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EN t FEJLTAGELSE VED
ANHOLDELSE

Vj har modtaget:
Da jeg Onsdag den 30. Maj Kl. 14
kom kørende i Saltgade blev jeg an
holdt af l^rihedskæmpere og ført til
Politistationen med Pistoler i Ryg
gen, hvor jeg blev beskyldt for, at jeg
skulde være set paa Fredericia Bariegaard i Hipo-Uniform. Da jeg er an
sat 1 Vagtværnet i Ribe, blev det jo
hurtigt opklaret, at det ikke kunde
være mig, hvorefter jeg med det sam
me blev løsladt. Senere gik jeg til By
lederen og vilde have ham til at de
mentere Fejltagelsen i Byens Blade.
Dette blev mig nægtet.

Bylederen siger hertil:
Jeg maa først understrege, at det
ikke er for vor ’Fornøjelses Skyld, vi
foretager Arrestationer eller i det he
le taget arbejder med disse Sager,
men for den offentlige Sikkerhed.
Den Terror og de Mord, der er fore
taget af udanske Elementer, er jo saa
skrækindjagende, at man maa Iagt
tage alle de Sikkerhedsforanstaltnin- ;
ger, der overhovedet kan iagttages. 1
Det har nemlig ofte vist sig, at Folk,
dér virkelig har noget paa Samvittig
hedan, søger at skjule sig bag de mest
forskellige Forklædninger, f. Eks, en
hver Form for Uni former. Ja, selv i
Frihedskæmpernes Rækker har man
jo Bevis for, at den Slags Mennesker
har skjult sig. Vi har selv haft et Til
fælde, hvor vi lod en Person, der bag
efter viste sig at være meget farlig,
løbe, fordi vi ikke var tilstrækkelig
skrappe. Derfor bringer vort Ansvar
overfor den offentlige Sikkerhed os
til at gaa frem efter mindre hensyns
fulde Retningslinier.
Der kan nævnes1 mange Eksempler

paa, hvordan vi, der under Besættel
sen arbejdede i Frihedsbevægelsens
Rækker blev beskyldt for at være
'stikkere og meget andet grimt, fordi
vi iflg. Sagens Natur ikke var i Stand
til at gøre Rede .for vor Identitet. Det
maatte vi finde ■■os i, og der er sande
lig heller ikke Grund til, at man ta
ger sig selv alt for højtidelig. -— Man
maa være klar over, at det er umu
ligt at undgaa en Fejltagelse nu og da
og saa iøvrigt være glad for, at vi vir
kelig føler et Ansvar overfor Befolk
ningen og arbejder for dens Sikker
hed.. Jeg henstiller til Offentligheden
ht prøve pa at sætte sig ind i vor Si
tuation. Udfra disse Betragtninger ér
det vel naturligt, at jeg ikke hver.
Gang, der sker en Fejltagelse mellem
de hundrede af Sager, vi handler, kan
beskæftige mig med Dementier.
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Ribe, 11. Maj.
Frihedskæmpernes

Akhon forhindret Selvtægt og Ga■ ejustits, Og de anholdte har faaet en blidere Behandling’end man
anvender andre Steder, i Landet i
disse Dage. Paa et enkelt Omraade er der desværre sket Ting, som
maa misbiffiges. Nogle unge Men- ,
[“esker har i forstaaelig Harme J
j oyer Tyskerpigemes Optræden >
.klippet adskillige af dem. Fra 1
[ Frihedsbevægelsens Side har man i'
(— naturligvis — hele. Tiden væ- ’!
fret Modstander af saadan Selv- '

lægt. Disse Klipninger maa nu i
| øre op. For det første rummer
*en saadan Sdlvtægt stor Fare for [
ffejltagelser og for det andet er ,
^et en uvasrdig Maade at afstraf. '
E ^mnesker Paa' Der skal ikke
[i ..kai es en danskTerror, netop som
g1 er ’“»»net af med dep tyske.
H*
Lokalkomiteen.

En Forklaring fra Frihedsraadets Lokalkomite
Fra Frihedsraadets Lokalkomi
te i Ribe har vi modtaget:
De sidste Dages Arrestationer
har afstedkommet en Del Diskus
sioner Mand og Mand, imellem.
De fleste har været klar over, at
' Arrestationerne .var nødvendige,
men — formentlig paa Grund af
Ukendskab til Forholdene — har
nogle Mennesker stillet sig uforstaaende overfor Aktionen. Frihedsæaadets Lokalkomite har der
for ment ait maatte fremkomme
med en Redegørelse.
Som det i Aftes oplystes i Ra
dioen, har D anmarks ; Frihedsraad for længe siden opstillet Ret
ningslinier for
Anholdelserne,
hvorefter man skulde sikre sig;
Alle Medlemmer af Nazistpartiet,
alle Stikkere, alle som har været
i tysk Tjeneste og alle som ved
national uværdig Optræden under
Besættelsen kunde give Anled
ning til, at Befolkningen selv af
straffede dem.
Disse Retningslinier har her i
Byen været fulgt til Punkt og
Prikke.
Desværre, var man i det første
Døgn nødt til at huse de anhold
te under ret primitive Forhold i
Odd Fellow Logen og var endvi
dere nødt til at føre dem igennem
Gaderne til Politikontoret til Af
høring. Hensigten hermed var
naturligvis ikke at stille de an
holdte frem til Beskuelse, men ;
skyldtes simpelthen, at man ikke c
dengang madede over mere egne- ;
de og bedre beliggende Lokaler. ,
Nu er dette Forhold imidlertid
f
bragt i Orden, og det skulde ikke i
fremtidig blive nødvendigt at ?
transportere Folk paa denne *
c Maade.
r
Man er nu i det væsentlige færv dige med den første Politiafhø- ;
ring af de anholdte, og det viser !
’
sig;, at der mod mange af dem fo- j
religger meget vægtige Anklager. [
For at Behandlingen af dem alle j
kan blive absolut retfærdig, vil %
Kriminalpolitiet genne have alle #
Oplysninger, der kan tjene til al •
belyse de anholdtes Forhold.
I det væsentlige har man vedj
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sionshotellct, og nu flytter samtlige
Frihedsbevægelsens Folk derned, ef
ter at Tyskerne har rømmet hotellet.,
Der har været nogen Uro i de sid
Kriminalpolitiet vil ligeledes faa Lo
ste Dage indenfor Frihedsbevægelsens kaler paa Missionshotellet.
Rækker og forøvrigt et godt Stykke"
f iFrihedskæmperne
vælger Til
Tillidsudenfor. Man har faaet Opfattelsen af,
?
i
at de første Dages udmærkéde Akti mænd,
Frihedskæmperne
holdt
i
Gaar
Ef

vitet er afløst af en Afslappelse og
en god Portion unødig Eftergivenhed. termiddags et Møde paa Klubbens
Det er vel især de mange Løsladelser, Hotel, hvor man drøftede en Del
der har foranlediget Uroen, og man Spørgsmaal, delvis af organisatorisk
ge er bekymrede' for, at de „Danske Art. Desuden drøftede man Spørgsre", der svigtede, nu skal slippe, dæk maalet om Løsladelser, og der var
ket af den noksom bekendte danske Enighed om,' at der burde føres en
Blødsødenhed og Eftergivenhed. Nu skarpere Kurs overfor de anholdte.
skal' det imidlertid huskes, at fordi En Frihedskæmper, som havde forset
en Mand er anholdt, er han ikke- sig groft ved at købe Vaaben af en
dømt, og fordi han er løsladt, er han Tysker med en af de internerede som
ikke frikendt. Men der er alligevel Mellemmand, blev ekskluderet.
Som Bestyrelse til at føre Forhand
noget foruroligende i Løsladelserne.
Enhver, der tænker sig om, vil være linger for samtlige Styrker valgtes
klar over, at disse specielle Sager po-1
litimæssigt hører til de allersværeste, •
fordi „Kronvidnet" er borte. . Men i
netop derfor synes det urimeligt, at i
saa mange slippes ud og gives Lejlig-'
hed til at udslette .deres Spor; Det er
heller ikke umiddelbart indlysende, at
de anholdte absolut behøver at blive
behandlet som Gæster paa et Bade
pensionat af de dyre. Vel finder vi
det i fuld Overensstemmelse med
dansk Tankegang at behandle Fanger
ordentligt. Ingen vil kræve at de skal
behandles blot tilnærmelsesvis saa
•slet, som Tyskemé behandlede vore
Landsmænd. Men vi finder det allige
vel uanstændigt og udfordrende, at
Fangerne beværtes adskilligt bedre
end, dem, der er" sat til at. bevogte
dem, og det er Tilfældet nu.
Vi haaber at Politiet her vil lægge
Kursen om, saadan at der atter bliver
Rimelighed i Tingene og saadan, at
Befolkningen stadig kan være for
visset om, at Retfærdigheden sker
Fyldest.
.

1 kursen

Ribe.

Frihedskæmperne overtager
Missionshotellet.
Nu da man har saa store Styrker i
Arbejde baade indenfor Frihedsbevæ
gelsen og Luftværnet, har det knebet
svært med Lokaler, Byléderén fik .for
nogle Dage siden Kontor paa Mis-
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' fik Lands-relssagfører
^U^beskikket til Fan

Tgskertøs fortæller.,emf
Derefter fremstilledes

SOM
ste Retsmode p
■■Hun forklarede, at
< de . om. af
■^MMI havde <angf|
hedskæmpere som hav
Plakater op, fordi han^i
thave, at Tyskerne sk
selv havde været
Hun
^bena^fede dog selv at have noget
““ fe/åt igore.
til 7. JMi.
y^æ^^yar en

(hd.

ASa.:

Nu oprulles Tyskertøseues Meriter i Retten
Og det er ikke Smaating, de har
, gjort sig skgi dige i, hvad afigaar
; landsf orræderisk Virksomhed,
; De interneredes sørgelige Pa
rade fortsatte i Formiddags ved
^Riibe Ret.
? Den første, der fremstilledes,
■•var Fru
der sidst
har boet, paa Borgerskolen. Hun
blev gjort bekendt med, at hun
*var sigtet for landsskadelig Virk
somhed og maalte indrømme, at
hun under en Uenighed med sin i
Vært,
’
1
hvor hun i
1943 boede, havde ianmeldt ham
til Tyskerne paa Riberhus, fordi
han gik og skød Høns med et
-■Jagtgevær. Tyskerne havde straks
efter afhentet Petersen til Forhør
paa Riberhus, men han var dog
4<ort efter blevet løsladt. Ved en
huden Lejlighed havde hun henyendt sig til Gestapo1 i Esbjerg for
forhindre
BH^i at sætte hende ud af en
,dejlighed, og hun hævdede, at
,/de tyske Myndigheder blandede
;§g i Sagen. Derimod nægtede hun
paa det bestemteste af have an■;^vet'
Tysi<er-

^fing, hun sigte-des for. Hun maatte
indrømme. at hun en Aften sam,^ien med en
og nogle tyske Undtrofficerer
de taget Opstilling« vedJern^aneoverskæringen véd *; Planta$gbn for at hævhee sig1 paa unge
fennes ker, der havde generet
dem. fordi de gik med Tyskere.
.-Hun gik tæt hen til Personerne,
^'da der saa kom to, -der havde
raabt efter hende, havde hury,
sliaaet. . s'-dem
med
• • • oven i Hovedet
, .
eti Hammer, -der var medbragt til
Formaalet. , Bagefter havde .Ty-,
skerne taget fat og mishandlet
jie unge Mænd. Senere paa Afte
gn havde hun atter trakteret én
afde lo unge Mænd med Ham meri sfeg og Tyyskerne havde forøvet
'^^Rnyt Overfald. Ved en -anden

K

.Lejlighed havde hun meldt til
Tyskerne, >at hun var blevet overr$3®dét inde paa Aandssvageans-tal‘4episi. Grund, ligesom hun pa-a nogmindre rosendie Tilraab havde
Svaret »Heil Hitler« ned med I,
diinime danske Sviner!
l'i^Hun fængisledes -som de andre

Juli-

Stifcker,'Tyskeritøsé; Maririe-

i

vægtere og andre fer "

k havde udpeget
Frihedskæmper for Tyskerne.
Gang aabrfe
des vaF dét d&i berygtede 4HB

Angav en ung Mand til Prygl
af Tyskerne,

Dommeren: Har de gaaet med
.......
me Tilkitytniiig^til
den tvske Vær- Jj'y^erne?
I , Formiddags
. nentagt, der traadte ind.
F^t^Konto^etotn'f'Personer fra
Hun v .lindj^tæcde t’dligere at ! Dommeren: Har De angivet
flHBHBfe der ersigtet for
v^e^^aiét^^Tyve^i,
og
“*
.
glTdbredanske Statsborgere?
landsskadelig Virksomhed.
Tip
omrøe
og
diavde
■*' fe har *aaet Skyld for,
dette Retsmøde var der mødt en-;
endvidere til j^pporten fo 11 at fea-v
havee angivet Slagterlærling
kelteinteresserede Tilskuere, som
at "hun havde et Barn paa femten
mien det pashk en bevæget Formiddag.
• ■
Aar Tned en Tysker, men meddelEn Flyvervagt, den fe Tid nok. te dog, at det var en Fejltagelse.
L
f' >Alligevel
maatte
mdrrimA
Den første, dert-blev fremstillet, ■, Barnet
var femten Maaneder. pie, at few ep»jDajg; da hun havde
Hun nægtede af have generetdan- set
ille
ske Statsborgere under Tyskernes gale Plakater op, havde fortalt’
Beskyttelse.. Ifølge Sigtelsen skal i det til sin Mor og en Fru4HMT
yeri. Han hævdede frare
hun en-: Aften.-ypaa Dagmarsbroeni ;
men :hnn vil hævde, at (fe
Været: imiformctét-'Flyvervagt^ost for tyske Soldater have ■ udpeget ! var Fru
der. havde.ladet
____ som samme. Aften; I foplysnmgen ^gaa^rvidere; til den
med ■' .en ■ Karabin
1
rebet af dét tyske FeltOrdre til at bruge,
politi,fe; fe" Hotel Klubben hav-'
UB der siden er gaaet i Fri*
bleyl .fotsøgt, Sabotage wod^^ye*. i .til • Bæltesteds . hedskæmpernes Tjeneste og har
maskinerne paa Rad^: '* Wgfele- f og holdt brændende Papir for hans givet mange værdifulde Oplysdes tilstod han, M haft hav$jfe
Bryst. Herom forklarede
at i pinger, Endvidere tilstod hun, at
en pistol af
’ .
Tyskerne havde spurgt: Hvem er hun iArigust 1943, da hun sam
, JI
Dommeren afsagde Æ
den Mand der?
men med nogle andre Tøse havde
1 — .Det er en,der generer alle ,|japtet med Tyskere paa Dagmarsr
Piger, der g<aar toed Tyskerne, broen, havde udpeget en ttog
svarede hun. -Hun nægtede dog Mand,.
stadig- paa det bestemteste at have ■■ som hun paastod havde
fortsatte: — Og
hvis dét var Cadan, at 'jeg vilde Været med til at klipfpe Tysker
piger, hvorefter en Overvagtmefee^fetF’d^ saa har jeg haft,
st.er havde, gennembanket den ungod Ådggng til det,, for . han har
; ge Mand til Tøsenes iMorskab. ;rib
har , vel nok>;g^peret nrig. Men jeg i ■ Hun blev fængslet for samme
fhave,; at noget? ^Tidsrum søto de øvrige og fik be
skulde have Straf, naarde har skikket Sagfører flBHBB soto
.generet mig. Saa har t jeg altid ^for^rer. "'
. '
ordnet dét! ■
'c
'■■ ‘ Pen sidstfremstillede var Tjener
T Hun havde' Åværet ni Maaneder
paa Rørkjærs Skole 'men var der-"’
'efter;Komrøe^.|ijerøi. ;for'di hunskul■Sanitetslederog Vagtpost i Blaaxle have et ‘ Barn med en tysk
hvor han , enkelte
Løjtnant.
.j
Gange -havde baaret. Vaaben un: Dommeren:i Den Tid gik De yeP
der VagttiencstetoHan blevfængsogsaaTy&kere?
■
letfor otteDage og skal over
førestil Varde.
I
5 Dom meretn Jeg har da ellé
rJiørt,a£'r^g^^lev:‘''.spurgt''' efter
!]— ■

Hun fængsledes til 7. Juli.

'

—r.

Tolk for Tvskerne ved Afhøring
af danske Statsborgere,
Numimet tre var en ung Pige,
Gred- '
stedbro., der dels? havde gaaet med *
en tysk Soldat og dels havde; været
ansat ved Rengøring, Køkkenar'
^jbejd^øg Kontorarbejde for den
1 tyske Værnemagt- en Periode ogsaa 'fof y 'SS^røpiiÆir. Hun er dog
■i første Række sigtet før og maat;’te tilstaa,. at have virket som Tolk
yed en tysk Løjtnants Afhøring
nu dansk Statsborger, VHHBB
__
Gredstedbro. der
zar sigtet for at have forsynet en
deserteret tysk Soldat mod med
Kivilt Tøj. Hun blev fængslet til 7.
ftuKog fik beskikket Sagfører
flHMB som Forsvarer.
. Svindel indenfor den ripensiske

som- derefter fremstilødes, indrømmede at have været
heriR’be fra
-4930. Han havde udmeldt sig for
EzandeL Aær siden fordi — som
s^rt^der vistnok var noget
idel, indenfor Partiet, I 1940
han gaaet i tysk Tjeneste som
rinevægter i Esbjerg. Hanhavbaaret Pistot men nægtede
’igt : at have begaaet noget
»Wf;
.
..
/y
Hanfængste des som de andre
S't Juli. ■
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Et helt Spionkomplot for Ribe Ret.
I Lørdags Middags fortsattes Forhø
Derefter fremstilledes Driftsleder
jene over de landsskadelige Elemen
^Gr
ter, der formelig vrimlede i Ribe Ret. ligeledes er, sigtet for Spioneri.
Tjener
Han var kommet i Forbindelse .med
indrømmede, at han havde L 1000 gennem^m||og havde faaet
været Sanitetsleder i en Lejr ved Nr-tBB Nogle af .Meddelelserne skul
Blaavand, enkelte Gange havde han de tilstilles
under Adr. :og
baaret Pistol. Han havde ikke været Navn
næg
uniformeret, men han havde gjort tede at give andre Oplysninger - end
.Vægtertjeneste. Han var blevet taget vedrørende ^H|£- Ej heller ^havde
af Frihedskæmperne i Bramminge, da han været Medlem af Nazi spartl et.
han var paa Gennemrejse, Han fængs Han havde ingen Oplysninger, givet,
der havde skadet Danmark; bedyrede
ledes til den 6. Juli.
han.
indrømmede at have været
Han hk' Sagfører^m^ beskikket
Marinevægter i Uniform med pistol og søm. Forsvarer, ag. Politiet fik Tilladel
alt til Faget henhørende. Han havde se til en Ransagning i ha ns. Hjem. Han
fængsledes for 8 Dage.
været Medlem af Nazistpartiet.
Saa ----kom Dagens Sensation, idet
Dommeren: De behøver ikke at
anstille Dem.saa uskyldig. De har jo LOverretssagfører
røgf et, forskellige Opgaver her i Byen.
fremstilledes ..som .anholdt ...sigtet
indrømmede at have gi- for Spioneri.,
vetOplysmnger om forskellige Perso- I „Overretten"
„Overretten" forklarede, at
ner i Ribe til Regeringsraad
havde henvendt sig til ham paa
i Kolding alias L 1000. Selv havde han ans Kontor i Sommeren 1944 og bedt
haft Numrene^^og^Bfc
ham om - Oplysninger om den danske *
Politifuldmægtigen^: De har jo Befolknings Indstilling overfor Ty
rent ud drevet Spionage endog i bety skerne, Han rkulde iøvrigt'give Op
deligt Omfang. .
lysninger- om ..Forholdene-paa Ribe Ka
^MMBfcængledes til den 7. Juli.
tedralskole og Oplysninger om Lærerne. Sigtede havde faaet Nr^Jog han
havde tilstillet
Oplysninger
om de af Katedralskolens Lærere, han
kendte, ligesom han havde sendt Blom
berg Skolens Program. Sigtede nægte
de at have modtaget Betaling for sine
Oplysninger og paastpd, at han havde
udført dette Arbejde,for at være med
til at bane Vej for^t Samarbejde mel
lem Danskere og Tyskere,. naar Ty
skerne havde vundet Krig en.
Overretssagføreren fængledes til den
7. Juli.
For de 3 sidste fængsledes Vedkom
mende kan vi iøvrigt henvise, til om.
staaende Oplysninger paa Grundlag af
-afgivne Rapporter,

L LOOQhavdeen Række
jr'cflJ^ater i .Ribe
\y

■-.^.- jRf.’
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Overretssagfører MHIHP, Dritsleder
og Marinevægter
■ var foruden
t
Arbejde
/ Det er nu lykkedes K rim in al politiet . i Ribe efter et udmærket
Stykke Arbejde at afsløre en lige- •
frem SpionceBtrak-som skal have f
yirket i Ribe und erL ed el se af Re- i
^irungsratf
(Spionnu- "*
jner
Kdl|in^
■, *.

Derefter <h aip ^ølitiet i Morges s
anholdt' Overretssagfører

Driftsleder

pg Fabrikantj
Ve givet Oplysninger til Tyskerne. /
■ ■/

p

;

ft: jL. -j;; j - -..^

■z^r gemen

j ! hwr han lige til Kapitnlatitonse;^
' 1 har gjort Tjeneste-, Han erklære®
i de.. al det w’ paaGrnrid
^hapn'^arsgaaet1. i tysk Tjeneshg|
id el han* meldte sig, fordr
Erhverv .
gik ind.
'' ' •
■ '■ ■ ~
. Ångaaende sin Spionage vtr^sj
somhed forklarer han, at han gem 4
nem en Skolelærer : fra Esbjerg,
var kommet i 'Fc^t

VHÉHHHHI
hvem han ,hav®i
lovet at samle forsk ellage faglig®
;i^Piysd|dgér;. Faa Dage .efter b^<
'%ét af'åfen bery^tie '^giferiiné^:-

lin^er hv'em^|Kr
sjden arbejdede ".^ed^Spi^fe
numeret 511 V, der siden l$Wji
ændret tib535.
'
'■■■'-■ Først ? havde han derefter' iip®'
- sin
et -Oplysninger
; (hn danslve;.Tønvepr(>diikiioii.
naast pm .Fpgfj^ol^et paa de tys®:’
A rl>ejdspIadsj^iO anma uk, herun|/
.der Lonpingenfe, Stemningen mels
lem Arbejdérne, Entreprenørerne;
reventneW tyske Led-ere osv|g
J

'-■.

Udspionerede Lærere og Elever
ved sin, gamle Skole.
Overretssagfører
deretter 'fremstilledes,,
aatledenne Gang stille paa den
skorte. Sipe.
feger . sig selv.., ?. ate del , var ep
Situation for hele

S

Var det for Mergelselskabets
Skyld?
Han forklarede, at han havde
været tvunget til at ført Forhånd-

vedrørende Opre Ihol-delsen ; af
MergeltransporteuGO^^fes^^wj
henvist til L 100Q,
Kolding, og den-rib^,.
en personlig Suinl;ile s;igf, athan
:'j Han blev gjort bekendt med
vilde gøre, hvad han kunde! og
; Sigtelsen for Spionage og forklasaa maatte
bl Gen
s,; at Regerungsrai?
gæld love at besvare visse Fore
Ihavde hmvefldt sig tit ham iSomspørgsler vedrørende Mergelpro
neren
ham give sig
duktionen. Dette mente
Rige Oplysninger. Det hav
ikke, han kunde nægte i Sa
Jdødi-an indvilget;i, og siden havde
gens Interesse. Han havde nogen
mundtlig -oliersskriftlig bes vaTid efter -gennem Marihevægter
en Radvke Forespørgsler:. fra
faaet Brev fra 4MHHB
hvilke kunde- han kun
hvori denne havde henvist fil
U enkelte Tilfælde huske. Han
Samtalen og bedt ham oplyse,
vde . bl-, a. besvaret., en Række
hvorledes det gik med Mergelpropørgsmaal om Ribeborgere og i-duk'tionen, og hvorledes det stod
penshkeFo-rhold. Paa et Sporgs.
■med Arbejdskraften. Han havde
svaret, at Mergelproduktionen va/*f
vedrørende^ Katedralskolen
igdensLærerehavde han sendt
stærkt hæmmet. paa Grund-af de
nøje Fortegnelse over Skolens. . vanskelige T-ranspoidfophold, og
arere samt ved lag I. .detaUKede j fordi saamange Arbejdere, tag B&.i
ersoniige Oplysninger om de af
-skæf tigelse paa lyske Arbejdplad« .
WnFhan personlig
kendte. Endker. Han havde faaet Besked om,
.
’
’
’
havde han sendt Skolens
tet han skulde svare under Nm
isle AaTsberetning med Fortog«
1 meret g® og skrive til
yen over Eleverne m. v. Ogsaa
g under - dennes Dækna vn
_ ____ og !
- havde han
hævdede alene at
"-dg om den
| have handlet i Mergelselskabets
*■
havde han bl. a. skrevet, at
Interesse, og han paastad*- at han .
i^sv-ar »streng retfærdig i sine
1; aldrig vilde have
^pmme,der som Regel blev staaHan vilde hævde, at han al«
Slat. Han
lfor 'oUe
ffcife havde (faaet Betaling for Op7
>.
■■■
Dage.
Bringerne og mente iøvrigt ikke
*

i

”1.

<

'

havde-drejetsig oni Spionage,
i om. Oplysninger til Brug ved
dysk-dansk Samarbejde under
o., Han, lipdripnimede dog, at
||givne .^Oplysninger hunde an, és mod de paagældende Per rog at han havde haft Spion._
-blev fængs$.^17. Juli for at Traadene i den
æ^ttendeSag kan blive nærme-
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