
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                        

  

Med den 9. april 1940 blev den danske ra-
dio underkastet tysk censur.Allerede om af-
tenen samme dag meldte en dansk stemme
sig i højttaleren fra BBC London.

Få dage senere havde englænderne eta-
bleret et rigtigt dansk radioprogram, der in-
den udgangen af maj 1940 hver aften bød
på en 5 minutter lang radioavis.  Selvom
tyskerne tog til genmæle i en række danske
udsendelser fra Hamborg,  hvori de bl.a.
hævdede, at der bag radioudsendelserne fra
London stod folk,der var velkendte som
landsforræddere, blev de danske udsendel-
ser fra BBC hurtigt en vigtig bestanddel af
den danske besættelseshverdag.  De fire
indledende paukeslag efterfulgt af “Prins
Jørgens March” mejslede sig snart  ind i
alle danske sind.

Mens de fleste i besættelsens første år alene opfattede BBC´s
danske udsendelser som et supplement til den danske radio-
avis, anede andre, at BBC-udsendelserne også var led i den
spæde modstandsbevægelses kommunikationssystem.  I be-
gyndelsen skjultes kodemeldingerne i de sætninger, hvormed
speakerne afsluttede udsendelsen.  De indviede fik vigtige
meddelelser i variationer som “Vi kommer igen” eller “Vor
næste udsendelse følger”
Helt åbenlyst blev det i 1942, da særmeldingerne dukkede op.
De kunne lyde således:“Grisen går på ruller” eller “Tolderen
står på vagt”.  Mon ikke også alle forstod, at de mange hilse-
ner til Peter, Britta, Ole,  Søren, Anna , Niels Axel og alle de
andre, var andet end blot personlige hilsener til vennekredsen
derhjemme i Danmark.



 

  

  

  

 

  

                                                                                                               

De danske udsendelser fra London var i høj grad med til at holde modet oppe
hos det besættelsesramte danske folk.Og endelig efter fem forbandede år blev
det forår i Danmark.Herom fortæller Johs.G.Sørensen ,der det meste af krigen
fungerede som speaker ved de danske udsendelser fra BBC: “Klokken 20,36
den 4 .maj 1945 kom journalist Flemming Barfoed farende ind i studiet, slog
mig på skulderen og fremstammede   -tyskerne har kapitulleret! - sig det!!  Et
sekund overvejede jeg om jeg turde bringe en så formidabel nyhed uden
yderligere bekræftelse, men jeg stolede på Flemming, lukkede op for mikrofo-
nen og gentog hans ord:”

Her er London.  I dette øjeblik meddeles det ,at feltmarskal Montgomery
har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark
har overgivet sig !!

Den længe ventede meddelelse gjaldede ud af højttalerne i alle danske hjem.
Danmark var atter frit


