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DerI forste Start ti] en Clganisation fardt gted ! tul1 1943tidet

Knud {11{te og lrenlerlojtnant Harden fanilt sanne[r f,1k Folblndelse

ned Groeseret Bugk Rasmussen i odenser gennen den4e ned. Fengsels'i
fuldnagtlg -{.b11d gaard.-,tensen og }.aldskelnsr4and Knud larsen.

Der blev startet 2 - 3 sabotagegrupper og oxganlsatlonen havde

udelukhen&e Sabotage €om opgaYe.
$on koramunistisk l,ledlen kou nBobn ffl lfred ilensen ned.

Eftex Ordle fra Overledelsen (ingland) lntere€sereile nan sig ser-

ligt for ovelfarten og Ood.strafikken. Tseer blev der udfort nange

sp!€engninger af ll lrve4a€kinenotorer , de! sprang rundt oI[ i landet'

nen blev tendt ved Blysrt i Nybol8.

Det neste var dog paa det i !0proviserede Stadlu& og der eksper l -
nentexedes endnu ned. allehaa4de Pxoblener" ller var ikke ?ale om et
storre llandskabstal.

!n skorlrle ,ag nstakn en af Sabotorerne Ineiruatoren og 1 lobei
af kort tld var organisatlonen bren;et.

Ijlo_lgelllqgr i ns.

sidst i Maj 1944 begyndte er Nyorgsniserina. vluled Jenser. hen-
vendte sig til i logens lIielsen. ledelsen blev derefter i Saeraad ned
oileBse udyidet ned levisor otto tl luesen og offlciant Bertelsen. ner-
eiter begynd.te Hverynlng fra bar Bund. Der blev lagt an paa l"valitet,
v€sel l t l lg rekxutteret  1 Sportskredse.

De f@rste Undervisnlngs.{at eriale. kon mj.dt i Ju-ni - herl en
3rug:'; elo.,1-oAL4:-aT@;-TiE-6gust at r e gne havde nan v"r et
i Stand. ti i at begynde rlirksonhed ved Jernbanesabotage, nen der hav-
des ingen Ordrer dert11. organlsat ionen voksede langsorqt ,  nen statq
' I  Begyndeloen af  i -ove:xber havde nan naaet t l1 1oo l . -€.nd, her i  ca.  30
fxa Cpland et.

te se!119e }lorhol"d - den 1111e By, de! end.nu I/ar ret uberort af
Krigel, og hvls Befolkning endnu Xkke havde faaet fankega[gen ind--
stil let paa det ll legale Problen - tvang ledelsen ind paa den Bet-
ningsllnle, at legge Vegt€n paa at forbered.e Guerll.].ae!' og undgaa
at rejse for  stor Interesse og Nysgelr lghed fra tysk Side for
oxga,risstlonen var st€erk og hav(le faaet aile de x.sdverdige Vasben.
lyen lndehcldt, ingeD \iirksonheder, der ha.rde Xel,ydnj.ng sc,!. Sabotage-
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