'Il, men ikke gen. Herved blev .lIe Administra·
ega.rd, Hund· Grund af Splitteiie i Parliet.
danske Næringsmidler, som skulde tionenl Beregninger slnet omkuld.
ladt Andenen.
Dom: Hvad er De lU nu po- over Clearlngkonloen, saa vi kunde
fo.gurd erkendte Bilkørselen
fil Værdier fra Tyakllnd til Oen·
Kr., VurdeI
lor Tyskerne. Bilen køde fønl
gæld.
fosg : Jeg har aldrig intere.nret
lor Oenlkerne, men rler opstod el
~b,
Ul
Posgllrd oply.le. al hovedsage· Underikud.
mig tor Politik.
Dom:
Nia,
Sil kan De alISIl lig Arbejderne køble Æg, som de
Dom! S.. skulde Underskudet
vurd.
spejlede
og
spl.le
i
Arbejdsskurene.
n, TII'led, til blive, hvad del skal være I
løvrigt var der ogall købt Æg dækket ved Tyskerne? Del er hvad
II Ol PIskeri. Kun Ty.kerbe ••• I UI,kk•• - hos en anden KiOSkejer I VIgsø. man loralnr ved Værnemlgefi.
!rlnguum Mgl
FOlg : Js, hvis Dommeren mt-ner
tllf_lde"
Dom: Hvad hed BJeren .1 denne
del, S88 er det nalurlig\'il VærneKiosk?
~Iand Mk •• til
maged l
Ankl: Spisle TYlkerne ikke hos
Det
var
Kebmanden
I
POSR:
~arrlnR'.
Dem?
Dom: Nej, del kommer an pa.
Vlgaø.
lore 12600
hvad De menu, og ler i:1V De
POlg: Kun en enkell.
Ankl: SI8 havde De Pløde I mig Rel
Ankl:
Ja,
og
det
var
Ty.kernes
h, Thisted, til
DaISer, Tørmælk m. v. Hvor kom
Fos(l: Jeg .ynes ikkt, del k.n
linsen, Thl,'ed, Indkøblchel, men det vidste De det hen? De kunde da vi.1 ikke
il Løaøre 11500 aelvlølge llg i"ke?
sælge Tørmælk og PI øde I Dasser være Værnemagen at henvende
sig til el danak Kenelskonlor.
POlg: Nej I
l Kr.
Ira Købmandsbulikenl
Dom: Oodl, saa .kriver VI, al
r, Sned'ted. 1\1
Ank': S .. IKallede De Værelae
Poag: Nel. del gik III Kloaken
·.teJ.
De nægler Dem lIyldig.
lil en anden Ty ker?
I VIgsø.
43ZX1 Kr,
Poag: J., han vilde bo hOl Ol.
Ankl: Ja - til Tyakerne I

n, Dunbllll. til

/

Som Vidne forklarede fort.
Joh •. Ch,illianun. Tved, at bM
manRe Olnge: havde aet T)"Itfm
i fOlgurdl Konlor. en tltteh
Oang ha de han Ifl T)s' .. "e
komme der Ir. om alten.
fr". Laur. Mo.. QKIaIsc lin.
Tud, "ude'" T)shrlle . . . . .
Ol
fra P......... _
K.bmanden - . . . .
raln _ TJIHtM

'1'

........

1

--- -

Uom: N-/fa, s-aa Ifan lJeallsaa Ilg-~I-ut:"Ju~ru~ KØUltlI'Cg, ::lUD' Ul;:
bl'
hvad det skal være I
, spejlede og- spIste I Arbejdsskurene.
l. til l\>e,
levrigt var der ogsaa kebt Æg
!kerl, Kun Ty.kerbesøg I Ulykke•• hos en anden Klos~ejer I Vig se.
fl200
tilfælde?
Dom: Hvad bed Ejeren al denne
Kiosk?
:., til
Ank! : Spilte Tyskerne ikke hos
Posg: Det var Købmanden I
~ obe- Dem?
VIgse.
I Kr.,
FOIg: Kun en enkelr.
Ankl: Saa havde De Pløde I
Ankl:
Ja,
og
del
var
Tyskernes
Da aser, Termælk m, v. Hvor kom
:t, til
sted. Indkøbschel, men det vidste De del hen? De kunde dl vist Ikke
sælge Termælk og Plede IDaaser
\1500 selvfølgelig ikke?
Posg: Nej I
fra Købmandsbutlkel'll
Ankl: Saa skallede De Værelse
d, til
Posg: Nej, del gik til Kiosken
esum iii ell anden Ty ker?
I Vlgso,
VurfOlg: Ja, han vilde bo hos os,
Ankl: Ja - til Tyskernel

Dom: Saa skulde Underskudet
dækkes ved Tyskerne? Det er hvad
man larstaar ved Værnemageri.
fosg: Ja, hvis Dommeren mt>ner
det, saa er det naturlig\'is Værnemageri I
Dom: Nej, det kommer an pas,
hvad De mener, og før gav De
mig Ret.
Fos~: Jeg lynes ikke, det kan
være Værnemageri at henvende
sig til el dansk Kl1Irøelsto{llar,
Dom: Godt, saa skriver vi, al
De nægler Dem skyldig.
Vidneafhøring

1, til
Be.keden FortJene.te
eøum
urde- L. Riis, Gnmmf!lby, Købesum 53800 Kr.
Posgaard regnede med, al der
plus Lasøre 21200 Kr., Ikke særskilt var solgt for ca. 180,000 Kr. i
nten, vurderet.
Stedet for som af PaUlIelopgjort

Som Vidne forklarede forkarl
Johs. Christiansen, Tved, at han
mange Gange havde set Tyskerne
i fosgaerds Kontor. En <!nkell
Gang havde han set Tyskerne
198,900 Kr,
komme derira om Natten.
'r ~:~: Ægnoterlngen
Frk. Laura Mose Christensen.
Ankl: Hvor meget har De tjent?
var i Dag 2,40.
Posg: 20 pCt.
Tved, travde set Tyskerne komme
til
Sidste Uges Notering var 2,20.
Ankl: Politiet regner ellers med og gaa Ira fosganrdø om Altenen.
øbe2S pCt. Kan det ikke passe, nasr Købmanden kernede seh' Smør,
Kr., Smørnoterl"gen
Omkostningerne regnes med?
men om Tyskerne lik del, vid !!Ile
var i Dog 3,89.
Posg: Jo, del er nok muligt.
hun ikke.
Sidste Uges Notering var 3,89
Jens
Anders Mose Christensen,
Dom.' Det var B ruHofortjenasten. T Arbm.
d
h
d e øet Tys ,erne heD te
3
ve.
av
•
MlUl v I saa Iaa N elto Iorl Ieneslen ? Kartaller hoø FOllgaard.
Posg: Del fremgnt al søgerne"
Arbm. N, Ch ... Vutboql:, T\'ed,
Je~ regner med IO pCt.s Netto- havde sd f'osgurdl Bil læsset
for jeneste.
med Frugt køre rUndl I Tyskernes
eptember Kl. 14.
Dom: Saa skulde De kun have IOmrsade.
Ijent 18,000 Kr. , den Isnge Tid il
Husass. Kuen Marie Nielsen.
Posgnrd menle. at kun 10 pCt. I der har tjent hos fo.gurd. op.
al Handelen var tysk,
lys le, at han sel\' kærnede Smør
19~6 og FlnJl.U.t til Olvl.lonen) contra
Ankl: Der er andre, der mener og pakkede del i Pundsplkningl'f
60 pCt. t, Hks. Kommlsscrne.
ti Irakerne, Han trtktere-de- dem
Posg:, Det kan der være deltt!lle d ' "In og C'I~arer.
• 18,30 lol~ende Turnerlugskamp;
Meninger om.
I Ef(efmidda~ alhares endnu s It.~
• c tr. T.I.K•• II B.
E)om; Kan De ikke strække Dem Vid~er, oj.:/ Dommen \'iI I.hil' -"nI
I.K. I lun, ctr. T.I.K •• II lun.
til mere end t l) pCt. il Br del tkke, paa Ehermidd"RCIl.
,-'_o_ _ _ _ _ _ _ _ _ =::---=~:_ ut Panlasll al?
_ _ _' _ __
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Købmand Fosgaard, Tved,
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mil... LH) !,rt~r l'.l.ltnr ~!.Jl:iur& ~ro
fk,?
T. Ja..
Arkl F.k

T - !ll'! f'r

mig lil 11

"';j

lidl

En TlIstaaelRl, de .. blC"l lf'ukkel
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1yllu

Jordefærd

"ll1ueleJre t Nord thy snart

t,.

..

Den 2J-allTiJ!(' Ynl~l('mnr G"f
f'

Do \' f' T'

II, U( r slamm('r fra Hl'!h,II~I. Ol{ flum

bos Gdr lldjtl O~trrJra.lu.t1,
KjæMrup \'(',1 Ht·ltborg, hl~ v l A{t{>!!
InJlaj!1 pas Thisthl SY!ti-'hUII m"l t}'d~
ltg~ S~'ll.ptomtr paD. Bornl.'lulUml"ISt

Færucfarlm mellem Jegind.
og Mors

'"

'''Iot
I

Tor--.11

'\J.

EJen
.1,
F,
Tmm<l

.!'1I1

'l'ysk~

l<'lygtnin,g-ekvindcI'

som Vidner.
Der blev i Gaar ført to kvindelige
tyske Plyglninge SOUl Vidner i en Fraterniscringssag i Fjerritslev. Tiltalt
var Arbmd.. HC'nning J e n s c 11, der
imidlertid nægtede at have haft noget
Samkvem med Flygtningene ud OV0r
at have talt med et Par Stykker af
dem enkdte Gange.
Flygtningen"
kunde ikke huske, at de havde haft
noget. med Henning J"nscn nt gore.
Som Vidn"T afhør("s endvider" Læg"
Crandal og Frue, Fjerrit.slev, der 1Qdcde Lej rell.
Dommen falder i næslc Uge.
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:-;,JI"lilll' Ojf'"d!lut'r ,< I1t'rl'llIill!f
ul <hlr I ømli.
Ilt' rl. Tid.

01'/
"'lU

U.'J.(iI·f'/lhl'llatlf' fuar Ull
,s,/rrlU'.
lnfot'lllulion
I'r ,O/lm

- dt'n m'111'''''~' ril/lrl'fI/Zi'!i/lf' F'rrm·
,riIIiIlIf ul IJr'ællt,r,(',1. ,..Il "II/lilli "Clr

l,,,,,.

h.ri~l.

l,,-{r~f'r

$irh'r (lf [l(Il·iklingm.
"' un rI F,lUftll har 1.('/1111.

_

J ~-lInnd!lpntten
_

f't

eJ

rl(' ' -wrkcr om llllnlnorkJ

TræIlS~t'l..tI'\lr, ,IN ,'il Mh'f'

_ ~I'wndi'fldt' o~ drClnlfl/)'ldt Slo/. der
~onderjyden

J)uAhlud

"

~mt1kk('

$"lIlPAd••
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Uel. 1 Kr. IH,OO • Ild. li Kr,
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y ll.J!sklJil1ti Kr. 65.00
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Slipper Thisted for at {aa
allierede Flygtninge?
Der arbejdes for Tiden paa at
gøre Dragsbæk-Fæstningen i Orden til at mod tag e de tidligere
omtal te 1500 allier ede Flygtninge, som skulde h ertil fra Lejren
i Nymindegab, der skal anvendes
af Hæren. Hvornaar Flygtningene kommer ved man ikke, og det
skal endda ikke være helt afgj ort, om de overhovedet kommer, idet Røde Kors' Hovedkontor for faa Dage siden har meddelt, at "det ikke var givet, at
Flygtningene kom hertil," idet
Røde Kor s, under hvem Flygtnin- 65
gene sorterer, helst vil beholde Ve
dem i Nymindegab, hvor Boligforholdene er bedre, end de vil
Am
blive i Dragsbæk.
En af de første Dage ventes
Lejrchefen fra
Nymindegab, ...
Løjtnant Kaas-Larsen, til Thisted.

a

i Tv

Købnmnd F~""~;LØr~ lillal~ for handl' ulO\lil( lIand~1 '.-.c \a'Tnl'
magen. - Sag:t'n til A(p:-J!(I,I-.,j· ,td Sa'rTl'ltRn i Hag.

J Formiddag· l",hnndINh-1I \;':1
!')a>rrellen j TllliV-d hOl'! lJomm p /"
Rli~mulS~\{,1l SUKl'n mor! Køhmand
Joh", I"o"ga.anl. T\"NJ. rlf~r tiludles Ior 1111(1('1' Paah('r1utlx'!IiI' IIf
{'gen l1/ltlunld og ]JOJitiflk JndHtjJ·
lillg og fIlr.;rlig nnslHflrJlgt Jnltiu-

liv al have

p.atnllrll{'jdl~i

m{!d Re"

s;eleIHcsrnap;1.en "nm IJI','(mmr'll-lr

og Entrel,relliU, ved
1. i Juni t9·12 al luwe ofJmttl~t
en Kiosk inden ror dd nrspiI'rrede
Omrnadl' i Viggo, 7 km fru Fur·
retningen, hvorJru han Lil i Slut·
ningen af 19·14 til Tyakf'rnc 1>01g-

JlN U(h'n THlwh'J~

(Ig

Jd~1 a1

dPI" aflf'vprft.!f:l:I ft.:l~j(jn .. rinKl\mrj'r
".·1, hVQJ"\','d hun havde ('n ()ro.
. ;,·tninR paa 191;.,(ff}() Kr. med en
HnILhlfnrljl'n",,\,(' prt<1 2-1/100 K:
2. f(" ulovligt i 1941 nt hav"
fJpretlt-t t-n Ihmend,· KiOSK i Bul·
bjf·r~. ·i:; km
rl':1 huns BrJpæJ.
hw,rira han rolgt.· hgnende Vf\H'I 8(,m i VigH0,
~

fru sin KohmandsforretI rung j Tved under hele Bt!sæltel!:if'n at have solgt i'L urimeligt
"tort Kvantum \';trct 'mmt Kattonelog Fjerkræ,
te allTUndeligc Kinskvarcl, Knml
4. og fol' i BegyndelKen af OkFlæsk. Pulse, Kød, )1;.(~lk. Kom5er- toller 19:1.1 at haw reltet Henves, Droo, Æbler og Duml'strøm· \'(>ndtAæ li! eL tysk Korselskontor
med Tilbud om at udfore Korselg..
arbejde mt>d en lejet Lastbil, og
•
der hul' Lil FOI'maal IIL oprctte el at have kørt for 25,699 Kl'. indtil
uaIhrungigt Khuzistan.
Reulers BurelUl LlIrltjer, al de
nævntc Tropper Cl' blevet udsendt
tril Indien til BalH'a fOl" ll.t beskylte indiske, britiske og nrllbiskf,! Liv i Sydpcl'I;icm , lIanfl'eml
Forholdene skulde kl'lI~vC del.

I

rne.
I
,

faY

Apnl med en Neltofortjenes1t·
pan. 10.9i,a K l
I nd i og lid af Na7jstpartiet.

F O S g a a r d erklæl"Cde al han
ikke heillId kunde erkende si6
~kyldjg, lian forklnrooe, at han
begyndte Forretning i 1930.

Anklageren, Landsretasagforer
Larsen: De blev meldt ind i
Ntlzistpartiet i H)35,
F,: DeL mener Jeg ikke,
l
hverl Fnld mener jeg, jl'g bl4'\'
meldt ud igen.
Domm . : De sitUlr I Kartoteket
Men hVOl'for meldte De Dem ind?
F.' Del ved jeg ikkl'. Jeg har
aldrig værel politisk mtercS6en'~
I)onul1 . : Lud nu v:t'YC mL'tl :ll

dor all.'too" Jo;k,Jru ..... IOllj' .. ut fnw
tlll.lIuk<' SlalkklJl\jlu!l'nl, Df, Jll(>obll"n kA·
~Um !'tllljnr I!cMUCrr rrn. Ollo'orflllUld for FAO. Jo:nlrnIlR"komlte.
I l.ynKb,
,

(ol'

sidde og ,,':.eve! 1tlnn nu,ldet tliJ[
ikko ind i et. Pnl'Li og skri\,"(ll" undel' l1jU\ sUl\(lan nogll.l gYSCIi,gl' Erkllcl'ing~l'. hvis del' Inl{t'nlill(r et.
Dt' knn ligl' snl1 godl oplrn.·t.h· som
ct l\1nndfolk i Hl'lwn
li',' J{'g' 8ym\ll\tiscl'cdc ikkt'
nwd FI'il1l C'nu~cn~ Politik ll~
mcldlt.' miK ud ved l't Mndt." 1
Koldh\'. lIt't økelc til Anlll Smilh
OK d:; jllg ~uj i ('dit' med ham,
KlIKM hnn, al dl'l kuuM hJUl godl
hUl!kt.',

.

'
6

SI·d c. .,...

~

:'~rer TertiISCIl: Har De Ane!~

l

"
'' vor meget af det, de
se om.
THISTED A/""TSAVIS
sol~&S~tit-~yskerne7
') A
~t~
F' Vel ~n Trediedel.
Torsdag den .9. ~
D" f~:t:h~a, De personligt Oll-

•

...

omnt ... • 'V

I

qtt,~n

E. Larsen,
Landsrets lIrfører I
Vestergnde 38.
Incassationu, Retssager,
Ejendomskandeler, l *Ane&q"er og andre juridiske
ForretJringer.
Telt. 189.

D amrn. ,

deroppe Instruktioner?

Tyskerne I1l8atle 'Ikke sove ved
ffl~
pigcknmmeret,

.

gen.

F.: Det var Polser, der solgtes

Ankl,: Hvordan kom De efter
Besættelsen i Forbindelse med
T\-skerne_
·F.: Jeg kom Ikke i særlig For,bindelse med dem udove.r at de
kom i Butiken.

v arme.
01

Fosgaards ÆghandcJ.
Ank)_; De,_~9Jgte ogSllli Æg til

Tyskerne.

F.: Det var forsvindende!

Ankl.· De havde s tort Hønseri

nogen,

Bolig j Tved.

De Personnll::t
'

_.

ket.

Ankl.: De skuffede en Tysker

Ga v

Daaser stod, at det Ikke maatte
sælges ti! Tyskerne.
_~- Ti:or De ikke, det IIlligevel er gaaet til dem?
F.; Det !iPy man maaslw nok
gaa ud fra.
ADlet.; Før De oprettede KIOsken, 1mbte De f. Eks. for 395
Kr. pan KoopmannsSlagled, llle,J l
,3M steg det til 2000 Kr. ad Gnll-

&m knn mlln jo bhve alt muligt
_ som Vinden blæser i Øjeblik-

der spiste hos Derw
F.: Det k under PJlSsere IDe!:! en
enkelt.
Ank!.; Det VaJ' Jndkobschefen
for Tyskel11e,/
_ Ftf_ Nej , han ha vde med Transgorlen nt sore,

F. ' !\'eJ.

lysende, at Tyskerne i kke vJlde
hnndle i Kiosken, nnar de selv
havde Kantfne, og paa Flooe i

Domm: Er De Ikke Nazist nu?
F - ,-Nc] !
•
I
Domm. ; De er ve! iJlgentlllg .

"~ ...OgsAA

.

p,: Jeg mente, det var SM md-

• --

Ankl.: .Der

)'1"

H! j Ki~?

selv.
F.. Det var kun _hUe under
Kngen, kun paa 100 Hans.
Ank!.; De fik ogsaa Æg fra

Deres Kun~r: l'::>
F,: Det har jkke været meget.
-: Ankl. ~ Be'plejede at levere Æg
til Thisted, men det holdt mesten
Op.
Domm,: Var det i kke, f ordi Tyskerne fi k dem? Vi nndl'c fik
'TIte'sten a ldrig Æg.' t,

F,: I'lan -skyJdeJtPo hos os, d.'l
F.; Jeg var i.lt.hl! klar over, lit
Tyskerne kom til Tved; men mi n jeg i1dre maatte s~Jge Æg til en
ij:pne ...i lde jkke have det, da
lysk Soldat. Jeg troede s let Ikke,
kun havde et Værelse ved SidEln jeg maatte nægte det.
Domm.: De sk ulde have givet
af pjgekarnmeret og saa maatw
jeg JJlfaffe en StU(! .et Andet Srorl ham nogle dam'lige Slikkerier ]

vq

og ftk ham ind hos Søren SorenAen.q.

Ankl.: .lfan har ogf(lla set TyIIkr,.rnl! forlade 0,,1'1'. llopa·1 om
NatUm.
f: DI t h:r·ndt<· m,UI"" r;llnge,

de kllm ind,

IlMr

eJ"'r

\';\1'

"'\i.t.t

(Jly k kl':!ti l f~ Id ",
f)rJmm.:

IJ'.-wl Id,..nl,' dr.'!

ligt ""gd, RI 'I'yslwrJlf' kom l(U~
flg

. F: VI-' /'1' ikb.. jhUl Hntfr'rlig'l;
J"'R' hlHlI/'r engHng f'll ' ..IIJ[(IJ'I'vk
l,

II/)JJ')R!, IJI·t pr liW·fl,V/(lig\.: rllIL
er ikkp dpf VI 1,11101 "m. IIvllhl!
1IP!IIJtIl,*Hg lJmR'UI!R' hltr Il. hnn
m(;,/ Tn~' tnt>')
F.: .rGIl' Ilfu' Hlgl<tl hlif'
Anld.' "1IIl fir d,ot Al'L rqq<1
rir· f;rl': TtøkflI '"
'JDtnm V, ti.. P.",

danske Næringsmid-

ler!
.
Ankir; . ~ _1939 level'ecll.' Dl'
1-I,15QO kg lEg Lil Ji'inmwrne i
Thisted', 1 1!113 hlev dl!t 'ul' fngenling, hf{ i HH I k"bte DC' endela 3fi Kns'Ier Æg. Dpl VAr da pau

Grund af TyslH'l"handelen.
IJ/Jmm.' Hvor mange ,-Eg gil,
d~r ud 1'1 Kiol'lkc-n i Vig p"
F.:

F.: ,Ja, ri.. k/1m altid ind til II
[)fIInm.: flet V/t r (lfJgr·j undr'r_
hos f),'tn,v~d ':f.vHf~li/fll'l,h'
ikke frJJ, J:f,fTl0jl.ilw.

Stedet fol'

:lUn Ihg om :'Ilallllcclt'n.
Ankj,; nd kil!] dil vi~t ikllr
Ims,\(' !
W,mlll." ,l I VNJt rik I\~ /J':It?
1'.1 n, t pa ·,r-n·r/t' hHl' lIaj{ III
dl' {hm lw A!'h,'jd~'I'(! '~JI .. jl:'r1"
iEg,
DI'mm.; SIlIt .~11JJ! .-, J1!,g om (1/1
g,'U ikl<!, nlqp·t lil tn lilO Arl)(L!.
d"n Ol( 100 Stl!d d,,1'
r··.~ /)1'1' vamin "1\ hh· J.. nWI'l'
m luwd" jiR!1 !II, ml'g 11 lian'

d!

{':t.

r.

II'/mm. 1fvem hl\vr!, dl II
"
j{jlhnwnd, n i Vi~ •
"-n l, / ','r r V <lfI<' 1'\1\. nI
·IIr f"
Igt
III 1\ k,
'lIlIII
Is' r

l

"'r.-

Kun HUe Sl rømp esplg• BuAnk!. : Solgte De meget fra
Llken l Tved 7
. d t var
F.: Ikke Slerhg meget, - e
kun Smalltlng_
'kk købt ind
Ank!.: Ble~ der l e?
til Tvskerne
I Hansted .
•
F'Nej""
'·:k1 ., ·Hvol'dan var
det
tned
~l
.
,
de Damestl'Omper i VlgsO.d
F.; Det var kun forsv-11lden e
lidt og ku n det forste Aar.
Dorum. : HvOJ- meget el' fo rsvindende lidt?
F.: Manske et Dusin Par.
.
Danun. ; Eftedwanden skal Vi

)

,

jo til at Jede~fler,

hvordan ~
overh0'4'tdet ,Rlr l.ommet oP. ~
elI Oing~blin~ uf 180,000 .r··
."
Igt M'elk
Em d
Jlaal' d fn' ,)(Un,~h so
"
og Sliklreril!1'.
l d
Anld.: Gi'k del' ikke VOgn: Ilingsvis ni VaJ"Cr t il Hansted .

_
Bed",erct

S4mlin, øjerwidneN Beretn-III«
fif ~or. Værdi,
BerL TuL

_

en

Det er ,om Bc,-ivenhcdemc f_ ~"
pita Side"""
lD[QrPlation

F .• Nej.

.
Ankl.!. De har ~ .§:orretnlllgell
h"ft Oll Oms.ætnilJ:~d)~!fH~O'kOOO
<>
To'
,<:""" -un
Kl'. under !(I·ig.en.:r~t: og1O'U'
.
ne
10 pet. deraf til 'l'Yl:iker .?
.
F,; Jeg mener ,ikke/ det el

. . . , . ,.

r Red"kUlr Gr. RehlGDII

11 .

Læs Pr6f5bns UdtoIe1ser. ~m

T

mers..,..

,

_ den ncmm<D.l'l lilgømpup frc".nillin, al BesæJtemn, je, endnu. hll1'.
Kril1. O ..blad

læ.,..

Bd. I Ar. 18,00 •

J'-

AI{l81. 'j Solgte De Drum;TI,~",~ømper fiil TyskerD~ i ~ed 1..:. •
F , : Nej, aldl1g til,TN,SXe.l;ne.
Ankl.: Det siger Folk.

Indbundet i 2 smukke

For.s\'.: Solgte De :rationerecl;

Varer til Tyskerne overhov:d et .
F.4-b Nej, det men1:f!r.Je~ lkke;
jcg:fo.l'langte at faa~.tJIationeret
Bl"Ød hos Bageren_,

..Domm.:

De spiste ,"el se1\+
Bood..,hjemme og var derfor klat
otel'l"at det VAl" rationeret Brød,
De fik,
Ankj. : De har og58a Je,·eret
Gæs og Kalkuner.
F.: Det ,"ar ikke mange.

Domm. : Til Tyskerne '!
~,: ' Del' kom maaske
t1h.t'oSZ' -bestilte en Gi.'U1S·

eli

Sol-

"'

TySkCl"I1C umng lcdc }{,lrtofler A nkl.; Og Kartofler?
F,: Ca. fi Tdl'. til nagle Soldater i Tved Skole, der ikke havde
fanet del-es Fnr:>yninger frem,

B, HAGERUP

,.
Domm.: Hvad ~øbte de- bl. a.? \
Fru C.: :Mælk o~ $mor .,.
.
Domm.; Kobte de Smør? Det
har \'1 ikke hort fø r

_-'\nkl.; Kernede Fosgl.l3rd Smor
hjemme?

Fru C.: Ja, jeg har seh' købt
af det; men je-g ved ikke . om Ty::;kerne fik af de t.'
Ank!.: Skete der S:'l\g lif stolTe
VUl'epRl'tier?

Fru C.: Del' kom Bilt'1' flg h('u·
tede eu Del Varer.
Fosga:wd: net HIl' ud til Kio--

sken t

Vidste De ikke. det
strengt forbudt? '

Domm.;
VU I'

F,: Nej, Ty~k[!J'lle 'kotrte og~tUt

amin."' Slede]' i TvtXl.
()ornm,: Det vnr dN, Byoofollmi ngt'n lefl undc)' hdC' Kl'ig{'tl,
hvnd der glt"'t! ud pall den ~ra:lde
Ufl clc!('l:l.l!II" .alle \dminiRtl';1tioIlt'll.'l 11('1't'l!ningl' l'.
'\lIk!.· Ilt'r !'I' I'lf"a:\ l\i\~t mM

I.'·t'

(i!'is!',

F,: NL'J,
Anld,; Og .·l':hh'l'
l",; "1 hllr hlif! lidi i 1<.:ioskl'll,
1\111<1,:

n.,

1\111'LI'

ng.'lIllI I'l/nrlt

og t:.nlgl IL EllI!','
\' 11'llIt'lh! iJ.{I.' ri I'f l1wd J.nRt hi]('n,

Ank l.;

lI"nldan \ 111' Ih'l nwn

!-' : Tlt'n

lf'j(',le jf'J{

,f

cn Mfmn
I h" h" "~ lod 1!t'1l lt"r(~ fil!' It.
llu!! 1'11 1\111 (·I!'Ikf\lJhw, nen KØl'.
!(l rlll I \','.1 dnmilk A,bf-hft- m n
tin h1l\! 11' jt'R f't tfn'ifel ~u~ l-mø
1-10/)1) l I

iltlmm, .

Arbejdsmand
Anders
Christensen. '1\

bl. a.

s~t T)"skem~

r.

h n

i flt Jlestckøt loJ
Fors, .: \ ed De,
TY.'lkdl\ .,

Il'l'

t.: J
med ('II af d
\'\""J!snrd: Det hat· 111
dl!l SI ro.
j),\!um,.
Ht,t t n
(il'lIlld lil Ilt h'l,l!:' (1m
~a'-l1H't;- fUgtighed.
ni I'

•

',:'~t\'OKl1l'l\ .,

Tyskerne hentl'de 'arer,__
hn'r U,...
""

lh!.1' m

.\111,1.·

1-',' Jkb' Ul T.\'~kt'nw.

•

dl,t '.'

(·.:YI'llnh
Ank!.: lIl\r 11"
~~g?

h!:'lltl't

(' : Ilrl
go.

h~,,'

"1,.gl\~I"lI.

.kwl'

(' Æ
rl

I

h

1

Ilt t

VAl

ru \-

I

""""D"'
..=n"m", - (! kUIO •• -.~~~.111lm nogle danrligc SlIkkelier I
st(-'lIel ful' dllnskc Næl'lfIgslIHdler! "
_'
Ankl.. ~ 19:39 leverede D~
1-1500 lig .t'Eff hl Finnaernc ,
1j('1l<;
•
Anld.' ~rlln har apRil sot T>· TJ;jst~~ 1 1913 blev dl!t:'ti1 inSkt!111l' (ol"l/Id.:- DeN'S Bopæl onl genlin~, at t 19 B kobte Dc- endda 3;) 1':I>;);('r iEJ! Del. var dn pllll
r\lltlcn
,
..f.; Det. hændte mange Gange. Grund nf Tysk('l<hnndelen.
Domm.; lIvor mange Æg gll;
de kom ind, IIMr der nr :;.kt!t
"" ud til Kiosken I Vigsu?
'''
• .1
,I
Uh·kJ;estilfu.'lde ,
F_ : Ca. 200 % om . Mnnll,-;--,cn.
. t kke
Domm.: Hvnd gjorde de?
Ank].; ' Det kan dII. \'IS, I
,J" de kom nitid ind til os. passe !
<;{I" F • '"
•
Dbmf'll'yllvem fik de Æg?
Domm.' Det ml' noget underF.l Dt>t passerede hver Dag, at
bgt nogd, at Tyskerne kom ku!!
de !lrrnske Arbejdere spejlede
hos De~,."ed Ulykkestilfælde og
Æg,
ikkt> foJ.:, .I::prnojclse.
.
Domm.: Soa slog o Æg om Da·
F .. Det er Ikkc SM underligt; gen Ikke meget ti l lil .100 Arbe)jeg husker engang en )'fotorcyk· dere og 100 Solda ter.
F,: Der vs ntJO en Kiosk me]'C,
le
Domm.: Det er ligegyldigt ; det som h lwde liga san megen lInn·
er Ikke det, vi mier om, Hvilken del.
Domm.: H vem havde den ?
selskabelig Omgang har De 11/lft
F, ', Kobm. nden i VIgSO,
med Tyskerne ?
Ankl.: Der er Vidner pan, at
der e r solgt lEg til tyske SoldaF,; J eg ha r Ingen haft.
Ankl.: H\'ad \'lll<rdet saa 1l1Adj te r.
F .! Dct passer ikke !
de fire Tyskere'! ·
II,
Ankl .; De kobte da 40,000 S tk
Domm.: Vnr det Pigen. de beÆgkartoner, Hvad)" brugte De
søgte eller Deres Kone ... det er
dem til?
da mystisk, at De ikke ved det
F. : Dem solgte jeg i Bundter.

Troede ikke. Tyskerne \--:ilde
handle i Kiosken.
AnkJ. : Deres Hu~mmelse er
ikke god. Hvorfø:.: Ollrettedes
Kiosken i Vigso ? f.

Do~: Hvor fik Tyskerne
saa Æg.,fm til at lægge i Karlo-

neme?
F.: Det ved jeg ikke; men jeg
3aa )0, de kom med hele Bilfulde
Æg fra Thisted til Hllnsted.
Do mm.: Ilvor meget androg
den tyske Handel i Vigso?

F .; EnlreprefliJrfinnaerne 01>fordrede mlg bl at lave
en Kiosk
F, : en. ~~rpYy.
,
Ank!.
~ Koq\mlscn mener ooty.
for damke Arl)!tidere.
deligt mere,
Ankl.; Der var ogsaa Tyskere
F .. Der vnr forsvindende lidt
derude l
tysk Handel.
F .; Der 'f~r kUl~ : §n, da Vl be, Ank!. : Mon ikke vi nænnere
gyndte. oc.dOO dans.M Arbejdcp;!. skulde regne med 60 1>CL.?
F. : Det tror Jeg' Ikke.
Ki06ken oprettedes udenCor det
afsJYd::rrede OmraadI" ; først sene- I Ank!.; Har De overhovedet no-~en Mening om det?
re kom der PigirtllK\.r om.
F . Del- kan JO .vu're I01'8ke1ll.
Domm.' Hvad ,bpnd!f~dl! Då $'e Meninger
med ?
I
F.: Chokoladevareor.
VarenH' i Bulbjerg blev stjnnlet .
Ankl; : SalL fik DC' ogBflIlKiosk
Domm .• Det er Ikke det., der
i Bulbjer,lt.
interl'sserer Ol l
d F.:
t'I n!~t var
. nTh~ut,
t I dcl' flyttede
An kl' KOflSl'rvel '
I~r I, ~K VI )[ te< f' mNI og ,luk.
'
F.: D(>t hAr vi haft, nWII (I ~ t ked/o I<lOskf.n i Vig!\(),
AnkJ.' LukkNI('?
var ikke m(>get.
F.: Nnu, IlI'j, jl'lr lejt"l" d('n ud.
Ankl. : TJ/' r liKKer HI'gTJing'f'r
Ank!., Sltn kan Jt'K ikke (01'I'M Indkil!) for QVI~r :moo Kr. ~ II ~~III, III 1)" HKt. til I\rigt"lIs Slut.
f)erea F,m-elning. Hvem hor kul t UlnlC hllr fluwl TtJ.~llIclel" /tf "run'HSfay
'
nI'r i IJ1flupJ(t IIi'rfl'1l.
~tfo (Ig HIlSCIlrQrmod,. " '
F.: .Ta, lI~fll/1l1" \. j JfJ hllve hnft
var dn ,kk ... H,·III'»ern" j Tved!
,len I\I"nt:te.
F,' Jr.-e, rJp NIIlII> tlll nrJgel.
Ank! .. V/h· dl.l "1(1\1111 TYllkl'r
Ank!.' Tr.. Ih' nu ('gMIl II""
JtI', Ik' 1I(,llll'J lil, BUlhjerg?
,f,-·t Ker mhn~. ikke j Almiwlr,lig:
I' " Nej , det var III1'"t HUMrm
hed
Anil
,11\1,'11, nwn ,II' VIII' tin ;
F r,,·t VAr rnUIiR''I' A ikh øV,rf' tYfl k li/lI(onn ,
l'lIrt er.
I,. 1)" v/lr "'11// /lin k, kllll
YlllhWI, I\jn 1M'" I Jllllhj"IR Ih.~
Ar,k !. 'I'yøl!e rll" \lIH JI, IIllere
lerpd.. III. l'Ieml" d( II ,Ing'!; Iljl m. K k Ikke tor', til( 11 N I I,"rok
IH ·IJO /IIr.l(r>h md o, Ijul dl t lu I"
f r Are · f
L Rtf rf' har"" P All ' II ( J 1(. "a
h, loIt" ('>1

,r.'t

1

'''''''''=

1"<:::::7"'''''',......

-..,

faa et do t'(>s For,<;ynlllge ""',,'",-.,. r--;~~::,:-::::,:,::;::o'l"'--Domm .; Vidste IN ikkt', det
Tys ke rn(' h('ntede \ ;lH'r
r
vnl' R trcn~ forbudt? '
,
hH!!' U~('.
F .: Nej, T Y81\ernc ·k'otlt.e Og81111
A rbcJd5rnand Anders !\Io ('
nnd r(> Stede l' j Tved.
C li r i ;-; t c n ~ c Il, Tved, h.a\·de
Domm - Det \'1\1' deL, Bybo- hl. n. s et Tys kerne hente K:\rtoffolkll ing~n led under hele Krigen" le r j t>t Iles klwretoj,
h nICI d er gled ud pna den ~Iaatle . , Fors\',' Ved De, at det \ar til
og od elngde tille Admin istratio- lyskcIlle ?
mms 13eli!gningcr.
('
J
An k!.: Der Cl' og!lnll M~t merl
.:
n. jeg stod selv (Jg t.ltl
med en nf dem om det.
t ICF Gr ise.
., '" .
Fotlgnaru . Det h a r I1ldng fu n·
'.; Nej.
d et Sted.
A n k!.. Og Æbler.
])olnn
f> II
h
1i',: Vi hnr haft hdt i KIOsken,
l: '
"'~ en
nr Ingen
Ank!.: De lwrte ogsn<t r und t Gru nd t il at tVivle om \·idn~ud· I
og solgte Æble l'
s agnets Rigtighed.
F_. Jkke til '1'yskeme.
Ankl.; H vor mange l\artoOer
var de t?
C
.~
\'ærI1J~lltgeriet med 1.ustbiJen.
. ' Vel en !:tR,!\' Snes Tdr.
Ank!.." Hvordan 'vm' det, med hentet
Ank!.Æg?
~ JIar De ~et, om der er
Lastvognen 1
F.: Den lejede Jeg
en ~Ij:md
C : Det har Jeg set flere Gani Ræ hr og lod den kore for n.'p. ge
j
cl De
Hmisens KorselskoDtor, Den kor.
. Oijgaar;
t vnr ud bl Kio.
te f ors t \',cd d ans ';Æ'
, r b. j:lJ'd,e, men skeJJ-'
C Æ
da havde Jeg et nderskud,. pna
.;
ggene kom til Hamborg.
8000 Kr.
og der har Fosgrumt ikke haft
Kiosk.
Domm.: De tnbte altsaa Penge
paa Df,Mkcrne, og sila skulde det
Forsv.: Hvordan vcd. De. de
tjenes.J.~rul prut Tyskerne. De.t er kom dertil?
det, dw hedder Værnerp~Jj:
C.: Det var Opkobscbefcn derF.: Ja, det mM. mnD. vel el'- fra, der hentede dem.
kende,
,"
Domm.: Hvor mange Æg \'ar
Domm, : Ju, det ka.n De lige der l en Kasse?
saa gnrlt sige rent udi" .
C.: Ca, 250.
F.; :Men jeg synes ikke, der er
Ank\.: Hvad ble\' der solgt til
Talc om noget ut\lborhgt For- Tyskerne fra Kiosken'?
hold .' "
C.: Æg og Smør og i det hele
ta gte
alt . . ,
... ....
(Iod F
Ank!.: Var Fos....... rd t\'sk\'enwY:.c\erne Ol'
QSgn.'1tds
iig?
.,.~.
b,
"ed ,M idnatstid.
C 11
kked
Forkarl Johs. C h r i s t i n n,: an srut
e venlIgt med
s e n, Tved, forklarede, nt han en dem.
Sondag Aften havde set 3--1 TyDomm,: De snakkede jo ~Iv
skere komme ud fm Fosgnaros med Tyskel'Ile.
efter Midnatstid og kore bort i
C.: Ja.
Bil.
Domm.: Saa hans AnSigt vcnAnkl,: lilli' De ellers xel Ty- tigere ud, naarhan talte med Tvskere dei i 1
• skeme. end Deres AA1\ ud.
C.: Mange Gnngc i Kontoret De talte med dem?
og Butlkcn_
Chr. Det syne!l. jeg.
Ankl.; Kom TYfJkCllle Ild af
Fosgaard: Jeg har Ikk(' kunnt't
Butiken den Nat?
snakke Tysk under hele Rl'sætC.; Nel, af den pnvate Ind. telsen!
gang.
Domm.: Og \Oenligheden digb'r
man sig nok til.
'.>
F 01'8\', ( III ('I\1;stens~.'II): Ih'ol'rO~K/lntd kt'mede Melv Smec
I l
dan kom n" ,··1,' ,'",'nak n,"d
Ok KO R e.
" '''-'
,",
.Fru Luul'll. MORI' (' h ri li t {'II. dt.'m?
li (! II, Tv~I, der har hoel IlIl'rnH'_
C.; Dl' vilde jo g'l'T1W snakke. -.
~t Nnho lil FO·~Knnn:l. furklml'_
D\lmm.: Ja. Ol{ sna .!makkede
(C, Ilt hUIl hn\-II,· I«'l T~~kerne De.
, ~1t'1l d('1' \·ar nuulgt', d"r
komml' nSt Stlla dl'r om Aftl'nl'n.
lkkl' KJol'dl' dt'l!
Ank!.: IIvad m(lnt" )lt>, tit' kom
.Ankl : Ih·cll' tit kom dt' t} ke
I "l'r for,
BIII'1' t'(h-r \'al-.:ot?
1 Fru ('.: l)(ot \'ro jt"g lkk(l.
11\'('1' tl~ ARrot 19'E'nnem'
Ank!.: Til IlaplJOrten hR.t Ile
I'II!lgAAlxl: Ilt't pa8.!lel' Ikke
fI/lllt. llo Irul>OC FOR,Rllrrl holdt n1('11 I~('t ('r hk>\ft Ml \ Ilref
Sn~"1('n kUhll!lter for Tyøk"mt!.
hOIl llUg, !lom T\ IIk(ll1H' kulde A
)011101,: D"t hølYlr ikke hj(lmhrntt".
~e I 1"11 ~·vl,itiral)l)f)rt. hVM Folk
1II1"I~creJA.)g til.
NoIa~ Æbler • H...ted.
Arl"f'Jd mand Nj~. Chr
Ankl . l\nO\ dPI' T\·,kel)' I Ru_
IM>n \' II t h o r It' Tved
l
IlIkJOI1?
t '
hl" (' . Ja . dl' hn\,dl~!l' nw, '!(I. Rt hRn hf"~"
F"II "rI'; niNI JI'JI' \Pr1 lkk ... nm .1(' 'nsrn k,,1'{I rundt od
I 11\
HOt
f'I>(!

tf

F

nanr
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Dommene i Nordmark.
Sagen .
Gudmund Sen:nst>n f ik 1:; ~dr .• H arry "eLe. 12 .... Mdr. ae J.,..
Kt"I1 J m.o;m 40 Dag" Fau$t .... L
J.:ft,,-'I- l'l) Fl'tlkostpause fri},; &er-,
for IIanv l'ekraen, aUh-ldtært
1"l"tt(>n i Thl~tt.>d i CM!" Eftf'':mid- mildt ale Straf e!tR,..V.... memager
dag. OVd lil Proc.cdunm i !'Ir;,)ro· Il)v 2 lIan h~n" ..sl.e til, .,J ~l!

mark..:)ngen.
Landsretssagføn·:r L a r 8 l! n
krævedl' Dom efterAnklaj!(·':ik'!if·
tel, idet han ogsn..;, kl'a'\'L>de dl'
Tiltaltes Formue-t" konfiflk('nde.
Surent'f'n (>r jo en mærkelig~ l and.
dt'r b'1.Itd{, har gjort tysk Krigs-tJ(>nPSh.. og ".;Net \'ærnemnKt..-r.

Priser og &taliDpforhold '\'..11' J
Ord{·n. Spillets H.egJ~r var fUj~
sr..a. dt-r foreligger intet anstødl
liJrl. Heller ikke fielskabeta Sti!
u·h;c var unlburHg, da det ak:etl!
mf:d Henblik paa et. kommende
r.enopbygnin~Jde
Man 00rorte ikke alene Yæmemagerar.

ffit."n fl.amtidiJr t:.tutl.el ~Iodsumdsbeva'geben. Ikttk syn€:'s mod·

Vejarbejde
f(lr I1undborg-Jannl"Mlp KflmrmJ-.

l'itndt'ndc, men mange ;\hmncsker
vilde gemt: stan i bt·gge Lejr€:' eiler ha:ldede til samme Am,kuelse
som dt>m. han "'ar s.unrr.en ml:<L
Soren~ .. n var (!>n slap Ktm~kter.
der ha:ldede til begge Sider mc."t til <lE-n tyske, lIan \'ar baade tysk Soldat og har arbejdet I
Ty.!'kland, fur han bic\' F.ntreprenor for Y:l!memagten her. Jen:.:.en \'ur jo Kobmnnd og Petersen
handelsuddannet, saa det maa betegnes !;om anstcxleligt. Initiati ....

n~.

at de bHwr EntrelJrenOrcr.
Sørm..~

3tottede helt Kam pen

mod Tyskerne!
Landsretssagforer
T e l k j Is e n erklærede, at Sorc-nM!ln var
Kommunist, men pan Gnmd af
ulykkelige personlige ''Forhold
kunde han ikke \'ære t Aarhus og
ble\' indfanget af nazisti :-;ke Lok·
ketoner og vilde ,<:< e, hvad der lau.
i dette nye, som 'man i Danmark
Ikke kendte meget lil. 'Jlan tog
ned til en Sportss kole. men der
vur ikke Tale om, at det \'111' en
Slags Forcrskolc eller Uddannelse LIl Krigs tJenegtc. lian var ik· .
ke pau Session , men kun til Undcrs(lgeJ.~ for ,mitsomme SYg"domme, Du, Tyskerne \"11 presse
ham til al fOl1sætte \-l'd i\hhtæret, forlanger han ' at ulm.' hjem·
sendt. TJcnc~ tcn \'(,."(1 · Imikol1),:;et
\'nr n'nt civil og ikke s lriifbar , \ " j
har hort, at hun !Ilottt>de ::\100stnndl:lhcvll.'gelscn, ug Jcg tror,
han fuldlog helt lul'1dt'dc t il den
Sidt', dCI' tiluU('(It' KIUllIl\'n mod
1'Y!lkcme, Heller ikkt., knn h an
strnJfci> efter
Y~hlt'mjl1r(>rlo\' \'n~
1
!'
"
§ )5, hnn ~ Forholll man h t.'l\fl' 1"\-s
untll'r l'n n[ dl' mildl,ln' Lo,'(' . {fnn
hul' .11lid Yll'~t lly'gniuJ{lIhllllnrl ·
vll'rkcr, ug dd t' " kun dt' ll SluJ.:1'
Arbt' jdt" hfji~lI\1· mlflll1, ~
Lkkt, luifoldcl pt'llioot'nlia;l l nillath,
UWl"n't åfUmrlf1t'l" Uy hduhl ..\
ti " r Il t' 11 l\I'<II/I,,""lt, !'zuls tallll I,)J'\
Fnfilld,'I~I' af ."'I'KI'II,I"I\:>(,I\ , l'Iul.1
. idin" t (JUli"" ,'ftN \ ll' nll' I1UlK\' r'1<1\' 2. I hH! hnvtl" k lid I;. &nma l' JI malIgt' "lir . 001 'r.lmt\l.lh......
_1(' ,. A"rhu lt Ølf h f (Ii' \.II Junt.

'Il

1111111

h"vd~

ix'jdt" men oYl!JUt.

~t

•

JHt" afgøren:dt>, O ll! S pillets
Jer ~r f u1gt.
.-\ n k la ge re n l,l(,m.atr~ .
ni M::" om SpJ1lcu Regier var
fulgt, \'ar Spørgsmaalet, h\M
man havde gjort for at laa Ar·
!xojdet, Sol·en~en el foronigt. tid-lige!\' straffet for Hæleri med
Hensyn til Indkøb at lIaterialer

til Firmaet.
LandsretsSilgforer
T e r k i J.s e n betegnede det som et Postulut, at Selskabet \'ar stiftet med
Værnemageri for OJe, ~rensen
er straffet for at ha\'~ kobt nol'·
le Brædder til en pri"at Rygning
i Aarhus.
Dommeren: Det er mærkeligt, der kun er tjent 105,000 K J
~"\ en Omsætn ing nf O'\"eT 2 )l ilI.
Kr" nlt&."\a kun S pC t,
Harry Peter s en
Der \-aI'
en Tid, vi tjente men;-, Im'n \"
t:lute det pan et stort Arbejde
Klitmuller.
Dommen,

K1. .1 1 ~ faldt Dorunll'n
)'Idr, ~

Gud·
Sorensen fik 1 AM o~ !\
Fængsel. bYorlr.l gaar )

Aar og Gt; Dng'(''' \'Ilretægf.,...arl"C!\l.
HRn er id~lmt S :'Ild r. for
Krigstjenesten og i :'Itd r. for
YlI'l"llC mRgt.'rI .
T il Fordel fo:
S l.!lbku..ot.o,; en inddl"ftlres S.'t:!50Kr ..
og !'nn,·Il.!'('n mi slt' r I ;; Aar ~h'm·
Itt l' r\~ t . \'nl~u·ht."\t Oll A,tg~g til
(iCft'nl ligl' Still ingt.>l"
I hlrry 1\'lel"M'n iilllntt('S " \tdl
J<'1l'1\(t'St'I, (lg Up.r inc.hl rnJ[t' !U .Zi 5
Kr,. og .h'l'*,,'n J en5l..'n IO 111\
1'\l'nJr!tC'1 øg f Ut mc!,lntg.,t ~ ,"125
1\ I'
..\f ~tgsom kllstl\irurelnt Bkll1
~ n.'n 5('n .I""' ~ I " lI "lVtleltn, 00 to
;\hd l'\' h ver t!'n }I'Jf'f\k&>1.
~n'n""n tl~ l "et('ncn modtog
Ilomnwn, medl'n Jen n udbad
lJig Ht·tu'ukntnptld.
1' ,

UiKt:' i{f'nOl\' nWl{i:'

II.

"

ned til en Sp'ortsskolc, mell dl'!
\'ar ikke Tale om, al det var en

d

Dommen.
Forerskole eller Vddannel.
Kl. ,il,:! faMt Dommen, Gudse til Krigstjeneste. lian var ikke paa Session. men kun til Un- 'nnmd Sørensen fik l AnI' og 3
dersogelse for smitsomme Syg- )Idr.$ Fængsel, hvorfra gMr 1
domme. Da, Tr~kerne vil preSt;t' Anr og 66 DaKes Varetægtsarham til al fOl1sa:lte \'ed )1iIitu:- rest. lIan er idømt 8 Mdr. for
ret, forlanger han' al Wju' hjem- Krigstjenesten og 7 Mdr. for
Værnemageri.
Til Fordel for
~ndL Tj~nestcn vt,.'<I 'lhfikOll)M!l
'Hlr rent civiJ og ikke strJUbnr. \'j Statskasscn inddrages S3,250Kr.,
har h0l1, nL han støltede )Iod- og Sørensen mister i 5 Anr Stemstnndsbcnl'gclsen, og jeg tror, meret, Val#bfu'hed og Adgang til
han fuldt og helt hældede til den offentlige Slillinger.
Harry Petersen idomte~ 4 ~1dr
Side. der .!itottede Kmnpen mod
Tyskerne- HelMr ikke kan han Fængsel, og der inddrngc8 3·1,275
straffes efter Whu!magerloven&, Kr. og Jopgen Jensen ·10 Dag":'!;
J,l
.
l'
..
§ 15, hnns Forhold maa henføres Fæng~1 og fiJf inddraget &;25
<il
under en ar de mildere Love. :Unn KI',
Af Sagsomkostningerne i'kal
hUI altid været Bygningshnalld\.'ærker, og det er kun den Slags Sorcn.sen.tfarede Halvdelen, de to
.indre hvetbh FJetdede\.
Arbejde, hrii,har udført. Sorensen'og"'Pet.e.rsen modtog
•
ikke udfoldet personlig t InWa tn, Dommen, medens Jensen udbad
Overretssagforer Dybdahl A~b sig Betænkningstid,
,r
d e r s e n nedlagde Paastand
FI1fmdelse af JorgeJ}Jensen, su
sidJært Do~( efter, Væ~emager10\' 2. Han havdc kendt Sørensen mange AM som Tømrennesler i Aarhu8 og fif og Ul Jønnt
ham Pcnge, og han havde ikke
udfoldet noget personligt Initiativ for at bh ..·c engageret i tysk
Arbejdc. SelvfolgeUg var det forkert at modtage de 8000 Kr., og
He rning .. Fremad"a Metlterræ.~Ju!,~
det mM han bløde for, men hans
hold.
Indskud pna 2500 Kt:'. ~~m er der pall Søndag akal IIplllo Turnetabt, man dog tages· j '.Belragt- rlngl!kamp j Thillied, øpillede i Af·
tell pau HjenVneåone Cupknmp
nmg•

•
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~lags

~k-

Nordrn.'U"k 6ti1tet med lIenbUk

"~O
er

pna Danntarks Genopbygning!
LandsrotssatlPI"Cr
,
.R a s m u ss e n krævede ligeledes Fnfindel-

. J

Klitm"lIf'r,

•

mod Dh'ilionllholdet fn. E~bjcrg,
Herning tabte med 1-3.
Ved en Fodboldkamp
pun ldrætllplndøen i Snedded i
Aftes vandt Bcdlted 1. Hold O\'cr
Sned_ted l. Hold med 2-1

-

l

Ved Særretten i Thisted
r
\'il der i Morgen Formiddag bli- )
ve berammet adskillige Sager til r
Behandling. Det drejer sig bl. a. t
om Sagerne mod Manufakturhandler Chr. Søndergaard og Fru
Ingeborg Jensen. Desuden vil
Brødrene Jens Dg Poul Jensen
samt Henr-ik Krogh, der alle tre
har siddet fængslet i et Aarstid
~or Værnemageri, blive fremstillet,
og de vil af Forsvareren bli,
ve krævet løsladt.

I

!JIt~a

.. , .......... " ..........

~-

_....

æder D8hlf'urdl Træer
or hanB Vinduer, 881
brænde Ly. paa Værkrer hele Dagen. Over
.ynamændene.
Ind Mono Thomsen
" piritusbevilJinlZ' Parr. Bojsen og Sonder·
ikke gu med hertil,
gaard anbefalede, da
del Vllr bedre, al en
Mand soigie Øllet, end
og Nykøbing.Bilerne
aden og solgte det.
• vilde ikke gaa med,
~ kend le Manden. og
Andragendet næglet.
Igel havde været i
t ae pas el motordre"et
iog.anlæg og anbelaII ans kalle el lignende,
)sle godt 2000 Kr.
'guld var belænkeliJl
til Arbejdsløsheden,
e syntea det "ar bedre
-dlmændene lave Ar·

••
: •••••••••••••••••••••• &•••••••••
. - - . - - - - --
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Fosgaard sad
en Maaned for længe.
Hao dømtes kun for eD Ulle

Part af fillaleo, og det
til 5 Mdr.s PæoKsel.

bfev

Kl. 17,30 i Olaf faldt Dommen

i Købmand POlguld-Sagen ved
Særrellen i Thisted. Han idømte.
fængsel i 5 Mdr., og da han har
siddet i seks, nemlig Ira 22. Pebr.
1946, e r Strallen 88a vel afaonel.
Der gives ikke Erstalning lor den
overskydende Maaned. 10.359 Kr.

og en halv Time efter lorlod han
l anbefalede al over· Arresten og tog til lit Hjem.
ejudvalget al købe el
Som Vidner afhørtes i GaaT EItermiddag Kommi. Knud Jenten,
~e d. 12. September
Vorupør. Han mentel al der var
solgt lige \!la meget lil Danskerne
som Iii Tyskeroe i Pooga"ds Por·
retninger.
Mølleriejer Nielo Ander. Dam.·
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skulde købes helt ny 25/000 Kr. Han modtog Dommen,

ommer giV..
Dncerter
mmunerne.
ede MUlikdirektør Ani
lied Plantage for næstaenne Sælon, og paB
han Taktatokken. S88
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Søndag8udfJu~ter og
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ntal Tilhørere til Konjlgkyndlg udtaler. !!tot Thi.
Frovinsena HnealeBlæae·
masake RanderB overgear
IIIkai man helt op til MIII·
nde noeet tillvarende
1 at afslutte med en Kon·
Itærket Orkelter fra AB'"
,ted, oplYler Muslkdirek~ed Socilldemokrat, men
ikke nORet af I Aer. Jeg
lea Vejret, og I Stedet
1Ø8 al holde en Koncert I
rg-s S81 med MUllkere
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gl8rd Jen~en, Hundborg, der har
Besl
pauet en af Kioskerne, menle, at
'eje
der var solgt megellidt til TYlkerne.
dog
løvrigt fragik Vidnet en hel Del
.f, hvad han havde forklaret til
eD m
po I·t·
uoder E'
I nappar I en ·
I ·
lin T·d
I.
Videre alhørtes Kommis Verner
fuglsang, Ræhr, Bagerm. Touiig,
Hillerslev, og Bagerm. Boddum
Nielsen, Thisted, der oplyste, at
del Brød, de leverede til Kioskerne/

mægtig

hovedaagelig bestod al Ærternel
og kun lidt Rugmel. Porretning.·
lører Chr. Smed Christensen og
Ægeluporlør Chr. Jørgensen forklarede om Æl1levenncerne.

benbavlI
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rls.rlo.retning solgt

frisørmester Reginald Thc.msen,
Thilted, har solgt øin forretning i
Vesteq~'ade lil Prisør Alge Daniel.
sen, Skanderborg. Overtagelsen
sker I. September.
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lDomme, der ventes.
Ved Sær re lien i Thisted er løl·
'gende Sager berammet:
, 19. Septbr. Vognm. Harry Dahl,
Hvidbjerg, 20, Septbr. Fru IngebO/i_Jensen og Vognm. J. Michael
Jensen, 23. Septbr. AnI. Vilh. ensen Hyldbjerg, 24 Septbr. hr.
Sø~derga8rd. Thisted.

lEn "Vildand"
:fra Fie
M_ddelel.en om Tr.fik·
:.fbrydel.erne v.r .rlgtlg_
K ø b e n h a v n. Myateriet an·
~aaende Meddelelsen om de bri·
liSkc Myndigheder. Albrydelle al
~~ POlt., Teleion· oK Telegrlllor.
'illndeløe i Tysklind er nu Itll,et.
flet viaer lig, at d.r pal en
anden M.ade i Flenabor, er It...•
'men .Iogle Pllkater 'rem lom
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Iltdrr Illden endell!!:1 Ankllitelkrlll
Otr
UdilIlI lU Ival( lydfil( VInd, omkring kunde udarbelde.. Ankl.gemyn·
.
n"fn,"t V•• m" Di' .."kella IIYII~r, lo.· dlltheden rt~Rnede meØ, al Slt.llen Mddl
trln.vll uver da ~uttllf" E"",·.
luldl ud vilde dække V.relæ!'11 \ ' lID
f',,-,dletllva: 1orl1l" ...,,,,1 .. , \IIO,~1. ,It
Iffulen.
Sarto
Ilulck", 15J\(l.
l.rI. Rlllmunen krævede Lel- ejtlen

Jensen & Krogh
løsladt.
De tre Indehayere hllr sidde!
fæoj!"slel I cl Aar.
BfHlr forudgllftcnde
Under·
haandll!orllAndl ll1Her mellem ØvrlRhedenS Inølanser
fremsHIled es
Indehaverne ar firma Cl Jensen &:
Krogh I Morge9 KI. 9 lor Dommer Rasmussen I Thisled eller ol
SIalsadvokaten havd e erklæret, al
han Ikke vilde modsæIIe 911l en
ni Løsladelse ar de paogældende
Murerm. Poul C. Jensen blev
arresteret 7. September 1945 og
har suledes siddel I snarl el Aar.
Hlns PorljeneSle ved Plrmaets
lyske Arbejde var 257,000 Kr.
Vognmand Jens Jensen fængsle·
des 24, AuguSI 1945. Hans Portjenesle var 342,000 Kr. Vognmand Henrik Krogh fængsledes
3. Seplember 1945. Hans PorIjeneste vsr 338,000 Kr. Plrmaels
samlede OmsætnIng var paa 7
MIIl. Kr.
Statssdvokaten mener, al den
aniagelIg forskyldte Prlhedsstral
er udstaaet med del Aar, der er
afsonet af de Anklagede, hvorfor
del lindes rImeligt, at der sker
Løsladelse, Til Prlhedsøtnllen
kommer Kravet om Konfiskation
al de nævnte Port jen ester.
Anklageskrlflel er udarbejdet
p8Ø Grundlag af del strenge
Slnffelovsllllæg, men man har
tidligere sel I lignende TJlfælde,
al del .mJlde- Tillæg er taget I
Anvendelse ved Dommen. Det
skærpende Moment I Sagen bar
været, at Firmaet - den ansvarlige Person er Ikke lundet skal bave lorærel TYSkerne kostbare Gaver og trakteret dem paa
linden Maade. Porsvareren har
her over for hævdet, at ,det drejer
sIg om rene Bagateller, Laan og
Gaver, der ikke var ydet Tyskerne
lor al skalle mere Arbejde, men
kun for at fremskynde Betalingen
af tyske TilgOdehavender, S811
Plrmael skadesløsl kunde trække
sIg ud af sIne lyske Porblndelser' .
Bt andet skærpende Moment
har væn! Sammenslutningen af
de to Vognmandsllrmaer og den
sUgende OmsætnIng, men her
over for bæ'vdes, al der ogS8Ø lør
Krigen lindI el Samarbejde Sled,
og al den lorøgede OmsætnIng
under Besættelsen o~slla skyldtes
dansk Arbejde. Poul Jensen peger
SIlIIledes PIS, al hsn har udl.,rt
for over J MIlI. Kr. dansk Arbejde
under Besællelsen.
Relsmødet blev meget karl, men
der var stor Tilstrømning af TJ1~
hørere.
Paa Dommeren s Forespørgsel
oplyste POIIIHuldmægll~ Korsner
III der under Bltnrtoraknlngen va;
Iremkommet Par hald, dcr hængle
!ti en nærmere Un dersøgelse.
Sagen hak op III Ilt blive den

ladel,e, Idel IJol1 van,kellgl kunde a~lIrd
"0, al der vilde ske Domheldeln v~rtl
eller andel end den .mllde" Vær ·
nemageflov. De arreliltrede Il,vde VInd
siddet 18Mdr., Inden Sa~en Llj{
vaf berammet III Domdorhand· Btt
lInIit, og nllllf der nu yderligere al og
\lllde gaa Io MalIneder, var del
paa Tide, at der skele Løsladelse. lil d
Lrs , TerkIldøen oplyste, at del delill
nye I Sagen drelede ,Ig om en lint.
Orusleveftlllce !II for høl Prls
All
Andel VIr der Ikke.
det
TerkIldøen beklagede, al Pollllel Prøv
Ikke l Lø bel af de S Ma.neder 'Indl
havde 'ørl Sageo Ir em for Dom·
sloJen. Der kuode Ikke forventes RU
Sira f eller andel end den .mllde" Bælt
Værnemager lov, Idel der aldrig I Pore
en lignende Sag vir deml eller blev
p
del strenge Sln llelovs\l1tllEg.
Pollllfuldm. Korsner protesterede ,om
er~
Imod, al der~ skulde være smelel
med Sagen. Der var Iii Stadlg- hIV
hed forel aget omlallende Alherln- Der
ger. Polltfluldm . proteslered e prJn· tend
clplell mod Løsladelae.
det
Lrs. TerkIldsen bektai/:ede, .1 Op
el ThIstedblad havde bragt den
Meddelelse pia Porhaand, al de ml
arreslerede vilde komme ud ' 0118 ·
P
Hvor kom den 51a88 uheldIge det
OplysnInger fra, som kun kunde bo
fremkalde PorvIrrIng hos de Paa- tedr!
rerende?
I
de"
Dom: Det er Ikke Ira Retten,
Ierli
disse Oplysninger er gIve!.
Dommeren afsagde derefter lig. en I
m"
Kendelse !
.Da del findes, at der maa gives glV~
Forsvarel Medbold I, al der er ol'
overvejende Sandsynlighed lor, ilar
al Anklagen ikke kan løres III
N
Dom I Medier af Slralfelovstlllægel af l. Juni 1945, og da Sagen
ikke ved Premsendelse al Sagens
Akter Ul Retten er flemmet af
Anktll!lemyndigbeden paa et tidligere Tidspunkt, samt da de i Retsple/elovens Par. 780 Indeboldende
Pængslingsgrunde ikke er paabe- ••a
rubI af AnklagemyndIgbeden, er- Tæl
agles ;
De tre tiltalte fængslede vil være
at 1eslade-.
no!

-

jo

Nye Po.telever.
Pra l. September er felgende 8nt8~el
Bom Elever ved Posl- aR Telej1:rofvæsenet OJ!" Indkaldt til Kursus I Kobenhllvn : Donald LIndatrom Kristensen,
FrostnIp, Jens Filskov NIelsen, HvidbIer!,:, Kuren M" N. Æ~dius, Thisted,
OJ!: Gunnar Dueholm OveT/:\urd, Hvidbjerg.
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Arbejdsmand Jens K n u d s e n
J e n s e n. Kllstet ZZ, Tblsled, fylder Søndag den 1. September 70
Asr.
Jens Knudsen slammer Ira Ros·
holm Præslegaard I Harrlng, hvor
hans Pader var Porpagter. Pamilien flyllede senere IIISklnnerup,
og i 15 Aars Alderen IJk Jens sIn
lersle Plads I Thisled, hvor han
lorblev hele 511 LIv.
Han var altId en solid Ojit samvittIghedsfuld Arbelder. Han interesserede sIg meget lor Hule
og var i mange Aar Vognmandskusk, bl. a. hos afdøde Bagermester og Vognmand A, M. Haf'
kjær. Han bar j en Allrrække
haft Sæd~ I Bestyrelsen for Ar ·
bejdsmændenes Pagforenlng. I
den sldsle halve Snes Aar hat
Jens Knudsen grundet Pli svl~.
tende Helbred mIlIlet 1.0e Arbel ·
det ligge, men han I.. rdes d.~IIA:
ude ol( vII gerne hllVe .en Prutmed gode Venner
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Beskyldningen mod Politifuldm.
Friis Berg for Embedsmisbrug.
Injul'iesagen fol' Retten i Thisted i Dag.

,

Jh'1I1'11 i Thlllh'll IJl'halldh'flu I nag
SUl(l'lI InOtl lnl{t'ulor llurry Dahl
J l' II ~ ~ n, KIlI>tlnhll.\'II, /'lom ,'nr iii·
!nlt for Tnjl1r1N mod PolHUuldmR'glig ~. I' i i El B \'I'}r. lull Thlldl'l.l Rom
\'idlll'r mmllt, hl n PI)lItlml':It"f
r i x. Hclll'll ht,klll"ll!('$
DOlllmerfuldm, J[ o y \' IIll'd DOIn"JII,I'nd. l,fiOl.
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Beskyldte Fuldmægtigen for at vm re
betalt at VØlrnemagerne.
Da Dahl J"nfSl'l1 ""d Ankom~tl' 'il
Thl~tl'd horL(' om dt> Porho1tl~f" 'I"f

fiO

Jt'1 iill TINg vildl' iUt· diskull'r(l
SIIHI'gllmunl!'l n1l'l1 mig, [tII'kln r"dl'
Dn.III,Jensl'l\, 11011 l'Inl::dt', nI hAn ha\'d(l rl'l, ,J ('g rlllb'l'lll' igl'll, nI!.'n fik sIndig ikk(> S,'nr, og III I>ith,l bil'" df'r
pas. C"nlral!'ll oplyst, al T"If'rOllror(>l
V81' lagt pas.
Tlltalti~ OI·{llI'Ptll'. ni BIII(lbmIR(>! ,'ar
blt'\'et forbudl i Bl'gyndel!l(,1l øf Ugl'n,
mt'n del blev tilladl Igl'll om Løf"o
dagen, dn. For.'~hllinil:e skuldA ,'ærØ
om Sundagt·n
nor ,'nr dog hl'rl'f!f'r kun bll8.rSom
TiI!llutning til Fon'dragt'l
Da Films{ortwisllingt11l skuld(l bl'!flndt', udlalt!' Dahl J(>ns('n:
Jt'g mM knrnktl'riSl'r,· PohhfuldIIW'gligon" OIlII'll'c\I'n !lOllI F.mlwtl'llIliNbl'ng, ItI,'1 Vt'tlkonuul'nd" IIdt'n
nOlllntt'rkentlt'I~I' og IIdl'lI ni 1H'1l\'1.~t\
Iii Lo\' ..Hl'r Pllragrftffl'r I'Kt'l1ma,,~;lillt
rorb}'dl'r og Klir For, 0" pftR BI i\h)PI1('
ddl~' I"un·drllg, hnlrwd hlln Kor
Tnlt,rrih!>!ll'Il I llnnmsrk I'\'n .110l<on~ k .l"g ""d, ni maURI! Ilt'r I Onilmalk ,'ild!" gi\(' Pt'"Rt' for nt fas
li I (1I"I,~t'l
llt'ltl' 'I ott~tlllltl s f o rt>d rllll,
nh'n ut dl' . . 1881' bag dllllt' Tllftl'ldl'
lilli' j~'1( dug i~kl', III'''' om Ihll klin "I'
IIIl1'l'Kt.li/ol1 \III, III ,!t'1 nlr 1'11 1'1'I',"O n,
1111111 "ltr inll'IIII'II'1 l'fll'l ri, \Inj, 11,'1'
t'r }\ 1111,,11 Itl Plm, ~'rii, nt'O!!' mil'r"
k.,!igl' (Jp{ill'~I'I, 'l'I!I'IIII' 111111'111' Oll'd
Ilt ,il(l', ni hun, IIlh, IInldn,.w P[m
Fni, 111'111 [ur 1';rnlwd~nli .... hl'lIll,

l
ol

tII·ullige. mM mtUl gM ud flll, ni 11,'n

iii Fnrl'sllllingt'n
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H I' I 8 r o r nl,' Dahl J (lusen hll'\'der, al DilI(ltaaliot hul' \'ær!.'t for)nlllt,
}>'rh!t B l" r g: I)l"r har iHI' va 1'1 t
for(lllt~t nOI('l i dNI Rl'lnlllg fm rnlU

Du Dahl .JI'lIlil'1I "11m lil Thislt>d,
I'dun'dc hall. nI Plakall'rlHl III Forrt'klolllo ~nltlt A"I~lllmonel;rlll' "nI'
sllInd,wl, h"OI'I'HI'r hnn hl'I1VI'I1t1It> sig
til Politi 1'1 og kom til ni Illh,' lir Tu1e[Oll m{'{1 1"11111111, }'l'Iil> Derg i d(lnn(ls

,

n,llIl't·ntlo nr, nl I·'il men t'r lJt'1

Pllms [orcdmg IJtU~ lIotel .. .-\Rlborg" l
Thiilted i. QI..:.toh<>r 1U45, da han "I!>te
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vil'SI' Skridt. 1I"J'I'r!\'r Mbltltl jl'g
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Orund "Ilr til nl lal{l' Ih1llt\ll :,\ ..111
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IfIlI'rkl'hgl ud. 111 ,III' \'01' l·n P"r®n
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. kdhtl' Opfu,.,.,-!. 'J'l!lall~ ~lu1tt'de n'I,'Il.
n,' .si!:", ul hun, lidt' ollkla!:1' Plln
f til" Dl'rlt for Emool.hmitthrug
I Om llallllufleJ( Ill'ul'l'ndh' Dahl
JI'IU"'O .~ig ho;; J~uljtime leN'n rar nt
Inll' om del Bkl'h.'
DPr hil'\" her g!\'(>l THI(\d(!I~l' til ni
,Fol"l'sliIIlngl'n kunde ).!en'''p;e~ !\Il~m"
Afh'll, Og dl I 1Il1'v Ittlotll cn lIojl_
Inl"rvogn al kOrl' g"OOl'm BHO Qg
fuklnml'I'l' fQr Forl'sli\linøllll
! TIIlaU\' hll·,d ..>dt>, at Frittl Bl'rg
hn\'du gu'cl ('n Und!!k\ldning for Forhudl'L
&>llfølgt'lIjt gn,' "\ ikke hmllndt'n
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ulo\·ligt'. og drm ga" lInn hende ){rohold. ln-oreflf't hau gav et Par Bt'IJonle Ordre iii nl {jrrne d~' Plakater.

CirkluJ Itfi .. h~. AI'/lUning i Huntp,
Cirkus Miclle 'orlod i Nst Hurup
e.fll'1' tre lIukeesfyldle Doge. Der \"ar
stuvende fulcl~ lIus i On!tdags, og der
var prnt Bl.'sØg i Aftt.'S.

HORtl·,jrrt.
J.o.\"tr)'kket OHr Englaml er nu under UdCyldnlng, 1llt'1l nYt' Bnromf'tel'-

Cal/lnll'nner si~ England ha Atlanterha\·et, og Vejrfllrholdl.'lIf' har fremdl'll'! ('Il ustlldig Karakter,
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gl'l allltrl'Mbiv, lt \'or('ftl'r FniS B, ro:
Ikke \'ilde lolo, mKI horn, Jl'g f. r.
8ngh' al !I(>rolige du 1'1 Il. rret
nn'\'nl(>, at vi klln IO 11.11" f,'iI'"
~
Mt I'odte moo 0.1' de gnv lunand 1\
1I0tUld~n, Pan. delt" Tlllc;punkl n 1_
~tf' Frii!! B/'rg Ol!: jPII; iklu'. hvad ,\ r
\'nr !>\:I'I undcr FOt,...·i~llln .. n ,III
rOM'lI:lll\cnd!' Afll'lI
l'olitim t
,
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Lo,· til al ~,.'nll(> lh.• )llall'rwgn ml gal m>1I1' Phunll'rnl' op pa!\IIY
Rednkl(lr Kirit! .l t' n II e n Ilrhl'ltl .~
:om ridn(' anlZ. Ral Friis U. r( ,,0.1 ..
paalwgge, nt Bladt't iUI' brnj!\l' '\1\noncen om Filmsfol'edrl\ltl"'t" lI,n
mentl' ikh, PalHiet kunde kra'\' ,l t
og vilde I d(>j. ru.intl~te ha\"1! 'tl'thl('lt·l!'eu !'k.rirtJiltl. 8:\0. vidl Rronkl
Tl'n kund,. SI' af ~l1le XOI1\U h8.\'(
FrIS Berg leldou"rtt 5, Oklo~r
,;
Mgl, .. nt "Her Anall' ml'tl SI!\nccrur
Buf"('fl.u skulde Annoo«o lUC (or'SIlI IngO!> mt'li
T I Il a I t c' Dl' konll'OlI,'""l,' ib
om tlt'l ,'ar rillhgt. al 1'11 sa:U\.lI\
Aftal" \'nr Iru[(l'l'
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Thisted, 30. August 19(6.

En Grav, som ikke blev
glemt i Gaat.
J ana!', da. del' \'ar ofriciellc Krans(~nedllt'gninger sall. mange Steder i
Lundel, bim' der ogsaa tænkt paa den
ukelldte engelske Flyvers Grav paa

Signalbakken ved Lyngby Strand. Bosogeude ,'ed Gl'a\'en i Gaar nedlagde
ell smuk ]{l'uns, og adski1lige dvælede

nogle Minuttet' vcd denne ukendte
Soldats Grav.
Don ukC'ndte ongelske Flyver blev
bogrllvel clen 27. Seplember 1944 og
fandl sin Gra\', saalcdes som der
stanr om Terje Vigen:

lagdes for Sulbrand og Vindens
Vift
og derfor blev Græsset sas slridt og
sUlt,
men med vilde Blomster iblandt.
Hllll

Fygesandet risler henover den eDf
somme Grav, og den gru Marehalm
Cl' den enesle PyuI, som Naturen bar
knnn I arse, men l'enligt" og nænsom..
me Hæ'nder VilWllel' til StadighGd om
GravstNlet. Der t'r lagt ~n Krans af
hvid e SIrandsten om del simple Trakors, som Tysk~rne rejste, at hjeinmebundne Lyogkran e forlælær 0114
RI den Soldal, der hviler her, ikke et
glem!. Dell gamle Fisker, 80m pB88er
Signalslation.n, "lUl 0!M" berette, at
mange Besøgende har gæstet Grave"
iSommel',
Men trods alle disse ukendte, næusomme Hænder, der plejPf Graven•
• ~r den alligevel ...Il fallig og forsømt
ud , og hvis <len ellgelske Flyver ved·
blivende skal hvile ber, høl' man
drage Omsorg for en Ild! lUlden Udsmykning. Trækorse! med den lyskt
Tekst ma .. Cørst og fremme.t væk, og
der turde ikke Tære Tvivl om, at
mange gerne vil vær. med til at losa
aenne lille Opgave, ..... <len ukendt.
Soldat ka.o fa.. døt sidet. "",nUl,liga
lhU••ted, _
ogsa. "i ekyider I"Am.
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gore .

.A
\.

Hnm .1ft.lIdloot" l K!;oskoo?
Atl,H.·jd,·rn ~ (>fl fX>J Tys:.t(\f8.

V,1<lllN f(\J~(l~tl'4dp pøS ÅJlkJag\'l'(Ol18
tL\ dC'r 'Wlr ~ul.JJI(h· cl mt!d

Puts.,,,,

O

er ventigtaiadet overfor F'.. 5y.e~
De lIIgt'f IjIfIndan?
V. Nej. dot er det. øke. IIl('n d\lL
er JO tie øaa let «t Mare paa.
A Var iF'09giJRn! gJad lor Tye
akeme?
V Det l1JDl'A JC ikte
BacermØitl'eof' .H T o U 8 a g. Hil..
)t"Nlør, Ol' .llrodm.m YIi elsl'Jl, nu ~
sted, lwkJa.rede lIe~E', at dl' hawtle
levwet en Det Brød to1 Foegaa.rd.

ÆtI........'.. III Thio"" lik
Dfurhaldsm IL 2liDt ned.
Æve1..uxn1øMuo Ohr
Sm~
CLhra tenseon -ae J Ohr Jørge.uaen. 'Dhist.ed. loJtiarede, at
Fto pud til dem ler .Kricm hamle
leve~t nt store Mængder Æc. mln
under Xrlgeu. 'Var I.øv('lII~mf' ga.a..
t'Jt oI'ordJoltkrUl' igt ned IX> il&''Ile
u,. tawlåt pø., at Æøl&ie mnM,-18
kunde

ut Tykt!iUe.
J)oovnan !kom ttl. al lyde paa
Fænpol • 5 .Ydr "" Konr.Sk&lion "J
dM ulov~~ ,F'ort:lonAlt.e wd Køh>iAfl
NlI'J'Eo

for dot

gBaet

t,.e
r
fTØWldet lor \re •

Fos-TU ..

STE'NBJERG
KRO
,.,

Mandag den 2. a~ptember IO. 20
offentlig Fremvisning af den dgkumentariske Film:

for Da
der er optaget illegalt under Besættel&jl/l. lVIed Dødsforagt har
Sabotørerne filmet fol' øjnene af GestapQ..Qg 'd.ermed skabt dette
Mesterværk, der vil blive staaende som "lef'Minde om Herrefolkets Raseren af vort Laild. ·
Fon,d fol' Filmen fortæller Redaktør, Dr. nat. Dah'lsen, Randers,
om sit 33 Mdr.s lange Ophold i de tyske Konlt?nhationslejre.
. . . . . En Aftenunderholdning, som ingen dansk ~and eller
Kvinde mM gaa Glip af.
'
Enkelte Aftener ledige for Foreninger.
Henv. J. Feddersen, Aarhus.
~~...;

Særrcls....agcl· beramme~ for
Retten i Thisted.
Sa:rretten i Thisted hru' i Dag
berammet følgende f>ager til B('handling:
El"Ilst J larry Dahl den 19. SCJ>t.ember, Ingeborg Jensen og Bog, holder .Jens Ch!". Jensen den 20.
September. Anton Vilhelm .Jensen den 2!l. Septbr., Manufak
Lurhandler Chr. Sønderganl'd og
, Disponent Harry Egon Jensen d.
24. Septemher samt Nic. Carslpn
e Chrisliansen den 27. September.

I
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-
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=

Fosgaard
F oseI for
Tysker

,

~._-_.

5
K

I

Men han blev ftifundet for Salget baade i sine Kioskex og i For-retningen j Tved. - For tjenesten ved Lastbilkerslen paa 10,000
Kl'. blev inddraget.

---

Retsmødet mod Købm and Fos·
gaal'd, Tved, for tsattes i Gaar
Eftermiddags med den umfattenl de Vidnea~høril1 gJ idet del' fø,r st

!

l

kom.

ilY'! (ilT' Anh"msl l il f\,!;l::t r up L.u ftlHnn.

l

afh ørtes Husejer Marinus s ...
r e n s e n, T ved, der for kla.rede.
at Fosgaard havde købt 7 Kalku~
nel' hos h am ;men han vidste il,ke.
hvem der skulde ha\le dem, da
han selv laa paa Sygehuset. da

Handelen skete.
Ingen I nstl'uks om, h vadTyskellk
maatle købe..
Næste Vjdne var Kommis Knud
J e n s e TI, Vorupor, der en Tid
passede- Kiosken i Yigso. og snm
forkl~u-ede. hyad der var solgt
derude, Kager, r.lælk. Æg. Polser
og engang lruel1ern lidt Dl1.1\.Seva-

rex

OS\' ,

Anklagel't'Il, Landsrelssagfol\-'r
1, a r s e 11: Og Oamf'::>ll'ompe'l"?
tI'.: Kun l- .() rul'.
Dummer n n s IH li S S l' n: Til
hn'1l11
tf.: Til Soldatel'lh-'

D,: Købte de naa~l'fl odt' ~
J .: DeL l OJ'ekom nu:'r mil! 'lo-,M
fa;\ Df~ase r.

,

SIdt' 2.
THISTED ABoITSAVIS
Fred.'lg dttn 30. Augusl.

Laget Rapl)()rten, hllr fundct pM? " gcl. IOI" V::t'r1I.ema g cri: ",lUl komJ.: Jeg hnr hJdrig udtnlt mig mCr mlUl l Retten altid lil ~egt'~

s."U\dan.
F.: Det er
ik~ noget nyt,
at Rappol1crne Ikke stemmer!

At

D.' \'Idsk> De Ikkc, at det DeJ" ble,- /I:!\eret ikke sUl f tUl Æg
m1U\tt(' ikke sa:'lge~ til Tvskeme?
til IGosken.
J.; Nej.
Videl'e afhottes l{ommis Ver.4.: Hn\'de De f:ulel nogen In- ner F u g J s a 11 g, Rælu', der hnr
stmks af Fosganrd om, hVlId der været KommiS i FOl'retningen i
Jkkc mnalte sælges?
Tved. Han forklarede, at del' vnr
J.: Ikke SI>or.
solgt Æg til Tyskerne derfrn.
D.: rl \'em kobte mest del'ude,
A.: Var det j. Kllrloner?
Dtmskel7le ellel' Tyskerne?
..
F.: Det passerede, at der solgJ.: Jeg tmr, DlIllskCl1le ko/)'ffi tes j 12 Stk.s Kartoner, men ikmC!1t l Forhold til deres Antal.
ke SM 1l:~I' altid. Som Regel lwnA.: Blev der solgl mange Æg? le Soldllterne kun 5-6 Æg til
J.: Egentlig ikke.
dem' lS'e!I'IP.'
A.: Solgtes de i Kartonei'?
Alt Kin1:onerne var vel beregJ.: Det passerede.
nede til at sende hjem?
A~ FJk Tyskerne Smor')
F.: Det kan godt være.
J.: Det hændte I men kun
A.; Blev der lkke leveret td
mod ~rærker.
selve Værnemagten?
A.: Hvor fik Soldaterne MærF.: Det tr01' Jeg jkkc.
ker fra?
A.: Der kom da Vogne og henJ.: Det S]lUrgte jeg jkke om.
tede Vnrer
;'8
A.; De boede jo hos Fosgaarrl.
F.! Nanr TY:1keme hav8El'benKom der Tyskere udenfor Forret- tet 1\IæJk i Natij. tog de Varer
ningstiden?
med til Kiosken.
.1
J.; Det ved Jeg ikke; jeg var
A.: II vor mange Æg kom der
ikke meget hjemme om Aftenen, derud ad Gangen? Ca, 500?
og da har der ingen været.
F.: Det kan godt være.
A.: Var Fosgn.'u·d Nazist ')
A.: 1-1 var længe varede de?
J.: 'fJu-e ... Nazist ... det er
F,: 8-10 Dago,
ikke let at sige . .
Vidnet fOJ'kh\~de, at OnulJdForsvareren, Lnndsl"etlisagfol1ingen med T-yskernc i Tved ildt~
J'er T e r k j J s c n: Pl"Ovede hun
val' over lO pet!) nf den l1hmlcdl'
;It plUlvjrke Dem '?
Omsætning, (ig hlln hn\'{lc kun
J.: !\ej.
sel de Tyskere, dPI' Iwrtl' Vogn('n
A.: Vm' han t.yskvenlig j ndhlive hud t ind Jllla FOSJ{H:ll\ls
stilJl"t?
Kontor.
.1.' !J(,t trol' jf'f( ikl\/· Ju~t, hun
A.; De hH!" sagt Id J::IJlPOrtPlI,
\ lir.
at u!l<' JEggellf' rnl lIum;pl'id hh-\'
flfJlgl fodl'ins\'u. til Tyshl1w.
K11n ikkt· godkf'ndt Kln Forkla.
F.' rh'r h11'\> 0l!8:Ul !iolgl malla
rinlT Iii HaPlmrj(-n.
gI' I il B'-!)()PI"f' i T\·l'd~. dpI' hl\\(l'
MnJJf' J('I" Nil'lø Andfll"It lJHm
f'f'Il~lorlat.
glUlrd ,II' 11 f II, Hundlm,.,I(, d .. r
hllr Hl'rft! mat i 1\;" III Il
I VIK o, rOl kim d, llg( If-Il!
om
f

W

Ul

1I!tlld, /,

'I lj/,rw/(.

oS( Jlu'ut" df'
lir IIlgI fll/" tV 1'1111. lidt tJI T
'Jf
hu\'d, m t k.
iV'J' lp r 0ll aRd n n

I

mindre Beløb, end man skuM
I"ttgTlC med c(ter p ol'l'
l I.rappo rk-r,.
nc. Del er gh'et, nl det l dette TIlfælde ikke har mnnglet pan ansladeligt Imtiativ fra TiJtalt.-~
Side.
Forsvareren fandt "ol
sandsynligt, nl Fosgaards Lns!hilkorsel manlle rammes af Værnemagerlov 2; men med IIcns)--:1
til Bevis for, at Fosgaard har \0":1.....
l'et Nazist, er Anklflgemyndlghl::den meget tyndt korende, naar
den kun lmn busere sit Bevis pa..'\
almindelig Snak og Rygter. Al
l'ys!,el"lle blev beværtet pM KontOl''el, man ses j Sammenhæng
med, nt de tog Varer med til
1\iosken og derved sparede Fosgnnrd for betydelige Korselsudgifter. At der foreligger anstød ligt Initiativ "fra Fosgaards Side
ved Paaberaabelse af sin politiske
Indstilling savner man eth\'ert
Bevis for, og det maa henVIses I

Fantasiens Verden. Det er nm
ligt at antage, at de danske A
beJdere med deres knaldhøje Løn
nmger købte bebdelIgt mere end
de tyske Soldater, der kun havd
l>eSket1ne Lonninger. Med Hen YD
til S"alget til Værnemagten mas
Kommis'en vide betydeligt bedre
Bl'slil'd ",nd en tilfældig Mand.
del' kommer dnskende forbi og
snakkede med dl' tyske Soldater.
Hvem gnrnnte,.er for, at han fol'stod dem, eller at han fik rigtig
Hl'slil'd af dem. Jeg vIl paastaa
Posgnllrd 'frifundet for Ankl
gt'JUI

tre fOI'"8te Punkter

};,1f"'f-1 til
n '1'1111 Thll ig
r"lllulldl
I h l\
HUld af

1\1 lil

Kø,

1)

,I

?
I

A
I

I,

A "
I

I I

,,",I I

f

1I \
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•1. . [M

tror jt',I!"

at aJle Æ:ggcfi!'
llolgt fOflflO<\\iS hl Ty~k('mc.
F., Dl'r bh'\' ogAAII ~olR'l mangl' til Ikbrwre i Tn·d!l. der luwdt!

\ al".

li.;\" Ikke Jrodke"dl ~in Jo'orkla·
rinlt hl Rnpporlen.
Pl'lIsi!)nut.
'hlll('('Jl'r NICIs Andl1r:< DamsgalU'rl J l' n s e n, nundborg, der
8nHI af .'t:rttn\l'1 tit l\io.-:koo,
O~'la h:\I" ":I'i'et 1Ul!'.'li I KiOSken
Bngl'lnl T () l\. S i g, llillerillev
I \'I/l"'0' forklaredl' ligdedes om forklnnodt' lit hn\'\! levcl"('l Brod
Ilandden derudl" og mentr, drr for 2G7fl I\r. til FO$j:!"lmn:Js KIOsk
"lir solgt fOloh.w;;(>Jlue lidt hl 'fyBrudet 'IlT fremllullet af Æ11eskeme De havde nwst koht ml'l og Uygmel &Ullt noget RugSkri\,ep.1111r og s,1ll.dan l10Ket
siJdemeL Der hle\' lkke leverl!t
D.. Kobte dl' Ikke mangt" F~
;\!n'rker fol' det. og aet hlu de
de\·"rer"
Tousl&" fanet en Bode for
.1.' Xej
Bngeml Boddum N i e I 8 Cl n,
.>\.: IIelIl'I" ikk(> .;Eg'
Thl.sted, hnvde solgt ca. 25 StænJ.; Jo.
gel' Brod Lil FO:lj:!"llnrrl om Dngen,
A.: H\'or mange~
jaH for cn. 8000 Kl". Det \'ar
J. ' Ca :!!; om Dage n, og dem!
fremstillet hovedsageligt af Ærfik Tyskerne 10-1&.
temelog lidt RugsiglemeJ. 11nll
D ; San kobte Tyskerne allsaa
hnvde heller ikke modtaget )!ærbetydeligt mere end Danskerne nf
ker fol' Bl'Odet og havde været
den Vare.
tiltalt herfor. men val' blevet friA. Blev der ogsrul solgt, Dnafundet
c>emælk og Flode hl Tyskerne 'I

J .. Det gjorde der vist.
D _ Det rnaatt..c! ikke srelge!\ til
Tyskerne.
J .: Nej, Fosgaard havde sagt,
det ,ar til Fiskerne; men Jeg'
solgte en Del af det hl Tyskerne.
F05gaard' Er det nu rigtigt?
Jeg kan lige saa godt tage Skylden for deL og'San som for alt det
andel
F.. Lad nu være med at fole
Dem forfulgt igen
D.' Retten regner med, at alt,
hvad De Slg'l'r er rigtigt, mdtil
det er modbe\'isL
A. ~ Fik De Mærker for del
Brod, de solgte 'I
J. - Nej.
A Undr~e det Dem ikke?
J_' Fo~gaard havde sagl til
mig, al det var Brod, dor kunde
lIæJgl'S udf'n 'færkl'r.
A.· Er d('r solgt Damelltmmper'!

J .. Ikk" i min 'rid.
A.. I:n-·t hur IJ/- "IUrt. lil

HUJ)-

IIIlrU·n.

J . lJi'r V/ir

nlIKII~

fall Jlnr, da
JI S{ krim, r/~ d"m fik 'fysk"m.'_
mf'n J' go hu~k(>r fl"!!AII, at 1m
'Jan k Arl.ICJfl'·r knhU- to Plir t,l
In K'm".
A.: Var Fr'~/(lIJlI'd ;"1,,,,'" 'M"·"
li Il Inke l'IWrj,.)'I
_I. Il,' hlLr j,./( ikkl. Jml'rht.
A II.· h:.r agt til lal'I"Jrtl II.
.t 'mil \'1Ir mf'g, t 1'11""1-0112" til
at I l ' Indli! TII'il.
l. I,. t hør Jf'K Aldri/( MW
A.

'm
1 I !1',

tJ

I

I~ hM ,,/( lUl 11/(1, nt Ty
k n('re Hrl I'11n kl''''
t ti /I 1:' t,
"m
'J'ir
.Iw,.
II ,r "1'

l'"

""lil,,,

Fosg:.mrds Ægle\'enmccr til
Thisted.
Forrelnmgs.forer Ghr Smed
Christensen,"Thisted, forklarede, at Fosgaard i 1937 ha.\·de leveret 15,000 lig. Æg bl Till·
sted Ægeksport, i 1939 var Leverancen ]0,000 kg .. saa gik det under Kl1gen gradvis ned til i 1911
at være 224 kg., men i 19·16 leverede. han 2722 kg, Smed Christensen oplyslc, at Ægproduktiu-nen under Krigen 'Var gaael godt
60 pCt. ned, men indronuoede, nt
del ikke vnr normalt, at en Lundkubmand!i Leverance g ik ned t il

2 pCL
Ægeksporlor Chr J o r g e ns e n, ThISted, oplyste, nt Fo:>gnard i 193fi loverede hOlm ·1188
kl(, Ære, i 1910 vur d~t 6931 kg.,
men AAa KIk det ned til l HJ.l3 al
va'!'c iiI kre, og I 19·11, hVOl1lRa
det I HI-Ui ~teJ( til 1l1!J kg.
J>rocerlun·n.
A n k Ilt go e I" I' 1\ kr!l'\'cdt· Dum
Hftl'r Anklnge"krifld, Hllhllldul'l"l
f·rtn \'1I'rllcmngt"'I,,\' SI". :.! me'\
KllnfiKknUfJn af rl!!!1 ul<>vliKC Fol'tjt'!w {,(. flJ( IdlllllOll'l1W nr 1'11 'fil·
III'Kl!hndl' I'M Ikke Ilndt'r r)O IIUO
Kr. Vl/sKII.a nl \'lIr Nazi"l, IIJ(' Ild
vllr almillrl,·]ig lK'k<>fI.lI. 1\\ han
IJluh-r J( rlJ;fl'n \'111' 11l"}wl l VII)" I n·
HK, flf( 1111111 luu 1111 hl)! l, a~ Ty
k 'nu' I,h·v IJo v, JlIII I I'''TI,'I
inIC4 n "re
hum "m An,·
11 fl. n, t er j\'t\!, l .. t Ollll,l \ lln.h'
d"l, TI IIf '"I I 111 '1\ k. In" ikkn
hllr I
/t!t'~ L IT, 'II t 11 h
" k, "1 ~ll ru 11\ I hllu.1I t
•
tf 'l til' I Kai 'I 11<1 Ir,

l

''''''''Il'I<'

FUlst lIldst pan Eftermlddngt'n
fll.t'dt Dommell. Den Illel pnn ii
:\tlUml'de~ FIl'ogs.·1 og lnddragclse ;\[ de 10,359 Kr., dcr vnr
tjent pan Lnslbllkondcn.
Fosgnard skal bellIIe Sagens Omkostntngcr FæJlgl«!ls!llrnCfcn an~<>s for ud~tanel merl Vareln.·gt......
al"l't'stcn. Fosgllard er uth.4ukkC'nde domt efter Værnemagerlov 2
for Laslbilkol'lllen, men er frifundet fOl" Kioskhnndclen i VigRO og
BulhJerg og for Sn.lget til TY!lk,_·rne fm F01Tetningen l Tvcrl .
FOsgMl"t1 erklærede z:;ig tilfreds med Dommen og blev derefter loslndt.

Udenrigsministermødet

•

Eni~hed om at lette Behand·
IIngen nf Æ ndringsfondag.

-

P a r l s, Torsdag. De fire Stormagters Udenrigsministre op-nanede pan Modet i Aften Enighed om en OrdIlIng, der skal let..
te Behnndhngen nf Ændringsforslag pnn Fredskonferencen .
Man dl'oftede Muligheden for
en Udsættelse af de forenede Nntioners Genernlforsnmling, men
blev ikke enige.

Finlands Grænser
fastlagt
DI" tre (orsll:' Artikler i Pred....trnktnlcn godkendt.

l' a

'forsdaK. Dt, !langwldcnch' Ud\alre pnn F~d'lk\ll\gl"l.''l
!I('I} hal' rcodkNldl
dc 11"\1 fumle
Al·tiklN } Udknstel til Fn'dstn\kInh'lI. nwd !'inlnn!1. Dl·t IImfalh·r
hl. Il I;rwmwn i O\"\'l"\·I\II~wmnU'l·
til' lluod Vdkll:>.ll't.
Slilhlllf\'n f(lr
AallllUI);lwrtw hUn'r ufofl\lIdn'l_
Australil'll run'_lnK, Ilt FinlIlIld
~klllrlp \":1'1"1' :\h',IIo'1lI IIf FAo HK
nlulN' ()I'KIUIl~lIlilllll'l' und"r t!~
•
•
Ult'lI 1·lIrlllnJ(l·t I,!t,\ Ilt,.lfll!,ml,"h'r ", Ruslmul 11M' EII)l11I11\1 hlIn""
\All imod ,10'11 T\nng, mnll Ih,'"
m.,1 ,irit' IllI.lIllf'I!/.rI' 1,l\Iull'l.
I' l fI,

ml
I l",
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ikke. at Straffen vil

O\"e~tige-

Tales der om

den ud.<rtaaedlP

tales der ogsaa om

\' aretægtsaJ i est.

•
1 For;middags afs.'\gde Dommer
•

R a s m u s s e n, ThIsted, Løsladelseskendelse over Vognmændene Jens Jensen og Henrik Krogh
samt :\Iurennestcr Poul C. Jensen. Retsmødet overværedes af
en stor Tilhorerskare.
Politifuldmægtig K o r s n e r
oplyste, at efter at der pr. 15.
December var udfærdiget Anklag
geskrift, var der dukket et andet
Forhold op, nemlig med Ilensyn
til Bedrageri vedrørende Kørsel
af Grus. og det har siden været
til Undersøgelse og navnlig en
omfattende Revision. og Sagen
er nu moden til Forelæggelse for
Statsadvokaten til Udfærdigelse
af Tillægsanklage, men der vil
endnu gaa to )faaneder, inden
n
der kan blive Domsforhandling.
•
Det er den storste Sag j Thisted
I

d

for Væmemageri,

og det kan
I

r-

....entes, at straffen
fuJdtud kan dække!"
arresten.

hvert Fald

afVaretægt~

J.andsretssagfi,trl:r R a s m u ~

od
t·

e n: Anklagen f!T udfa'rdiget
efter Straffelov,tilla'gel' § 15,
men jeg kan "anskeJigt tamk(·
mig, der kan sk~ Domfa:ldelAP efter andf't ~nd Væ'JlullAgerlov ".
Jeg er heJler ikke f?'nig i, at Stmffen ~Il Qnrsti~r., ja, i~:ke enganJr

d

n3a op paa Var~t:f:'gtsruTj·Bt.f.Il, og
da &t.gt·n . r færdigopl:r1t f(;1 Po.-

Ej

'n

og

1f'R. La~:a.

litiets S,d,', fastholder
deJse5l.IC~"l'inK(~ Il.
Land~n·tt',;a.g1ort:' !

sen var Kk(>
1-

,
n
l
l

r·

"g.. "

IV.lr, p,',.

a'

nlgl

f1"J

., '

latlld.linll' h .. n I
han Ik.e

r

o

det største Værnemagerlorhold
her, Det ekstraordinære Forhold,
der har staaet paa i maanttds\is.
drejer sig om en Leverance af
Grus, som Finnaet pa.1.tog sig til
Sørensen i Oddesund , Der n1taltes en Pris paa Grundlag af, at
Gruset skulde hentes i Vorupor,
men saa l'kete. hvad der ikke er
sket illands :\Iinde, at der dre\'
Grus j Land i Lyngbl' ; det hentede man, hvorved Fortjenesten
ble\· storre. Det ser mærkelizt,
ud, at Sagen har ligget i 7 ~Iaa
neder, inden den sendtes til Hevision. Jeg s,}'nes. der er al mulig Grund til at tro, at Straffen
er fuIdtud absorberet af Varew,gtsfængslet, hvorfor jeg henstilJer de sigtede løsladt tilDomsforhandlingen,
K o r s n e r: Der er ikke True
om, at Sagen har ligget i 7 :\faaneder. Der maatte jo skaffes d('~
nodvendiJ(e Grundlag for Revisl~
nen og bl. a. fon:tages Afhuringer rundt i Jylland og af kolx>nha\'nske Jngeniorunnaer, ~ jeg
tilbage....if;f'r Paastandrn om, at
d('r ikke er arbejdet med tilbørlig Han. Straffen vil j nURl'n
Gr:ld ;")!:'fI'jl.! til at ovcn;tigt· V'-lret":l'g1sarn!Stcn ~eJv med to MlIa..
m'(l.-:rs Tilla'K, og JI·g vil derfor
Jirotof'stj'l"e mod LosladelJ-.(~.

I

,

K

.

'J hl h:d I"Otttloonlor,
ra. 1 ~ pli m!~ r f' Pil t '.

,

.i
era :
:

Byens nyeste og mest moderne
Renseanlæg.
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ud. ,leg hur indtil Dato ikke Bet
en Værnemagers.1.g at dette Omfang med fore Straf paa over R
lIaaneders Fængsel, kun i ~t l'n·
kelt Tilfældt' i Knbenha,\'n, hvor
d(>t drejede sig om 12--14 ltiJl.
med meget anstødeligt Jnitintiv.
.Jeg kan heller Jkke :fon;taa. at
jeg i en lokal Avis (orl(·dfm kunde se en ~otitJ;: om. ht Dllrr.
skulde ud i Dag: det ma.n da
st.;unme et Sted fra: men det er
iuvrigt ret uheldigt med en Bas"
dan l\!t·ddt·l(>lS4.~, na\'nlig overfor
d.· paagældendes Familio. Jeg
forstaar Jkkp, hvor ~teddel('Ll'n
ksm S1runnH' fra
Domme,-€n:
ikkv fra R(·tten!
~ Dcrra,a af~lgde IJommf>ren
Lei1addseskendeJse. da der t',l'
overvej endt"! Sandsynligbed for.
at Anklageskriftet i;.Ke kan go-.

til Dom )ledfol'.u S~f~
JovstllIæget.
.h'ns ,Jl'nscn har Slddf'l
stedel sidl'Tl :! J. Augu t
Tt.'S

lh~lr. K~h

Ter k Isen: Jeg har hor.
fra, khmpetent Sidt" at ~v"n ik..
ke Ix'bøvede at tr.l·kkt' ~'1 I:l'ngc

N)' Stnrkulh r 111

Aliu~rr.

r
d
•

Beskyl i erne mod Polil
Friis Berg
Embed
-I('r t>f r J • mod IUIrf'hlt1r nan

II ,

j

h'~rllrm dl1J .. ,lr

: t d

Frii.: fiel'E'S Forklaring.
DerEfter ~øru Pd;t. IJldm 1:t,g Fms 1,;('rl" om \'d.n. Han
fOl kL,rod . t Baggr .,1
(, r
AktioM':t \;u.,. at ae
F~lw'S!t re..;.r,
'li, r h!
.,'" er.
14nd:-!agc Ile k :Jkur rer m :I
de •.m\'atc li ~ .!f'1
t.: J
dJ"agt'r cl<: n('nthF f
•
.;J t
k:1t I rej
. f"

fOl I

bero

;L

J I",nllhlc!
f hatHII~dl'
\('od
flt
'. ti! (I l i Thi te-i 41 Il . '

Jensen. en Lndskyldmng,
lJomm.: Gjorde de!
D..1.: Yi gIk oeh1'olgelig Ikke
rundt og stak hinanden paalJaan.
den. m(>D der Iaa en l'ndskyJd.
nmg deri, at jeg fik Lov at gen-tage forestillingen og meddele J
lJojtt.a1er....ogn. at den allige\'cJ
var lo\·lig.
Forsvareren. I.øndu-ets38g1o-rer Terkildsen: ~tangeruJl
!Ika) den :>, Oktober ha\"e PTk1æTet
f;lg indfurstaaet med Forhudet,
D. J . Det. kender Jeg ikke. man kan I h,·en Fald Ikk. fo,·
byde mig at holde F, rodrag<t

og Poul C

I

Kr..I IÆlUn.,
Thom n, 1 .... 1 tt'1, lorlr
t tlj
1'1."t_ Hl! 1, I"vr"f",,,,, h,.·
mm·

•

r l.lldmn ~,

f

I
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Politiful ægtig
Friis Berg for Embeds

_.·,"~O

.,.

\11:1"1'

Ix,talt

<11 \''''rlh'mngt'lnl''

D. ,I.: Ikk,' TTll'(i et Uld' .It·g
""agd,~ Hd Indleclningt'll til
mit
FOI"('drag l·fter ,It ha ......· re(l'l'I'ret
Sagen ordret folgt.'udt·: ".Jl'g mA"
km'akten!'ere
Politlfuldma:Kti~
gens Op1m'<lcn ~om Emlwcll>mis.
Berg for oplngt ~mhedsmi!ibl"l1g brug, idet vedkommende udt'']
ved nt hnve sogl nl hindre Fore- DommerkemIelse og uden ul hen
draget og ha\'c antydet. :tt Politi- vise til Lov eller Pl.lrngraffc,·
fuldmægtigen V:lI' betnit nf Væl'- . egenmægtigt forbyder og gm'
nemagten.
Forsag PM at stoppe dette Fnrt'w
]ngelUol'en kunde ikke erkende dmg, hvol"ved han gol' TaIefrisig skyldig, og fOl'kh\rL>de, at heden i Danmark rent ilIo~ori~k.
Film~forcdl'Rget ,,- og Klokken Jeg I ved, mange. rYærneJllt1ltere i
ble\" ]2" sturtede paa. Fribedsrun- Danmark vilde give Penge for Olt
dets Udstilling og fortsatte rundt. stuPt,)C dette :'lodstandsfol'edmg,
i Lnndel. Thistfld \"(\1' den 52. By
men, At de slanr bagved i detle
hvor det holdtes, og del' havde 'filfælde, tror jeg dog ikke. st'l ....ingen Ulemper \':eret ll(lligere. om det JO kan se mærkeligt ud. at
Tourneen nu' arrungerct 1\( Rich. det \'ar en Person, som var interStangerup, og Forestil1mgerne neret efter den 5. :'laJ, der er Kilvar anmeldt (Ol' Politiet, 8konl den til Polillfuldmægtig~m:, mærdelte ikke "nr lmak\'æv~t, Itge~ kelige Opfol'sel'-'.
som Plakaterne \ar godkendt af
Domm.:
Hvilken Baggrund
Statens Filmscensur ; men PoU~ havde De fol' disse Udl.'lielser?
tiet i 'l'hi:;;ted lod dem pille ned.
•
D. J.: Jeg hn"i.le hort, at Fru
, Da Ingemarcn lcol11 til Thh;tcd. Olga Thomsen havde været mefik lum at vide, at Foredrnget vnr get agressiv for at. faa det slandforbudt Der var ing"Cn 11M Po1iti~ set og vedgik overfor mig om Efstationen, der vidt>te nogci, men termiddagen at være Ophanmulnman henvIste til Politifuldllln,'&~ den, og fra den lokale Byledclsc
tig Friis Berg, hvem han I'ing-ede fik jeg Oplysning om. Ælt hun
til pau dennc~ private Bopæl. Po~ havde Vil'ret interneret.
Iitifuldmægtigcn gJorde opmærkDomm.; Det er )jdt haardt al
som pua, at hun ildi(, "ilde diskutale om Embedsmisbrug.
tere Sagcn, da han havd!'! Fridag.
D. J.: Det agter jeg at fore
men nl Forcdrngct godt kundl' ,
Bevis for. Det er blot beldageafholdes.
ligt, flt S.'lgen kommer SM. sent
Domm.: Gav han mgen næmlCirem.
u
,
re Forklaring'l
AnkJagcren,
Landsrctss.'lgfoD. J.: Nej, og da Jeg nnge"lc
l'er Larsen: Det er, fordi man
op igen fol' ut fan det, lngd<' han
ikke hl\r kunnet fnu fat Ima Dc-m!
Roret paa, straks hun horte, det
D. J.; DeL "nI' mærkeligt, dil
val' mig . •fcg 111'0\'edo tlwlieGang,
men da var dl'l optagel, og Cen- politimes1eren hm' forhindrcl min
1mlcn (lpIYt'lh', III R())1!t VIL!' lagt Udrejse nf Landet og nægtet mig
ved Siden af Telefonen, og al pag, og Jeg agter aL nedlægge ~i
mnn kunde hore Rndioen !'pilll!. Ers1ntningskmv pM 10.000 Kr.
Han forklarede vl~c-I''Q. ul hHn
Jeg finder. dt'l Cl' on mCKctl1urnlig Optrn'den af en nmwal'lig Em , Dugen efter Foredraget luwde en
w
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hcd~mIUld.

Ilomm.·

Dl! bcskyldlt.'

Pol~ti-

\
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~ Il ~

F. 1:
11
Fllrsv.·
le
nm IkKe &rul. ti I
l'olit lIdm '1(11"' n f
v df'~, at Po t
fe
~:untllle

tulttm;,"" igen for at

Konference med Polilimeswn'n
og Piiia Berg, der gav ham, Dnhl

~

J lm,hvol"Tr. nha IJt:lni1' Kaf
Ilt J'llm"'1 ar dl
gU
I·

llom..;mandl'o.....ll.:' \l'd Ih·ltt'n i Thish..d mod InJ!t'nior Bahl Jl'n1-.('n.

l Fomliddngb h~·handh-d('s wd
Ilom"manclc;rct i Thi~tt'{l dl'lI Slig.
der ('r f(>jst mod lngl'tJlI.r Tlarn'
Dahl ,Tl'nSl'Il. l\l.lwnhU\'n. fol' InJurier. idet han i l't Fon>drng J)lUl
Holel Anllxlrg i Thish,.d dl'1l 7.
Oktober i FjOr lo ennge har Ik.'·
~k'yldt
Politifuldmægtig Friis

,

hJiVlle e"t"K,iæ

.,

t

nt d' ~ 1'1 Lau", .II; c lUr
())J, OK Bent're \'ar F J T o TI
komnlf't p il:I hana Kontor me:i
nogll' Plakatt> r (II( 1 V le ,')\!-1
om dt> ikke var ulovligt, D\, 6 'TI ~
te han og gaven HetJellt Ord~
lil at foranlf.'(hgt! dem pillt!t ned.
Forsv.: Da havde Dc ikke kODslntf:l'(!t, at Forestillingen var
ulovlig.
F. B .. Nej.
Fon;\'.. ~led hvilken Hjemmel
pillede De sall Plakaterne ned?
F. B.: Jeg formodede, at Fort!stillingen var ulovlig.
Forsv.' Jamen det kunde De
fONt \'ide b:'lgefter.
F. B.: Hor, mon jeg lkk .. kan
[na Lo,· til at sige noget' En
A\'ertering, der giver t.;dseende
af, at FIlmen er det \"æ":l'ntltgste
maatte jeg betragte sClm ulovlig.
Jeg har da heller ikke modtaget
nogen Bebrejdelse fra mine F')J"esatte for, hvad Jeg' har foretagl '"
Jeg ringede til Byen:; tre Blade
og talte med Redaktorcrnc, og de
to af dem erklæl"l.-'<it:' sig indtorstanet ml!d. at Annon~n blev
trukket tilbage i den Form, den
forcllll\, men Rcdaktor Kjeld Jen:$en onskt'CIe en skriftlig Henstilling, hvorfor jeg koncipt't'Cdl.' t>n
saadan Skl·ivel~H~. d~r ble'- underskrevd af politimestcren.
Ankl.: BlllelsnJget til Forestft..
lingen blev ogsaa forbudt.
.
F. B.: Det kender jeg intet til
I.

Men Dahl Jensen ringede mig op
og bad om en Begrundelse for,
hvorfor rlaknlcme var t8get ned.
Domm.~ Ga.'· Dc ham det!
F. B.: Ja. ~hvorfar skulde jt'g
ikke g0l'(' det'?
Domm.: Nej, sel\'iolgdigl :\1i'U
Dnhl JCllStln siger, De ikke gJorde det.
F. B ,: Jeg fOI"k1:uwc i !sorte
Træk Grul1llcn. og IUUl \'~ en
Del ophidset. og ringede o~ 19®.
Da I.x>gyndle hnn mt.'d at Slgi', at
ll'g ,'ar belnlt nf Værnemagten,
. .LUSS
' t' f'
,,••

Side .-

friis
Cf',ruat rrl) 'Id_ Sj.

Ik>mm.

fJo,!l !»..'Strider lian.
F n...\Ien hlUl ..jord~· d(·t, Ol{
ø&R 'flUldt jef( Grund til !!:Irllka IIi
afbl')-dl" ForlJjndd ..~.

Damm .• NJ\.turllgvlsl
,
F. n.: HM blev imldlt·rUd \'ed
~ l M".e lig\.' W F'ort'sUlllnrnL.... a
,
.
k' ..o.
I
11
...
TIm!'
'n1t.'<.Ie
gen IJegyll dl ...
'. llinuttN1I MelTele!tlDen Dk_.1
.......

R
ru'

h.

'o

Jemrum. san Ul aidst VM v1 ~~!
til .nt J;~ggc !toret ned for lk
K'
fl'
ai hore det rungeri.
Donun.: Gnv Dc Dnlll Jonsen
en Undskyldning næste Dlllf?
F. B.: Jkke direklø, men Sfl&d kan det maaske opfnttes. Jeg
~ imidlertid ikke se, minIInndJing kIln bctCg'tlClI som Em~S
misbru/r, og Jeg bn"~e Jkke
tænkt mig at fOI1!tage nul' noget
p.'Ul Gntndlng af A ,·isreferal.erne,
da jeg fandt Beskyldningerne
uhyrlige, JDeD Politimesteren gav
Ordre til at :mJægge Sag.
D. J. bestred Rigtigheden af
Telefonkimenet. Han havde Rapport fra Centralen om, hvor maDge Girng:e der \"ar ringet.
F. B.: Det vnr omtrent en Ti·
!tf.
mel
D. J.: Der maa jo ligge et sær- Hem
T
b gt. Motiv til CD gas kraftig OP- - ,O<
træden.
F.
F . B.: Det var ikke mig, men Er""
ke hg
P olitimesteren. der gav Ordre.
D. J.: Det var Dem, der hand· do<
R.
lede.
Lo,
Domrn.: Havde De Mdre Motiver end Hensynet til Forlystel- Lem
sesskatten og Biografejerne?
F. B. : Nej, og jeg har handlet
d,
i bedste ~fening.
KJ. J
Domm.; Det var mærkeligt at
fOrbyde Plakater og A "erlering,
m en ikke selve F orestillingen.
F . B.: Vi kunde jo idomme en endn
allig
Bode bagefter, det har vi for
H old.
gjort.
endvi
Domm.: Den samme Frem. m,d
gangsmaade kunde man have an- unge
. . !1dt her.
d""
F. B.: Det k unde man.
- Som Vidnel' afhørtes P ali.
b'betjent Bj erregaard, P olitimester Brix, Redaktor Kjeld J ensen, BoghandlerrnedhjrolJ>e.I: Poul
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Cbnstensen, Redaktionssekretær
Ravnemose og Ekspeditrice Frk.
Gerda Hcllebcl'g,
fulgte Proceduren,
des med et længere
geniør Dahl Jensen
j Morgen bringe et.
f erat hernf.

og derefter
der a.fslutte.
Indlæg ni Inscl\'. Vi sknJ
nærmere Re-

op •
Ikke

kan g

S'"

:\lelll!
Gllng

holm _
TIK.e
den f
mege t
dog

Dahl J ensen f rikendt.
.t<pllle
Ved Dommen, del' fnldt cftel' {;
Timers uafbrudt Ret..smode og
Votering, blev Dahl Jensen erklæret for fri at væ!''(!. idet dog
>l'ækkc
Sigtelsen om FnisBern Embedsm isbrug blev kendt ubeføjet. Sn- \ ' IlrSo"
d
gens Omkostninger afholdes af Stndi
.(let offentlige. En lIf Dommerne kuhold
afgav Dissens og onskede Dnhl og TI
,Ir 10'0
.Jeruten idømt 60 Dl\JC('.!> llæftc.
SUIl

.............-

r-----~

t'gell l'i\'.ulnd~· n,')t' til lit-n 1\.\"0'
tlltihlclinl!, hiln hnnll', o~' ml n' fik
h.ln ikkt>.

------,-,12... .Th.. poulsen: Plnale Oalop.
~ ---- --_._--=~
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Al/gertaOl/eo re oset for
Sømioer.

,'oB

Isere, .medens
r reltet mod
tt laa SamvitIne hos Folk,
uldmægtigen
gjort Brug al
ghed, og da
over al han
kæmper han
aå mig dømt
gaa at laa e~
lykkedes den
lo~e Inge~iør

p I et højere
Igentlig hørle
elterhaanden
hvorvidt der
rihed her i

Indstil
Køb al
Havn
1945-4
2. BI

Planerh
Mlnerydningskommandoen i Agger har sluttet Arbejdet med Dyrskuj
Andi
Minerydningen langs Aggertanafgiften
gen. I de sidste 14 Dage har
lundsgl
Vejret været saa gunstigt, at ArSag
beidet er gaaet langt hurtigere ning a
end paa Pnrhaand beregnet. Det
Inds
var vanskeligt at linde de sidste skaffel
af Minerne, idet enkelte a~ dem
Inds
var anbragt paa indtil 8 Meter Sollev
Vand, et Sted, hvor de ganske
Port
vlsi ingen Skade kan loraarsage Kloakl
paa Skibene, men lindes og spræn·
Ind!
ges skulde de.
Timel
Tilbage er endnu Rydningen al skoleD
Strækningen Ira Agger nordpaa
Ind'
til Lodbjerg.
til
Pjern!
Spærret Konto:
Ind
Vog~m8nd Niels Peter josumsen, Vis0, Overe
pr. Thisted.
deUg
Ind
Smørrabatten til Børn.
Lieila

rl

._-

14 Anklagepunkter mod
Wagga Andersen.
Den 34-aal'ige Københavner POHI
"'agga A 11 d e J' s e u. der tidli~flre
modtog Socialhjælp. e,' ble\'rn f'!I'l
fot' Hflttt·n i Kohl'nhaYII, forrU hall
U!H.lel' B('smUe!sCI'I "tU' ivrig V:Pl'IlI'luager og tjE'llle 700,000 Kl'. Tl'd at

udføre Arbejde til 7 :Mill. Kl'. for
Tr"keme, hl. a. i Thy og Han nr,'l'ed. ])psuden el' del' 13 andI'P-\.Hklagel11lDklpl' jmod han. Hall sigll',q

al have ll'u!:!l Polk med Cll PistoL
og for al have [o,'anlodigel en )IedfOl'

al'bejdC'l' al'!'eslel'el a[ Tl',sketue,

[(Fortsat fra 8. Side).

Udtalelserne kendtes
ubeføJede.
Men Manden, som haYde fremsat
dem, frifandlesl
Under «('Il fOl'Batte Vic!nenr!wriug
i InJuriesagen, som Politifuldma·gtig Friis Bt'rg havde anlagt mod Iugenier Dahl Jensen, fOJ'klallCde lloghandler Borge C h r i s [e Jl il e n, al
Forr~lnmgcn hal'dc faael Besk<>d opl,
al ForestilUngen val' furbuut fra Politiets Side_
Pan. Foresporgsel af Hetsformanden bemæl'kede l~i'ils Bprg, at han
lDiel kendte iiI delle,
Redaklion~spkr
R a \' n e ro o s e
o\'cl'l'æl'ede Filmsforedt'ngcL Han noterede ned paa Stedet, men gal'lllltC!rede ikke for, al Referatet i Amtsavisen var ordret, rnQl1 det dækkede
Meningen af Dalll ,Jensens Udta!elscr.
Han fæstoede sig \'ed Sigtelsen om,
al Værnemagerne skulde staa. bag
l~rils Berg,
Frk. Gerda H e Il e b e rg, som Cl'
ansat i Christensens Boghandel, forklarede om Telefonsamtalerne ang.
Forbudel mod Forestillingen Hun
bekræIt<'de, al Fru Olga Thomsen
havd(l leJefonel'~'l og sagt., al Forestillingen var forburlt
Dahl Jensen: Hvad sagde Fnl
Thf)ru~ell?

Vidn!!L En 11('1 lfru;sel!!
SI'llf're rlNI &'tmrnc' Dag havd" (,n
TIprre telefolll'l'et Ol{ sagt, aL d~'r vur
ForblId mod FOI'PfitiHingf'll,
Auklagl'fl'lI' Ah'v dpr sagl, aL Ilfol
val' fra Politi"jP
Vj!lnpL Ja, trh'n ul'r iJkv lkkl' talt,
om, hvonidt (11'l ,'ar fra Sttl!i<.llllllt'
{'lh'r KOIl{orcl
DI,t'med "llllh'dfl Vi({llflrors!l'Il. lig
n",U"1I gik I'rt('r ri MiIlUHf'1'1I " MlcIdng!'.lJ/lvsr" OVPI' li! P"ol'I'(IUr,'1I

Altklag"I'f'II, r.r:-i, L IL r II (' II, fn'mh/pv!'!I", at "'rli~ lIt'l"J{ IHlVd" handl"t
f'ftl>r 01'111'1' fra PfI!illmt'a!N('J1 og i
Il"d Tr!) Ild fru ,1\J~liL.. minii'>I!'J lr'lA
(;'I'kll);o'l'I'r. Itun III,dlllgrlfl PR!t",lnn~t
mfl, al flRhl ,1!'1l~"1I ht.,v ~1r;lfff" [ti]'
tit) fH"mg/lltll 1:dla[l'I!il'r, ;UIU hUIl i1,ko

,

•

havde.været i Stand til at føl'e Bevis
fol' val' rigtige, og at de kendtes lweføjede.
.
FOl'SVal'eren, Lrs. T e r k i I d s e n,
paastod Tiltalte ir'Hundet, idet han
mente, der iOl'elaa en objektiv Fejlvurdering af de gældende Love.
J!:ndr,(låg havde D iS- h l J e n s e n
Ordet. Han kunde ikke forstaa, at en
PoliLifullimægtig havde Lov til at optræde som Diktator uden at d.er var'
afsagt DommCl·kendelse. Del er meget
farligt, hvis enhver Politifuldmægtig
efter privat Sk<;1n kan forbyde en
Forestilling, som der hel' el' Tale om.
Dommen fald t KI. 15,10. Den Iml
paa Fl'ifindplse af Dahl Jensen, men
de hemsalle Sigtelser kendtes uhoføjede. En af DomIDcmo afgav Dissens og vilde have Tiltalle idomt 60
Dag<Js Hæfte .

J

HundhOl'g G·~~t'~hjem
'l'irsdag drn :t S('ptemhcr lU. 20
offpnUig FremviRning af den dokumentarh\kp Film:

"Kampen for Da

Frihed"

der er oplaget illeg'alt under Besættelsen, Med Dc d~[onw-t har
Saboiøremc filmet for Ojnene af Gesiapo og del1ned skabt dette
l\festenærk, der vil blive stanende som et Minde om Ilerl {'.
folkets Jtnseren af vort Land.

Forud fol' Filmen fortæller Redaktør, Dr. nat. Dahls{'n, Randers,
om sit 3a l\1clr,s lange Ophold i de tyske KOllc€'l1hatiQl1s1E:',ire.
, ., En Aftenunderholdnillg-, som ingen dansk J\hnd eller
Kvinde inaa gaa Glip af.
Enl{elte I\fteucr ledige for Foreninger.
Heny. J. ll'eddel'sen, Aarhus.

-'

Berumme1se af Srerretssagez'.
Ved Særretten i Thisted berammedes i Guar Eftermiddags
endnu et Par Sager til Domsforhandling. Den 26· September afgores saaledes Sagen mod Ejnar
F . Stahl, København, del' under
Besættelsen var Entreprenør i
Vorupor, og den 30. Seplember
kommer Sagen mod Ingynr Louring Nielsen, Randers, del' en Tid
boede i Thingstrup og val' Vognmand og Entreprenor, til Behandling.

Ol
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~I

,
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Sigtelsen for Embedsmisbrug
blev kendt uberettiget
:\Je-n IngefUor Dahl Jcn!it'n fri ke nd tes for Sfl(ila n~y,l r.

I DomsmandSS:!~1l um Beo
Pm.: Ja.
f.kyldningeme
mod PolitifuldD. J. Kan De huske, at friiS
f1UPgtig Friis Berg forklarede Pc,- Berg spurgte mig, om det var
htibelJ€nt B j e r r e g Il a r d som rigtigt , at Jeg ha\-de hesk)"ldt
Yidne at have oven'æret Fort'- ham for at \"ære hetalt af Værnedraget og optaget Rapport. Der magernf:.
hJe\" rettet Beskyldrungcr mod
·Pm. Ja.
Fnis Berg for Embedsnusbrug
D J : San maatte han JO ogOlE !Utgf. IlOget med Værnemage'"' I sa.a være klar over. hvad der var
nes Indflydelse paa Forbud mod sket om Aftenen

ForesllUingen.
Pohbmesieren '5Om Vidne.
Politimester B r i x forklarede,

at Fnl.s Berg en Dag havde talt
om Filmsforedragenes Lovlighed
og de havde været cnige om, al
de ikkE' var det. Dahl Jcnsen hav·
de mdfundet sig hos Politimesteren Mandag Formiddag og havd':!
været lidt ophidset. men han blev
hragt ti] Sæde og Friis Berg hentet og talte med ham, Jeg for·
f'oøg te at berohge Gemytterne.
sagde Politimesteren, ug tilsldlJt
gav d'HrT hinanden Baand paa,
at der ikk~ skulde gøres videre ud
at Sagen, ~Jen da vidste ingen af
f)fJ, hvad der var foregaaet Søndag Aften _ da var Grundlaget
for Forlig jo faldet hort.
D_ J _ Husker De, hvorfor Je,,"
Mm?
Pm.; For at indgi\-'c Klag!> O\-'o:r

Pm.; Jeg troede, det vnr

ske~: i

Telefonen. men Jeg lagde nu ikke meget )Iærke ti!. hvad d'HIT.
$kændtes om.
D J.' Det var da mærkeligt At
spørge mig om det. hvis han selv
havde hort det. Hvad Hlr Grundlaget for Forbudet?
Pm. _ Jeg var indfon;la.aet med
Forbudet
mod Forestillingen,
men Jeg vidste ikke noget om
Foranstaltningerne.
D. J : De har selv underskre·
vel et Paabud til Bladene om ikke at tage AnnonCt'n

Pm.' Jeg vidBte ikke, PlakutcJ'Ile blev taget ned ,
D. J.. Hvorfor havde De en
anden Indstilling Mandag?
Pm.: Det ved jeg ikke noget
om.
D. J , Da fik Jeg JO Lov til at
genm-mfore F'oredrag... t og medFuldmK:gt.jK~·
dele do:t I Højttaler HUllker De
D. J. HU!lk,.r De, at De -/i.IIgdl~ ikke del?
til mIg' ~ .. Vi kan JO nlll> (f!jle". I
Pm.' Nej!
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det har D. N. K. gjort i Dag gennem 15 Aar
og deraf skabt
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D J., DeL er kl'deligt, der I;!r . Forhud mod Optagelse 'li Annor\·
t:en.
gaMt san lang Tid I
F. B.: Ja, i den Form.
F remsættelsen at Forbudet
K. J.: Der var ikke Tale <1m
mod Avertel; ng.
Formen! Dagen efter rmire' '1
Hednktor I(jeld J e n 8 e n for- Friis Berg, al Annonct'n i"\fter
klarede. al Friis Berg telefOnisk Aftale med Slangerups Buteau
havde pualngt. Bladene il,ke at op- akulde standses.
lage Annoncen, men delte havde
D..1. ; Undersogle De, om dd
Vidnet undel' Pna\K'raabelse nf var rigtigt ?
Presse]oven nægtet al. folge, Vi
K. J .: l\ej, det vilde jeg da "irvekslede nogle Bemærkninger. kclig ikke ofre Telefon til Ko~n
sagde l1edaktoren, og Jeg sagde, havn pna.
at Jeg aldrig vilde respektere el
Fors\'. : Ih-em har henvendt sig
sandalllForbud og at man i hvert III Slangerup'
Fald maaUe sende det !Jkriftlig.
D. J.' Det \"iser et meget kraC·
De r kom saa el Forhud fra Poh- ligt Imtlntiv i denne Sng af Fris
timesteren, og Jeg svarede tilbn- Berg .
ge
al snndant Forb ud i lIenHvem ri ngede O!t gav Besked
h old ti l Presseloven ikke kunde
"fm Politikon toret.. ,!
ncd I O'gge~.
Boghandlcl'ntt.'<I.hlælper
Poul
D. J.: Det er nogeL meget prin- C h r i a t e n, e n forklnrl>dt'. at
eipielt, nl Fri iR Berg har søgt at ! Fl'u Thl>n1i1l'n havde rHl~t Lil
angnl>e ogi'lM Prl'!iscfnheden "cd FOIT'l'tningt'n. nt Forestllhngen

,
val >Ieve' forbudt. g at d r kKe
l':.~'l.h~ ..... !geS BilI·'ller
DOllm. Det brod Ol Df.m,
Fand<:n (1m'
C.. \' _<o!gtEo y fej
f Bill l·
«,ml',

Domm.; Ja, selvfolgelig.
C.: ~len s-aa. kom der II 0pringning fra Po1i.tiknnto~ t :n,
at det var fotbudt.
AnkL Hvem rinlb1e"
C. ~ Det var en )I:lIIi, n: n :.3n
opgav ikke 1'\a\'l1.
D. J,' Det.te t'r n. gd \Jgtict
Politiet kender intet del \it Men
hvorfor har del ikkl mdl nort.
hvem der har udgivet Aig 'or P'r
litimyndighed ; man har \-"æl \"
imod været U\;\Itg \.il at under·
SOgt'. hmr Opringnin,.eQ 15 !:'r
me: fra.
Domm • Det er ret fn.\'Sll.3
ooret. Har De l\e ru bb t I 001..
Frii.! I1erg n
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Dag. hvor lidt positiv hlln "lir.
J ngeniOl' Dahl J e n li e n: .It:g
"li hævde, nt Politifuldmægtigen
hllr brugt sit EmbOOe til at. udIIVt' en ~lrndighed. som hlln ingell
Adkomst havde lIl, Hvorfor fik
hnn ikke en Dommerkendelse eIler dog undersøgte Sagen fru de

Opringnmgeme hl IJo1;thnndlcu'll
Ekspeditrice Frk. Gerda II e Il e b e r g forklnrede,
nl Fru
51 /Uldre Politikredse, h\'or FoThorrn;en en Dag hn\-de ringet og
redraget har været holdt. Del er
sagt. at Foredraget \'nr forbudt
ogsM mærk\'ærdigl,
at det
Domm,: J-had sagde hun 1
seksuelle Foredrag, der var lavet
Frk. H.: Det husker Jeg ikke
fol' Ilt. tjene Penge. Iod man pn5. hun sagde en Masse.
tere. men nanl' der kommer cl
Fors",: Ja, det "il Jeg gerne
FOl'edrag-, del' bl, a, sknl ljene t.il
lro I
Vidnet fOI'klarede, nt. senere at holde Aanden imod Værnenngede en Mand op og sagde, det mageriet i Live, san t.ager mnn
vlIr fm Politiet, og beordrede Bil- fat. Del el' det., almindelige ~1en
letsalget sltlJldset. lIun kendte nesker vil betegne som Embedsmisbrug, og det er nf principiel
ikke Stemmen.
Betrdlllllg. om en Pohtifuldmægtig !'JUldan kan udoH' diktatOlisk
Proceduren.
Anklageren, Landsretssngfo!'c!" :M yndighed \ en By, Sagen er
L a r 5; e n, paastod Dom eftcl" k?rl sa,gt den, at Politifuldmægtig FniS Berg er klar o\'er, nl
~Anklllgeskriftet. Det VUI' at lægge Sagen op I et all. for hUl t han hnl' bcgaaet en Fejl, - derPlan, nAnr mM VII gore del til for kæmper han nu som en Lovc
et Sporgsmaal om, hvorvidt det for nt fan mlS" straffet, for skel'
\'ar et Angreb PM Tnle- og Tryk- del ikke, kan han ikke sel" undkefnh<'den ; del hele drt>jl'de !:lig glUl en :N"tl.?se fra J ustitsministeriet
blot om, hvorddt Frii!> Ikrg lul.\de gjort noget. uberettiget , og
Dommen,
der forehUl dn k un det. al han
Seks Timer efter, at Rctsmodel
havde villet gribe ind o\'crfor en
Forestilling, der \"111' IIrrnngercl
~~I' begyndt., fnldt Domml:'ll, Den
11l1111., at Dahl .Jensen frikc ndefl
:lan den undcll'og SULten Forly~
stelllcsrugift. og konkurrerede fol" ,A nklagen, men nt Sigt I '
mod Frii B
e sen
med de pnvnle BioR"l'lIfcr. :'oInas erg fol' Embcds mis
.ske Cr hnn i sin l vm- gallet. lidt b rug kendtes uber . t
h:U\rdt frem, - deL havde vten!l !Cnthge udredet'
rnrere. om han VIU' gMel forsigmgel', En af de t
Do
/lfga\' Dissens, Idet:::n nuknel't'
tigere til VlI!l'ks' men der ' '
let.
'
Cl' 111- Dnhl J
ons ede
om, at. Vrernemng('l'nC KiMi
ensen idomt 60 D
nges
bng Aktionen, Nnm Fru Thom- Hæfte fol' at have f
sen har foretaget en IIcnvcnd(>l. s kyldnmgen om Eml.~msRl Beo
lil
V\.'i.lsnusbrug
se, er det selvfolgelig udelukkeng I ige ønskede Dul!
)mn)ngt Sa.
I Jenst'lI
de: pl1vntc ukonomiske Grunde,

orsvnrel'en,

.. 1

1'IIU.

~I

tJt'I't'll hll.' I'

~'.r

I

dap'

tid
oll e

O
G

O
O

an dre!

val'

turet
prud

KlIh',
,

glen

6Ka

",fed

I

On,
TO!

Nesal

Nesa,

Skum

SkaRI
SOl'

Kabel
KOl.>ei
Bnxh

I
\ '.

o. B
~

dud{'

II.
I~

UI~

Ht'.
~ tt.'r\·l

h'll1ht.,

