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Til alle danske Tysklandsdeporterede.
Siden Tysklands Kapitulation har vor Eftersøgningsafdeling
bestræbt sig for at skaffe Klarhed over alle Tysklandsdeporteredes Skæbne.. “Hvor er min Søn?“ “Kan min Mands Urne ikke hjem
føres?11 “Kan De finde frem til Kammerater, der var sammen med
min Broder i hans sidste Time?“
Saadanne og lignende Forespørgsler bliver daglig rettet
til os.
Desværre har vi ikke altid kunnet besvare de Spørgsmaal,
som Paarørende til danske Tysklandsdeporterede har rettet til
os. Vi har derfor vedlagt.en Liste med Navne paa eftersøgte
Personer, hvis Skæbne vi endnu ikke har kunnet opklare. Af Hensyn til de paagældendes Familier beder vi Dem indstændigt gennemgaa denne Liste meget nøje og meddele os enhver Oplysning om
alle, hvis Skæbne maatte være Dem bekendt.
Vi er særlig interesseret i Oplysninger om Dødsfald, Begra
velsespladser eto.
Hvis De har Oplysningerne fra en Medfange, saa opgiv om mu
ligt dennes Navn og Adresse.

Samtidig ønsker vi Oplysninger om hver eneste Begravelses 
plads for danske Tysklandsdeporterede.
Skulde De have Kendskab til en saadan, anmodes De om at til
sende os den nøjagtige Stedsbetegnelse og Beliggenhed, gerne
ledsaget af en Skitse med Angivelse af de enkelte Graves Place
ring. Naturligvis falder denne Anmodning bort for alle, som vi
allerede tidligere har korresponderet med angaaende danske Be
gravelsespladser i Tyskland.
Endelig beder vi Dem, for at lette vort Eftersøgningsarbejde og af Hensyn til den kommende Erstatningslovgivning,
udfylde omstaaende Spørgeskema saa omhyggeligt og udførligt som
muligt. Skriv venligst tydeligt og helst med Blokskrift. For at
gøre det helt klart, hvorledes vi ønsker Skemaet udfyldt, har
vi paa Bagsiden af det egentlige Skema anbragt et udfyldt
“Modelskema “.

Spørgsmaalene vedrørende Stikkeruvæsenet er medtaget paa
Spørgeskemaet, da man fra Frihedsbevægelsens Side er interes
seret i at paavise, hvilken Betydning Stikkerne har haft for
Tyskernes Kamp mod Frihedsbevægelsen.
Vi anmoder Dem om at svare os saa omhyggeligt og samtidig
saa hurtigt som muligt, helst i Løbet af 4-5 Dage. Tænk paa
Deres Kammeraters Efterladte, hvoraf mange endnu gaar i Spæn
ding for at høre Nyt. Tænk paa, at det er nødvendigt for Lovgiv
ningen at faa et nøjagtigt Overblik over Deportationernes Om
fang; og vær endelig med til at klarlægge Stikkernes uværdige
Arbej de.

Denne Skrivelse bør komme alle danske Tysklandsdeporterede
i Hænde. Desværre er vi kun i Besiddelse af ca. 80-90% af de
Deporteredes Privatadresser. Hvis De hører om Kammerater, der
ikke har modtaget Skrivelsen, kan De henvise dem til det lokale
Kontor for særlige Anliggender, hvor de vil faa Skrivelsen ud
leveret .
Paa Forhaand Tak for Ulejligheden. Vi haaber snart at høre
fra Dem.
Venlig Hilsen
Centralkontoret for særlige Anliggender
for Storkøbenhavn.
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Vedrørende Tuberkuloseundersøgelse.
Ved en nylig foretagen Undersøgelse af en Del Kammerater,
som var vendt hjem fra tysk Koncentrationslejr, er det konsta
teret, at adskillige af disse led af Lungetuberkulose i en saadan Grad, at det var absolut nødvendigt, at de paagældende
maatte under Lægebehandling.
Under Hensyn hertil og ud fra sit Kendskab til Forholdene
i tyske Koncentrationslejre og Fængsler, har Sundhedsstyrelsen
udtalt, at man maa regne med, at enhver, der har opholdt sig i
Koncentrationslejr eller Fængsel i Tyskland, har været udsat
for en usædvanlig stor Risiko for at blive smittet, med Tuberkulose.
Da vi er klar over, at De har opholdt Dem i Koncentra
tionslejr eller Fængsel i Tyskland, henstiller vi indtrængende
til Dem, at De, uden Hensyn til om De tidligere har været under
kastet Undersøgelse for Tuberkulose, saa snart som muligt hen
vender Dem til Deres Læge, for at denne kan tage Stilling til,
om De bør henvises til yderligere Undersøgelse paa Tuberkulose
stationen .
Vi gør Dem opmærksom paa, at det er af afgørende Betydning
saavel for Dem selv, Deres Familie og andre, som kan blive udsat
for Smitte, at en eventuel opstaaet Tuberkulose kan blive be
handlet snarest muligt.
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