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Mandag, 18. september 1944.

Heng Hitler - men del.ikke opp Tyskland I

siez-LordVansittart og fortsetter: "Når det gjelder selve sikringen av
freden er jeg overbevist  em  at dette mål  bare kan nås åa de "fire store" -
England, USA Sovjet og Kfna - også etter  krigen  holaer sawAen i an fast
og slagkraftig alliance. En slik  alliance kan imfdlertia fkke skapes
.og opprettholaes uten at det  vfses  gouviljel besluttsomhet og  trekkes

opp klare linjer  fra  begge sider. Særlig  ma en være  pa 'vakt:mot even-
.tuelle tyske forsøk  på å så  splittelse innen forbndet.

• - Etter krigen Må Tyskland aVvepnes totalt og for alltid:
Det må ikke finnes tyske  vebnede  styrker av noe slag - den kaMuflerte
tyske bpprustning etter  forrige  krig må  ikke  under noen omstendighet
få gjenta seg. Derimot Vil jeg anbefale at Tyskland etter krigen ikke
deles  opP og  kastes tilbake til  den  før,-bismarekske tiden  med  mange
uavherigige småstater. Den tyske administrasjon må desentraliseres slik
at hver:tysk stat i en viss utstrekning fåt en autonom stillihe. .Pteussehs
diktatur.over det'øvrige Tyskiand må knekkes det er et.av. hovedpunktene
nar'det gjelder å-sikre  en  varig fred - og  det  gamle  prøyssiske omtade
må derfor ihnskrehkes til omtrent uet gamle Brandenburg. Overfor et
Preussen på ca. 13 millieher innbyggere- altså  Brandenburgområdet_,,kan
de øvrige tyske statene hevde seg„meh aldri mot etreussen som slik .
som nå omfattethenimot 40 millioner.

Det tyske folk fkke bare bøt, Men måvelge et.nytt  regiMe.
Om de allierte tvinger tyskerne til å godta et,s .1.71e.. som blix upppulert
kommer dette. til-å stralfe se i fremtiden b,ide  idr  Tyskland og ae,
allierte. Men i  den  førsl,e tiden etter  innmaxsjen må'de  allierte  ta
initiativat til å  bpprette  en interiasregjering inntil  forhdlehe har
stabilisert seg og tysketne i fred_og ro  kah .La  anleL,nrug til a velge
seg et aliue1ig og  solid styreSett og  en ny regjering.

Skal TySkiana:behandies som eh,forbrdter eller'skal
tilgfalt  otter-at nasrstene  er eliminert, og skal Tysklanu'da:fritt.
få tre inn blanat de øvrige nasjoner? Hertil'Vil  jeg si :at dat er umail
å vente at de Stater sda  er falt Som 'orfer for det tyske -Voldsstyre Uten
videre vil-tfllata  at Tyskland  straks får innpass i uisse  uasjoners-krts.
Tyskland Og tYskerne bør gjennomga en.lang pxøve- eg oppdragelsest±d før
en igjen kan begynne å  stole  Pa  deres  ord.  - Hva de tyske ledern'e angår,
må ae naturligvis hengeS. Strenge straiier må  rammealle tySke krtgS.-
forbrytere fdrøvrig - Gestapos folk,  vaktene i  konsentrasjonslefrene,'. dg
de verste..innen uen tySke her. Ved' opprenskiningen blant disSe'rolk  må
selvsag.t-de  land som nar 1iut mest under aen nasrstiske'undertrykkeisen'ha,
det avgjørende ord  serlig  for.Gestapos vedkom,;lende.

'Skal Tyskland ettei krigen hjelpe til cribygge.'opp igjen
da stater og steder som detS armeer har lagt i grus? 'Om de staier.som
har vert utsatt'for den  .tyske ødeleggelseslyst  ønsker å. utnytte tysk
arbeidskrait,, står det dem naturligvis ftitt. .Ettex'alt å dØmme er
dette  iallfall Russlands hensikt og de-L  er ikkeusannsynlig at'S.nare
stater kotamer til å følge  eksemplet. Vi  engelskmehn ønsker imidlertid •
ikke noen tyskere i vårt

Når endon kommer og Tyskland hat  brutt .sammen ,kommer  det
sikkert ikke ttl.å bli  sluttet  noen fred  med en gang, 'man i:.ste.4dwt førSt
en våpenStillStand.-  kanskje for flere år-fremover.-.NOen nøyaktig
bestemt 'Varighet for okkupasjonsperfoden bør fkke angies, Men den må
sikkert bli ca. år.- mor eller Jaindre toual fot st»tra
eller mindre'delet-av Tyskland. Det enesteMål-pa hvor lenge, hvor
utstraktog hvor'llård okkupasjohen bør vere er do IremSkritt emskolingen



e- 2 -

'av tysherne gjør. Når det gjelder  den nav_erende  tyshe geaeraejon
eller hele ,aen voksne bero1knin•-,må vi gd ut fra at den jedce kan
omskoles. ;D'et er den  neste tyske-generasjon vi'ma  na.pe pa• Skulle den
nåværende generesjon, selv bard for en kort tid,  overlates til ..seg salv,
ville den - og  hele resten  av ve'r'clen snart være pd mersj  mot verdens-
krig nr. 3'etterat det fra deres rekker val oppstått en  Hitler nr. 2.
1)e, allierte md deriok holue  tyskerne'i sjakk med jernhård  hand inntil-
neste geneiasjon. - Kert saet; Tyekland må Med alle midler forhinbres fra
d I'd.et'nytt etrupetak epå ISuropa, og da ma en ga radikalt og' rett pa
saken: Total,  .k)ermanent avrusting.  Let ar uen eneste Sikre vei.
moialsk og polltiSk reformasjon som skaPer'et  nytt Tyskland  er derimot
ikke noe vi kan gå ut fra som sikkert dat er bare  vårt hap at.så,
skal skje." -

NYHETAE  1
•

VESTFRONTEN: Oppmarsjen langs den tyske grense.pagår iremdeles, og de
allierte kaster tOnn på tonn meabomber  mot  Siegiried-

linjen,• for derved å lette  adgangen for da. motoriserte styrker som nå
står klar'til å rykke fram. De allierte har i uken ikke gjort noen
større landevinninger, men nærmest nyttet  tiden  til opprensknrugs,
aksjoner i.de mange '"lommer". Siste mendag ble hovedstaden Buxemburg, •
befridd, og den luxemburgske regjering'stdr  nå  klar til.å dra hjem. for .
a  overta administresjonen av Sitt land. tter  den  raske fremzykkingen
gjeunom  Luxemburg trengte store styrker av 1.amerikanSke  arme.inn . .
Ty"sklana'ved Trier.tirsdeg.  Flere  mindre byer foruten  Røtoken er  tat..
Det var-nangt ut  hvitt flagg på alle hus her og omlag 75  % av  befolk-
ningen  erklærte at ae var mot nesismen  Og  at de hadde ventet på de
allierte for å få en slutt pa krigen. - Under.kampene koiiider fram
en 13 års gamMel gutt fra en maskingeværstilling; og en stor del av
troppene pom  de allierte  er  kommot i kontakt med er  16-7  ars gemle
gutter som kjemper mea innbidt fanatisme, .men de nar  lLten eller ingen
øvels. - - De  rørste  belter av Siegiriealinjen  har  ikke  kunnet stå
seg  mot .a;e.  allierte angrep, så troppene har kUnnet rykke foritolasvi
lett  igjennoM.  Lørdag  brxt ue  amerrkanske tropper seg igjennom.linjens
hovedbelte øst fbr Aacheu som er helt' omringet og hvor  der kjempeS i •
gatene. Motstanden ved Siegfried1injen var ikke særlig.imponerende._
Amerikanerne kløv opp på taket  av  bunkerseneog popte nod gjennom.luft-
ventilene at tyskerne måtte "komme sog ut, ellers Så sprengte de dem i
filler, hva de ogsa gjorde i flere tilielle ved å stikke sprengladninger
inn i bunkersene ved hjelp av lange Itenger. Mange av kassemattene .var
ikke bemannet. Byen Stelberg på  veien til Køln er. erobret. -_Ameri-
kanske tropper har  gått'over  den hollandsk belgreke grense.ved
Maastricht, som er erobret. De gar nå videre fram etter å ha slått
tilbeke  kraitige tyske motangrep. Andre styrker.amqrikanske troeper
har gått oVer 6/e1seh ved Eifidfihover. Dermed  er den  hollandske grense
overskredet på to steder:.  Naney ar igjen blitt be“ida, og  etter inn-
tagelSen av byen har  de  sllirte rykkyt  e5 km. videre. prnal er
også erobret og det.ble tatt  3.&o  fanger.  Idette omrade dr  den tyske
linje  gjennombrutt langs hele Mosel. Det er na igeng offensiv"over den
hele 800  km.  lange fronten fra kanelen til  den sveitsiske grense. --
Nord for Albertkanalen  raper,det hårde  kamper. Troepene har  nagatt  over
Leopolukanalen på 6 steder og utVider bruhodene. - Det står  ijgen
omlag 20.000 tyskere i kanalhavnene  Boulb-ne 9 Galais  bg  Dunkerque.. . ,

Brest raser det  ‘atekamiJer fia  hus til hus. I'midt-FXankrike her den
tyske general Elser oVergitt seg med 18.000 mann'til lienske patrioter.
Ved Calais bruker tyskernee lengtrekkende kanoner opp-resten av sin
ammunisjon mens det er  tid.  De  sndor  ovef Lrc:nat.r for hvert 10de
minutt.
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&;TFRON=. Da swere russiske styrker  langs den  øst-pruussiske grense
rortejt -ter med  a  fylke seg for det store s1a i ,ast. Da kjemper
gatene i Lonicha. Ved Weichsel pågdr det  ior øyeblikket haftge kamper

retning direkte på Varsjava, der  polakkene fortsatt kjemper mot en
voldsom oVermakt. ussiske fly forsynar de polske styrker i Varsjava med
mttvarer og arffiTiunisjon. Praga,  Varsjavas forstade o betridd.
Latvia  er  kampane i det siste b.luset en del opp. På den  sydlige  del  av
østfronttn har russerne satt igang an ny  framrykkingmot Tsjakoslovakid.

ITA1.414.  Sparsomme maldineer.De  allierte har nddu tyskernes flyplass
ved Rimini.  2x Allierte krigsskip  boMbarderer  de tyske

etillinger 1angs kysten, og utenfor Genua har  de senket en tysk
destroyer.

FINN•AND: Finnene har vært i kamp med tyskerne: Fredag prøvde tyske
styrker a sette seg i besittelse av øya Hågland, man  den

fiusko kommandanten  nektet å utlevere den, hvorettar det kom til kamp-
handlinger, som resulterte i  at tyskarne måtte  trekke seg tilbake.
Ruseiska ily deltok ogsa i kampene. Det ble foretatt 3 krattige angrep pa
de tyske sjøstridskrelter som deltok i operasjonen, og finske kanonar
senket Seller satte i  brand 9 tyske skip. 700 tyskere ble tatt til fango.

Sotka evakuert av tyskarna. Bn. venteratter diese:7 bagivenhetene at dat
bryter ut krig mellom  Finnland og  Tyskland, og at nordFinnlarid-vil b1f.

,elagmerk. - Tyskerne har sperret eredsen tiiSeiige og nekter sivile.
inn  i Svarige. 2 tyske divisjoner or  omringet ved Salla, hvor

ruseiske tropper  kjee eer seg gjennoM Fi:nnland. .e'Svenske farvann  ved
Alandsøyene  er  minalagt. Fra HitierS hovadkvarter blir det melut at
tyskerne vil forsvare seg

O-NORSU POLITISKE FANGER er gått tilbunns  ried  D/S "Westfalen". D/S
sVtY/1 "Westialen!! har.gatt etilbunus utenfor den
ms,e vestkyst etter  en'eksplosjOn Ombord. Skipet hadde  e.80  mann
ombord, dea .blandt 50 norske pol.itiske fanger hvorav.10 skulle overe.

- føres fra Gtini og 40 fra Møllergaten.. DisSe var)eetuet saeilmeu i buunen av
skipet og levde under-helt. umenueske1ige forhold-  Bare 5-norske ble
reddet, og  en finner det uforsvar1ig:pa det nåveerende tidspunkt å
of4.entliggjøre navn. Hele  dat nofske folk deltar i tapet av så mange
gode noremenns liv. Det omkom i alt  200 Mann. Blent  tyskerncevar det

o1k,fra Gestapo, ofircerer og soldater. . .
En del av de'omkoMne nordmenn,fra "Westfalen"

ble overføit fra Marstrand til  Gøteborg, der de ble begravat  Under •
enestående  deltakelse bådeav svenske og norske. I Marstrand var hale

pd benene. Det var omlag 200 kranser og  et Neld av blometer.-

FORSK3SLLIG: I 1.1ebeck er det besluttet at 3nglend jkal ha oppsynot
'mod. N.V.Tyekland og Amerikalted.S.V.Tyskland og Russland

mod Jst8Tyeklad-etter krigen.'
 En deLav.vdpanstillstandsbetinge1sene til

eRemania er na •ffantliggjert. Romaufae skalslutte seg til de allierte
med 12 diVisjoner.-Alt tysk"krigsmeterie11.1.0variever:.;e de allierte
eee. krigsb'ytte. Gransen fra 1940.gjenOpprettes.eKrigsforbryterne eka1
arrestereS. Romania skal betale ekaeeserstetning og deneråmeneke sivil-
administrasjon skal gjenoppretteS.- -

Danmark. Det er'brudt ut generalStreik-i•lienmark iordi
tyskerne har deportert en del dansker-til Tyskland.. Det var jarnbene-
folkena som iJrst Likk i streikbe:,deretter rulgte store'fabrikker og
megasiner. e

. Nasistene i Tysk1and driver pdemed massearreStasjoner av
to1k som de nærer'den-minste mutdeke til30.000  ei  satt i konsentra-
ejonsleir i de slste
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ANGI~ ingeniør Uls DUndas Vinnem er d‘rapt t hnS yno-
register kanbl.a uevnes at handeltekmed ivex i-.jakten

på de Ungo-gutter som  Var jinnkalt ti1 -arbOidsmobiliSeringen.  --Den
vår - alle, tegistre fordig til .  arbeidsMobtliseringen og

bale txykk..s i en  sposialmaskin Som-det ikie  fantk b Maken^ til. i
Den 15.inai 151e denne maskin ødelagt, Winnem .Me1dte seg stkuksti1'..
tjenesto-til tross fox- at_han ble advart..av h,j(tron. s)n. ben

aug-ust g  han 'pe1itiot Opplysninger om -gutter som haade g j emt seg, og
han Uttalte  at 'om,  Man likividette -nopn aV  guttene vil1e nok .endre kOmMe
av seg selv. Ixigc;niAr Wirineni ble sådig advaJ.t 1.1tj'fi:at bn t*gpen.:.
notis. av dette,  og  følgen uteb1e ikke.• - -

WORLi.-.MULLER talte .fredag aften om deh  1. septe.abet 1940,  -aa plagetom
Landon kulminerte.  Han  utta1te bl,a. -Aldri:har sa 11maa .

statt i  skYld*ti1. så Id  I kraft a sin velaige ,oveilJgenhet i rustning
-og:nEns banditter-at. de u1ci r n (Yrand ne1e £urope.'

for a tilrane seg verdensheil ed2~t rn 16-ned Polon, Norg o det
one land'ettei det annet seg  Sa4men  motovexmaktel-k.. Gøting Ibisrkfet
at cLzihadde alle kelt på handen, Men så koa -s1a get, le4 -1Jondon., det
største  t hiptOrienpette angre. clafsIyktes ful1stendfg.  • Fra 8,1(),

mistt tysk inc 690 fly mot de ngelbke 93 Jn  ''?september
satte  tysheite  alt innpa å prok1auerc Blitiki1gen mot LOndon.  be
skulle knuSO'be•olkningens:mora1 .og tvinge dem:i :kne. Men her visto de
itie folk  et,  Stfå1onde Asempel pa mot blfr  det
skrevet (1.21"/ mest ærerike historie De-eugelSke stomi f1.ygere gav
sine unge liv, Klimaks ble nadd den 1 sel5te;:iber kl 11,30 - f ormiadag.
Den dag skjøt do engelske 'jagefe  4ed  185 :tysk() f..y med tap. av5 egne.
Slaget em. London vax vunnet. .lttipa  Nalg te tyskezne ut nye Mal.
C;oventry -ble, lagt i gxs og flere andre industribYr 'fikk :dele dens
skjebne, men  den engelske rustn-L:Igsindustri arboidet .seg faskt oppovet,
og amerikanerne kom til med  Sine enor.de  rePurser. 1.943,var, de allierte
apenbaft overlegne i lUften, pg nå. den  andeIes  ovetVe1denae. • Norske
tly hal også deltatt i  kaillpene, bLå . ord'å befrt Gangerolfs Nå
J1 Die Luftwaffe sa langt nede at. ae sonaex pitt personell til frontono-
som. inianterister  Nå  holder Luftwarfe seg oorte fra frontene:og
c'irivex på. med d.bombe mal  som f.eks. konsentlasjonsleiren Bokkenwa1u,,
og to Isøker- a gi allierte flygere skylden  'Die- Luft*affes tap nd om
aagen .er enoime. Den 11. september mistet ae 175 fly og den l. 1o5.
Tysklands mtlit,ere stiliing .er deSerat." Etter .noen'oppmuntrefide Ora
tiL O hor hjemMe sluttet ned at befrielsen

LONDO,N.

r • •

Livet myldror i gaten som vurslet lød på: a1t klart.
Lite betyr et angrep, men alt: at vi blir forsvart,
Det kjempes deroppe, vi sor det. Exhauston av jagere ripor

himme1hve1vingens blankhet hvite susende stripet.

Om kveldon vet vi hvor1oues vår - ryggete dag blu. skdt.
"20 av fionden ble neaskutt, 8 av,vare gikk tapt."
De ga oss det beste de hadde, de, ukjente d4de venner.
Le ga oss on Uig til å bruke, rakt med foxkullete hender.

Igår, idag .og imorgen skal ilyvernes stozmblå flokk
gi til fdlket i London sin dristige målestokk.
Vi  fikk en dog som skal brukes, og vi skal-love den under
on blmmel av fallon ungdoms dyrekjøpte s:kunder.

Nordahl Grieg - 1940.


