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Kapitulasjon i Danmark og Holland.  
Feltmarskalk Montgomervs hovedkvarter meldte k1.2,D.30 fredag kvell at alle tvske stridskrefter
1 NV-Tyskiand,  Rolland,  De Frlsiske eyer, Helgoland, Schleswig-Holstein og Danmark og alle
krigsskip i disse områder har lagt ned våpnene og kanitulert betingelsesløst. Alle kamphand-
linger vil bli innstillet fra kl.OR.00 lardag morgen. Tyskerne ønsket å kanitulere også på
et tidligere tidspunkt, men under visse betingelser, og flkk det svar at bare betingelsesløs
kapitulasjon ville bli godtatt. Kanitulasjonen omfatter 1 million mann, hvorav 1/4 million
mann marinesoldater.
Det er overveiende sannsynlig at også de tyske styrkene 1 Norge ønsker k kapitulere under ord-
nede forhold, og det er enhver nordmanns plikt å holde seg i fullstendig ro og ikke på noen
måte forminske mulighetene for en ordnet kapitulasjon her hjemme ved en provoserende og ut-
fordrende opletreden overfor de tyske besettelsestropper.
Vi henstiller innstendig til alle nordmenn å vise ro og dislDlin og ubettnget følge disse ord-
rer som stammer fra Hjemmefontens Ledelses forholdsordrer nr. 1 og

1. Un å sammenstimll er.
2. Driv ikke omkring i gatene.  
3. Fortsett ditt da 11 e arbeide.
4. Sla ikke av å de vanli e forsikti hetsre ler
5. Slå ned ryktene.  
6. Vær å vakt mot rovokasjoner.
7. IEE1  de direktiver som i enhver n situasjoM blir itt av

Re jeri  een, Den Norske Overkommando o Hiemmefrontens Ledelse,
8. Avvent i ro ny forholdsordre fra Hiemmefrontens Ledelse.  
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Meddelelse til det danske folk over Kalundbor radio.
Det danske utenriksministerium meddeler at deetyske riksfullmektigede dr. Best har meddelt
utenriksministeriet at storadmiral Dønitz har utgitt følgende befaling til de tyske styrker
Danmark; Det hersker våpenhvile fra klog imorgen lørda4 den 5. mai. Troppene forblir under vå-
pen i deres stasjoner, kaserner etc. Materiell og forrad skal sikres, Dette betvr at avvee-ningsforsek vil bli mett med veonet motstand, HJA. den danske konge har den 4, mai henvenseg til forhenværende statsminister Kuhl med anmodning am å danne en regjering. Det vil bli
dannet en regjering sammensatt av menn fra de Dolitiske partier og menn utpekt av det danske
Frihedsråd. Regjeringen yll snarest overta ansvaret for ro og orden. Dette må på grunn av sl
tuasjonen skje gjennom motstandsbevegelsens styrker. Votstandsbevegelsens øverete militære in-
stane, Feihedsrådets kommandoutvalg melder herom felgende: Det hersker våeenstillstand fra5, mars k1.8. Motstandsbevegelsens styrker skal i denne situasjon hjelne til med å opprett-
holde ro og orden, I dette øyeblikk foreligger ennå ikke betingelsene fnr kapitulasjon. Mot-
standsbevegelsens styrker må derfor ennå ikke foreta seg annet enn å holde seg klar. Ingen
styrker må gå til aksjon på egen hånd. Vi venter av motstandsbevegelsen at alle /øser sln

Opp,gave på en måte som er det danske folks frihetskamp verdig.- I en ordre fra feltmarskalk
Keitel heter det bl.a, at alle transporter av den tyske krigsmarine som er underveis, fortset.
ter. D.v.s. at ingen evakueringsskip på vei til Norge vil bli kalt tilbake.

Vi lykkansker våre danske og nederlandske bredre med den heldige vending krigen nå har tal
for deres vedkommende etter årelang tapper kemp. Vi understreker den betydning den felleE
kamp mot naziveldet har hatt for det hjertelige og tillitsfulle forhold mellom våre land
na og i fremtiden. Vi vet at det danske og nederlandske folk sammen med alle de andre
allierte nasjoner feleer det norske folks videre skjebne med spent oppmerksomhet, når vi
nå fortsetter vår kamp til freden kommer også til vårt land.

N, hetene lørda kl o: Alle tyake °tyrker som står 1 ".~ med er1eame  OS  Vestfronten har be-
tingelseslest kapitulert. Foruten kanitulasjonen i N og V Tyskland har 9.og 12.tyskeaarmeer
kapitulert for 9.US arme i lomeee ø for Magdeburg. De eneste områder hvor tyskernetyrker ent
står er 1 Tsjekkoslovakia og et område amkring og $ for Dresden, foruten den ø del av østerril
og Noree. Linz, i Donaudalen er erklært for åpen by. Etter erobringen av Salzburg, Ins-
bruck og Berchtesgaden har 7.US arme rykket gjennom Brenner og fått kontakt med 5.arme i Itali
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