
Ung må  verden  ennu våre
slektens sagas lange
ennu kun dens vuggesange
og  dens bamdoms  eventyr.

W ergeland.

Nazi-rysklands dager er slutt. Nok en gang har et
erobrerrike oppstått med eksplosw hurtighet, for så å gå
under likc raskt som det oppsto. Det synes som om men-
neskene ennå ikke har forstått at et stort rike bare kan
skapes og bevares ved mange generasjoners planmessige
og målbevisste arbeid, og ikke ved få års militåre opera-
sjoner. De paralleller det i dag faller mest narliggende å
trekke er: Napolcons Frankrike — Hitlers Tyskland og
det tomerske rike det britiske imperiurn. Slike histo-
riske sammenligninger innebarer naturligvis alltid en fare
for skjematisering, men tend-nsen er tydelig; gang på
gang viser historien oss hvor ustabue rerriker er, hvor
fort usurpatorer blir styrtet.

For å forstå Hitlers Tyskland må vi, i likhet med hva
natistene alltid har yndet - - gå tilbake  fil  tiden etter den
fbrste verderskrig, og sene oss inn i forholdene i rysk-
land på den tiden. Krigen var tapt, keiserdbmmet styrtett
for forste gang i sin historie skulle det tyske fola få styre
seg selv. For fbrste gang på mange generasjoner fantes
der ikke noe hemmelig politi. En fri demokratisk forfat-
ning sto til rådighet. Men samtidig var forvirringen på
alle områder, ikke minst på det bknomiske — stor. Krigen
hadde satt sine tydelige spor. Var det da noe rart at det
gikk som det gjorde. Tyskerne kunne ikke og hadde hel-
ler ikke den ringeste forutsetning for å kunne forstå hvor-
ledes de skulle bruke sin nyvunne frihet. Til alle tider
var de blitt styrt av embetsrnenn, under for' -1d som meget
minner om enevoldstiden her i landet, i alene vite,s
og folket fant seg i det bare det haddt dtt daglige ut-
komme og en keiser og en gud å tilbe. Det var derfor
nesten en selvfölge at det var embetsstanden som rekrut-
terte det nye styre, da det poliusk indolente og uvitende
folk lite brydde seg om sitt nyvunne selvstyre. Det hadde
ikke blitt langsomt modnet politisk slik som I. eks, det
norske folk har blItt gjennom det kommunale selvstyre.
Derfor ble Weimarforfatningen ikke på noen måte det som
dens forkjempere badde tcnkt seg at den skulle bli, og
det fordi det nye styres menn totalt manglet forståelse og
sympati fnr forfatningens gnmnleggende demokratiske
ideer. De så i Weimar-republikken bare en annen form
for det gamle embetsmannsstyre, riktignok litt mer liberalt,
men likevel ikke innelarencle noen sårlig fare ,for stan-
dens maktstilling. I riksdagen kunne folket gjerne få leke
seg så mye det ville med alle sine småpartier og debatter,
men når det kom til stykket, når beslutningene skulle set-
tes ut i livet, da satt de gamle embetsmenn der i alle
ledende stillinger og skaltet og valtet etter eget forgodt-
befinnende. Slik var i meget grove trekk Weirnarforfat-
ningens skiehne. Når så dertil kom at de ledende menn
ikke holdt mål med de problemer de ble st-th overfor,
sårlig etter at verdensdeprestonen hadde kastet sin slag-
skygge også over Tyskland, er det ikke så rart at folket
begynte a rope på en sterk mann som kunne ta ansvaret
og byrdene fra det, avsette de udugelige embetsmenn og
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politikere og hensette folket til den lykksalige poIttiske
uvitenhet og uvirksomhet som det var vant til fra keiser-
tiden. En av dem som best forsto hvordan stemningen
folket var og som på den dyktigste måte fisket i de rorte
vannc, var Adolf Hitler og hans menn, og da sårlig
Goebbels. Deres partiprogram var fylt av gylne lofter,
Iiifter som de selv nok ikke alltid var klar over hvordan
skulle oppfylles. Mcn de gav dct hele en slik form, og
omgav det med så mange ting som talte til den alminne-
hge tyskers hjerte — oppmarsjer med flyvende faner og
klingende spiII, massembter, slagsmål mcd motstandere,
uniformer og våpen — at de faktisk klarte å skape en
brennende tro pa framtiden og et sterkt, lykkelig Tysk-
land og en fOlelse av fellesskap og samhold som har vårt
en av de sterkeste pillarer i det byggv:rk de skapte —
det tredje rike. Selv om en mengde ns:ndreverdige indi-
vider sluttet seg til partict — ikke minst etter maktover-
tagelsen — er det ikke til å komme bort fra at for millioner
tyskere fikk livet ct nytt innhold de fikk noe å tro pa:
og er det noe menneskene trenger til så er dct vel  det,
å ha noe å tro på og se fram til. .8. erkjenne dette, at
nazistene faktisk gav tyskerne tro på seg selv og fram-
tglen, har vart noe av det vanskelieste for oss utenfor-
stående. Vi har hatt filboyelighet til bare å ville se de
gale sidene ved regimet, og de har ved guel vart forfer-
dende- nok. Men en sak har alltid noen gode sider, selv
om de kan våre vanskelige å oppdage, i dette tilfelle til
og med svårt vanskelig. —

Naristene skryter nå i sammenbruddets time av at de
har klart å mestre arbeidshishetens problem. Det er en
sannhet med store modifikasjoner. Når man setter mange
millioner unge menn til arbeidstjeneste og militårtjeneste,
og når man vamtidig setter i gang en gigantisk opprust-
ning, kan nok noen hver klare å mestre arbeidslUsheten.
Men en slik losning er jo slett ingen lösning, bare en ut-
settelse inntil alle problemer i den retning 16ses av det
gamle, velprövede middel: krig. Ved en krig håpet Hitler
og nazistene å kunne erobre sa store landområder at alle
arbeidsledige tyskere skulle kunne få beskjeftigelse der,
og da fortrinsvis som ledere og organisatoter. En tale
Terboven holdt i Stortinget for et par år siden for 300
norske forretningsfolk, viste tydelig dette. Dog skulle vi
nordmenn på grunn av våre rene germanske avstamning
få lov til å delta i dette tekoloniseringsarbeidn som for-
trinsvis var tenkt henlagt til Russland. Med andre ord,
helt siden maktovertagelsen har nazistenes politikk vårt
en erobrerpolitikk: först måtte Tyskland selv bli sterkt og
slagkraftig — en utvikling man klaric  å  gi skinn av frede-
lig gjenreising — og siden skulle naboene slåes ned bru-
talt og lynsnart. At detle skjedde har vi jo selv ganske
grundig fått fOle.

Også på det sosiale område skryter nazistene av at de
har utrettet så mye; men det har vårt svårt meget reklame.
Det ble slått på stortrommen ved alle mulige anledninger
for å imponere utlendingene sa vel som tyskerne selv.
Det kan ikke nektes at der f. eks. på boligbyggingens om-
råde ble gjort atskillig godt arbeid  I som likevel kunne vårt
utfOrt like godt av et demokratisk styre). Hva de sosiale
trygdeinnretninger angar, medgav jo tvskerne sely da de
kom. hit  i 1940  at de hadde meget å Iåre av oss. Tiltak



Kapitulasjonen i Danmark
K6benhavn:  Dansk kringkasting sendte lordag ut en

talc av kong Christian som hilste befrierne, de allierte
makter. wDet danske folk,v sa han, whar holdt urokkelig
sammen under den tyske okkupasjon. De kommende
maneder vil bringe mange vanskeligheter og vil kreve ofre
av oss alle. ka oss sammen ta pa oss og båre disse byr-
der som tiden palegger oss. jeg ber alle mine landsmenn
om å holde sammen og vise regjeringen, som i dag er
utnevnt av meg, den nodvendige tillit for lösningen av
de kommende oppgaver. Under disse trykkende år har
det vårt nain alvorligste bOnn at vi måtte oppleve denne
befrielsestime sammen, og det er gått i uppfyllelse. Jeg
ber i dag at vi må vise oss verdige til den barmhjertighet
som Gud har vist vårt fedreland og at vi sammen Inå
legge grunnlaget for et fritt eig trygt Danmark i framtiden.
Cud versigne vårt gamle fed.reland.a

Den nye danske regjering har fått kilgende sammen-
setning:
Statsminister: Vilhelm Bubl, sosia/ist.
Arbeids- og sosialminister, Hans Hedroft-Hansen.
Einansminister: Hans Christian Hansen, sosialist.
Minister for offentlige arbeider: Kad Federsen.
Forsvarsminister: Ole Bjiårn-Kraft, leder av det konserva-

tive parti.
Handelsminister: Wilhelm Fiebiger.
lnnenriksminister: Knud Christiansen, liberal.
Landbruksminister: Erik Eriksen, liberal.
Undervisningsminister: Hansen (kun derte ene navn).
Utenriksminister: Christmas Moller
Minister (for special affairs) : Professor Mogens Fogh.
Justisminister: Busehlensen (hayesterettsadvokat).
Kirkeminister: Arne Sorensen, framskrittsvennlige konser-

vative parti.
Transportmtnister: Alfred jensen.
Minister (abroad): Ilenrik Kauffrnann (dansk minister i

U. S. A, og på Gronland).
Ministre uten portefole: Axel Larsen (judge prode) og

Juel-Christensen.

Den nyc danske statsminister. Vilhelm Buhl, har vårt
statsminister tidligere og er leder av det sosialdemokra-
tiske parti, det stOrste parti i Danmark. I en kringkastings-
meddelelse om den formelle dannelse av regjeringen sa
Buhl: ellet har vårt hensikten å gjOre tegjeringen så
representativ som mulig, og den består derfor av 18 med-
lemrner, hvorav halvparten er fra motstandsbevegelsen.
Et mindre kabinett på 10 medlemmer vil bli opprettet for
å ta seg av de presserende problemer. Danmarks demo-
kratiske konstitusjon cr nå enda en gang ved full kraft.
Oppgjiåret med dem som ikke har vårt klar over sitt

som «Kraft durch Freude»-reisene og lignende er dog
atter noe hvor vi kan låre av tyskerne. Det er slike en-
kelte gode småting som vil bli stående som de få positive
nyskapningene nazismen har frambrakt. Den franske revo-
lusjon utartet i Napoleon; dog ble noe tilbake. Prihets-
tankensfied var sådd i Europas folk. Den tyske revOlusjon
utartet i Hitler. Dog har også den etterlatt seg  sin  scd.,
Det kan vare vanskelig i dag sikkert å si hvilke av nazis-
mens frambringelser og ideer som vil leve videre; men ett
har vi lart, nemlig hva samhold og begeistring for en
felles sak kan utrerte av underverker.  Det  kan ikke minst
vr  som i dag står som seierherrer sanne. Ilvordan hadde
det vel sett ut i Europa i dag hvis ikke frihetens sak hadde
tent vår begeistring og offervilje?

At utviklingen i Tyskland kom inn i ct så galt spor
er en stor tragedie. for den oppriktige og godc vilje til å
gjenreise fedrelandet var til stede hos millioner av tyskere.
1 dag står det tyske folk midt i ruinene av sin

nasjonale ansvar. vil bli foretatt hurtig og strengt, men
rettlerdig. Frihetsrådets styrker har overtatt det midler-
tidige ansvar for arresteringen og intemeringen av alle
samarbeidsmenn. Disse vil senere bli overlevert til det
regulare politi og bli stilt for lovlige domstoler.a

Den frirste som frihetskjemperne sikret seg i Roskilde,
var Sehalburg-korpsets tidligere sjef, K. B. Martinsen. Han
oppholdt seg i sin heim i Roskilde og forsiikte ikke å gjore
motstand.

Engelskmennene korismer.
K1. 16,45 floy de forste engelske fly inn uver Koben-

havn. En formasjon på åtte mindre maskiner kretset rumtt
om hovedstaden mens tre stOrre maskiner sOkte inn til
Kastrup lufthavn med medlemmene av den allierte kon-
trolIkommisjon under general Dewings. Etter mottagelsen
i lufthavnen kjorte kommisjonens medlemmer i åpne biler
gjennom byen eskortert av vogner mcd frihetskjempere.
Langs hele ruten ble bilene hilst med begeistring av byens
befolkning. Kommisjonen tok inn på hutell d'Angleterre,
hvor det engelske  flagg  straks etter ble heist. Kommi-
sjonen består av 14-15 offiserer og om lag 10 korrespon-
denter. Konsul Stbren var på hotellet da kommisjonen
kom dit.

Politigården er nå rOmmer av tyskerne, og en del danske
politibetjenter har allerede tatt den i besitrelse. Det ventes
at hele politigården i kveld eller i lapet av natten vil våre
besatt aly det danske politi:

Den nye regjering ble först presentert for kongen med
en times forsinkelse, idet forste gang man ville kjore til
Amalienborg, ikke kunne komme gjennom på grunn av
skyting.

Tander:  De fOrste engelskmenn innfant seg i Trinder
ved middagstid lordag. Er britisk fly kretset i lav höyde
over byen og landet på en mark i nårheten. Kort etter
nidde flyverne torget i et triumftog. Sterke skuldrer bar
dem gjennom menneskemengden til Rådhuset hvor de ble
hilst velkommen av borgermesteren. llet viste seg å våre

pressefotograf fra Royal Airforce's pressetjeneste, löyt-
nant Pineardson og med lnytnant Wilson som pilot. De
var startet fra en flyplass i Westfalen.

Det meddeles Inrdag ld. 15,30 at der siden fredag aften
er innbrakt på sykehusene i Kobenhavn 34 drepte og
114 sårede. Det  cr  sivile dansker og frilietskjempere.

anskuelse; det tor knapt tenke på framtiden, for det har
blitt Iårt at taper det går kulturen under, og alle onde og
sataniske krefter slippes lOs. Det eneste som kan over-
bevise tyskerne om noe annet er  kiensgjerningenes tale
gjennom seierherrenes opptreden og evne til  å  lose de
vanskelige problemer framtiden vil bringe så vel det tyske
folk som seterherrenes egne folk.  Bare ved det gode
eksempels makt  kan vi ha håp oin at tyskerne engang vil
innse at  vår sak var og er den beste. La  dette våre denne
krigens lardom for oss alle, men la oss heller ikke glemme
hva samhold og arbeid for den felles sak betyr, eller ret-
tere, hvor livsnôdvendig  dette er. Ilvis vi kan ta lårdom
av denne krigen, og innse ikke bare feil, men også dyder
hos våre motstandere, vil den tross alt ikke ha vårt for-
gjeves, men ha brakt menneskeheten et skritt framover
mot den fulle forståelse og det samarbeid vi alle håper
det engang vil bli mellom alle jordens folk, om ikke i vår
ud,  så iallfall i våre etterkommeres. —



Blendingen oppheves.

Innenriksministeriet har i dag utstedt en kunngjöring
hvoretter blendingsbestemmelsene straks oppheves i Dan-
marlc.

Det förste ministermate.
LOrdag kl. 9 trådte medlemmene av den kommende

danske tegjering sammen til et mote under ledelse av stats-
minister Buhl. Disse var dog ikke til stede med en gang,
men etter hvert som de kom, ble de livlig hyldet av folke-
mengden, som hadde tatt oppstilling foxan Christianborg
slott. Inngangen til utenriksdepartementet var sterkt be-
voktet av frihetskjempere. Kl. 9,30 mangdet det bare 2 av
den nye regjerings medlemmer, nemlig Juel-Christensen
fra Dansk Samling samt Christmas Moller som oppholder
seg i Malmo. Ennå kl. 10 varte ministermotet, men man
ventet stadig på Christmas Måller. I utenriksdepartementet
oppholder det seg i Oyeblikket 30 utenlandske journaltster,
svenske, engelske, amerikanske, franske og russiske„ Kl. 10
kjorte Buhl til kongen for å forelegge ham ministerlisten
til underskrift.

Dr. Best.
Dr. Best har i dag stilt seg under frihetsrådets beskyt-

telse. Som f olge derav er frihetsrådets beste og mest solide
folk utkommandert og står nå i en krets om Dagmarhus
i passende avstand fra bygningen.

Der vil i lOpet av dagen bli loslatt om lag SO0 fanger.

Der har i natt funnet sted en rekke gatekamper rundt
om i Köbenhavn, og det har også vårt gjort bruk av kano-
ner. Inntil kl. 8 i dag morges var det brakt inn 11 drepte

Fra London meldes at Montgomery forteller folgende
om kapitulasjonsforhandlingene: Onsdag den 2 mai heiste
en tysk general, kalt «Blumentritt», det hvite flagg og
sendte en forhandler til den 2. britiske arme. 1-14 sa han
hadde ledelsen over alle styrker mellom Ostersjoen og
Weser og Onsket å overgi sin annegruppe. General
Dempsey svarte at han skulle sette i sving og et «rende
vous» ble arrangert for torsdag. Blumentritt kom imidler-
tid ikke torsdag, men sendte meddelelse om at det fant
sted forhandlinger på et rnaeget hityere plan enn hans
kommandomyndighet omfattet», og at han ikke kunne
drafte overgivelse. I går, torsdag, heiste en gruppe på fire
hOye militårpersoner igjen det hvite flagg og kjorte ifin i
de britiske linjer. Gruppen ble ledet av generaladmiral
von Friedeburg, som overtok ledelsen av den tyske flåten
etter at Donitz ble utnevnt til Fiihrer. Han hadde også
titel av general i håren. 1-lan kunne således forhandle
både på vegne av stridskreftene på bakken og til stos.
Sammen med ham var general Kienzt, som var stabsejef
hes generalfeltrnarskalk Busch, Overstkommanderende på
nordfronten, Deretter kom kontreadmiral Wagner, von
Friedeburgs stabssjeL og til sist major Frieder, general
Kienzls stabsoffiser. Gruppen ble krt til Montgomerys
feltkvartcr. Han kom ut, besvarte deres militare (ikke
nazistiske) hilsen og spurte: «Hva Onsker De?» Tyskerne
svarte: rVi kommer hit fra fehmarskalle Busch for å be
Dem om å godta overgivelsen av trc tyske armeer som
nå trekker seg tilbake fra sovjet-russerne i MecIdenburg.»
Senere ble det kjent at de tre armeer var den i panser-
armé, den 12. anne og den 21. arme. Nazi-offiserene fort-
satte: «Vi er meget bekymret for de tyske savdpersoner
som flyktex etter hvert som de tyske arméer trekker seg
tilbake under den russiske framrykkingen. Vi Onsker at
De skal godta de tre armeers kapitulasjon.» Montgomery

til hospitalene 5 ble lagt inn for skuddsår. De var alle
danske.

Fredag ettermiddag  floy  en större avdeling allterte fly
inn over Lillebelt i nårheten av Fredericia og rettet et
kraftig angrep mot tre undervannsbåter som var undervegs
nordover. Under angrepet lyktes det flyverne å senke to
av båtene. Den ene av dem brakk over på midten. Tyske
båter gikk ut fra Frederkia for å ta opp de overlevende,
hvorav noen var såret. Under angrepet utfoldet det tyske
luftvern en livlig virksomhet.

Riksdagen innkalles.
Det forlyder at riksdagen vil tre sammen på tirsdag og

vil bli åpnet av kongen.

En ukjent SS-mann som ved midnattstid med en sivil
frakk over uniformen forsalete å flykte fra Gestapos
hovedkvarter på Grand Hotel, ble skutt ned av sine egne
og var dod på stedet.

Tyskerne har i dag morges beslaglagt ytterligere et an-
tall biler i Köbenhavn, og man antar at de har sikret seg
disse vogner med henblikk på den forestående reise.

Fra den tidlige morgenstund var Kobenhavn et bolgende
hav av begerstrede mennesker som pyntet med Danebrog-
flagg dro gjennom gatene eller samlet seg ved gatekryssene,
og med huerarop hilste frihetskjempernes biler og mnfor-
sykler som ustanselig suste gjennom gatenc. Trengselen
kulminerte på Rådhusplassen og på «stroget». Der dro
speidere og studenter syngende gjennom gatene. Siore
biler med danske, engelske og amerikanske flagg banct
seg med besvar veg gjennom folkemassene.

Kapitulasjonen i Nord-Tyskland
svarte: «1kke tale om. Disse tyskerne kjemper mot rus-
serne, og hvis de derfor skal overgi seg til noen, må det
våre til Sovjet-Samveldets styrker. Jeg har ikke noe med
det å gjore, med det som skjer på min ostre flanke. Det
er ntssernes sak. Gå og overgi dere ttl de sovjet-russiske
hårförere.» Montgomery spurte så: «Er dere med på å
overgi de tyske styrker som står på min nordre og vestre
flanke, dvs. troppene mellom Liibeck og Nederland og
styrkene som stOtter dem, som de i Danmark?» Tyskerne
svarte: «Nei,» og tilföyde igjen at dc var bekymret for
de tyske snrilpersoner på den nordlige flanken. «Vi vil
gjerne komme til en eller annen overenskomst med Dem,
slik at sivilpersonene kan bli reddet fra å bli slaktet ned
i slaget.» De tyske delegatene kom deretter fram med et
komplisert og uoversiktlig militårt prograns for de neste
par ukene, hvoretter den 2. britiske anne skulle rykke
langsomt fram mens de tyske troppene på samme tid skulle
trekke seg langsomt tilbake. Montgomery sa igjen: «Nei,
jeg vil ikke diskutere hva jeg har til bensikt å gjtite i
framtiden.» Så tok den britiske feltmarskalk offensiven.
«Jeg undres,» sa han, «om dere kjenner den militare
situasjon på vestfronten?» Han trakk fram sitt operastons-
kart. Krigens slutt var altfor når til af det hadde noen
betydning. Dette kartet kan sies å våre den siste og eneste
faktor som framskyndet kapitulasjonen til en million tys-
kere. De tyske delegater ble rystet ved de alliertes fram-
rykking i ost og vest. Det var lunsjtid, og tyskerne ble
sendt for å spise alene. Generaladmiral von Friedeburg
brot ut i gråt da Montgomery ikke lenget kunne se ham,
og gråt under hele lunsjen. Elter lunsjen kalte Mont-
gomery tyskerne tilbake for ny drOftelse, og da kom han
med sitt ultimatum, som må ha smertet naziene like meget
som landgangen i Normandie. Han sa til tyskerne: «Dere
må forstå tre ting: for det forste må dere overgi til meg



Tyskland kapitulerer betingelseslöst
Ut på mandag kom endelig meldingen om at Danitz

hadde undertegnet betingelseslas kapitulasjon i Norge.
Era London meldes at Europas seksårskrig er endt med
den stårste kapitulasjon i historien,

Man regner at om lag 10 millioner tyskere nå vii kom-
me i fangenskap. De allierfe har flere av dem enn de har
tropper i marken. De kommer til å forbli fanger i årevis.
Etter lovene skal de holdes i fangenskap til freden er
undertegnet, hvilket det ennå er temmelig lenge til. Noen
av dem vil imidkrtid bli satt inn i arbeid på landet for

mildne litt på de rikono;niske vansker i Mellom-Europa.
Dessuten har russerne igjen sagt at tyske fanger skal bli
benyttet til å gjare godt igjen noe av de adeleggelser de
har forvoldt. Man mener at russerne vil ta ut av de for-
skjellige fangeleirene folk som er skikket for dette arbei-
det, slik at det altså ikke vil bli noen alminnelig utskriv-
ning av tysk arbeidskraft.

Trass i DanitzbetingelsesInse kapitulasjon er det sann-
synlig at feltmarskalk Ernst von Sehoerner i siste minutt
vil gi sine tropper i Tsjekkosloyakia ordre til å trekke seg
tilbake og nvergi seg til Pattons 3. armé, og ikke til de

Problemet Polen skaper forviklinger.
Den amerikanske og den britiske regjering har nektet å

fortsette forhandlingene med Russland, meddelte den bri-
tiske delegasjon i San Francisco.

Eden og Stertinius ble underrettet s. H.jtnv om. at
16 polske politiske ledere som forsvant r en måned
siden, er blitt arresterte av russerne. Da dr fkk
dette, svarte de at de nektet å fortsette , faftelsene om det
polske sporsmålet på San Francisco-konferansen.

Den britiske delegasjon har sendt ut en erklaring der
det heter: Den hritiske og amerikanske regjering har gjen-
tatte ganger gjort forespiirsler hos den russiske regjering
om de frarnstående polske demokratiske ledere som ble
meldt å ha matt sovjet-russiske militarmyndigheter i Polen
i slutten av mars. De er na offisielt blitt underrettet av
Mo1otov på vegne av hans regjering at disse ledcre cr
blitt arrestert heskyldt for «forskjellig slags virksomhet
mot den råde armen. Eden og Stcrtinius gav uttrykk for
sin alvorligste engstelse på grunn av Molotovs budskap
om denne ytterst foruroligende melding etter så lang ut-
settelse. De bad ham få full forklaring i samband med

uten betingelser alle de tyske tropper i Nederland, Fries-
land og De Irisiske åyer og pa Helgoland — og alle andre
oyer og Schleswigklolstein og i Danmark. Når det er
gjort, er jeg rede til å diskutere med dere de videre for-
holdsregler som må treffes yed kapitulasjonen, hvordan
vi vil gå fram mot de tropper som har overgitt seg, hvor-
.dan de vil okkupere det territorium som er overgitt, hvor-
dan vi vil behandle de sivile, og så videre. Hvis dere ikke
går med på overgivelsen, vil jeg fortsette krigen og vil
våre henrykt (delighted) over å kunne gjore det.» Mont-
gomery tilfoirde som i ettertanke: «Alle deres soldater
og sivile kan da bli drept.» Tyskerne sa de hadde kom-
met utelukkende for å be om godtagelse av kapitulasjonen
for de tre armeer. De sa de ikke hadde noen myndighet
til å gå med på Montgotnerys krav, men de ordnet det
slik at to av dem ble igjen, mens de to andre dro tilbake
til sine overordnede mcd de nyc betingelser. Klokken 16

går (torsdag): Generaladmiral von I sdeburg og major
Frieder dro mot de tyeke linjene enyheterr. De
vendte tilbake i dag ved 17-tiden ms myndighet til
godta helt og holdent betingelseslas ka llasjon.

Den tyske ledelsen på derthe fronte.. r ute av stand
til å kontrollere de tyske styrkcr som er langt unna, f. eks.
i Norge, og en mener at del er grunnen til at denne over-
givelsen ikke fikk videre omfang.

russiske styrker. Hvis det skjer, må man forutsette at
Patton vil nekte å akseptere overgivelsen og gi de tyske
styrkene ordre til å  gi  seg over til russerne. Det står også
igjen å se om tyskerne i «lonunene» ved den franske
Atlanterhavskysten, på Kanalnyene, i Breslau og i Latvia
vil akseptere Dianitz' ordre til kapitulasjon.

Diinitz' ordre betyr virtuell slutt på krigen i Europa.
Admiral Karl Danitz som den I mai overtok etter Hitler,
har i alminnelighet vårt betraktet som mannen som skulle
sende ut kapitulasjonsordren til de siste tyske styrker
under våp en.

Det var Dånitz som fortalte . det tyske folk om Httlers
dad. Han hoydet at Hitler dagen i forvegen hadde utpekt
ham som sin etterfålger. Himmler SOM var koMinet

rampelyset da hans kapitulasjonsforhandlinger med grev
Bernadotte ble kjent, og som man mente hadde overtatt
makten i Tyskland, «forsvant» igjen etter Donitz1 prokla-
masjon.

Det er ennå for tidlig å uttale seg om hvilken virkning
Dianitz' ordre har hatt på de tyske styrker som fremdeles
står på de aktive kampfronter.

arrestasjonen av de polske ledere, fullstendig liste over
navnenc på dem og underretning om twor de nå er.

Den britiske utenriksminister har sagt fra til sin regjc-
ring om denne meget alvorlige utvikling og har informert
ttioloret.; orn at han foreliipig ikke kan fortsette disku-
sjonene om det polske spiarsmål.

dNorsk Front»
innstiller nyhetsformidlingen.

Mandag ettermiddag erfarer vi at det fra or med onsdag
i Oslo vil bli satt i gang et iimodernen daghl.ad, som visst-
nok skal hete erbljernmetrontnressenn. En norsk presse.
leder er oppnevnt og har allerede trådt i virksomhet.
Fårste nummer utkommer tirsdag morgen. Vi avslutter
derfor nyhetstjenesten her. Dette nummer vil nemlig fiårst
kunne komme i sirkulasjon onsdag morgen. Fra og med
tirsdag morgen vil også «Norsk Frontes stensilerte nyhers-
utgaver innstilles. Et par trykte nummer til vil dog bli
sendt ut, sannsynligvis i neste ukc.

Den offisielle melding om den tyske kapitulasjon ble
hurtig kjent over hele byen. Overalt så en flagg og en
festglad folkernengde samlet seg i gatene.

Endringer 1 Dumberton Oaks planen.
Utenriksminister Stettinius meldte 5 mai at England,

U.S.A., Russland og China stort sett er blitt enige om
de nåelvendige endringer i Dumberton Daks-planen som
går ut på å sette opp et charta om verdensfreden. Dette
echartaif skal innbefatte tiltak med sikte 13å stårre aner-
kjennelse av slike grunnprinsipper som rett, internasjonal
lov, aktelse for menneskelige rettigheter og kulturelle
framsteg.

FOr å få i stand internasjonalt samarbeid og få låst de
infernasjonale akonomiske og sosiale problemer, er det
foreslått at dokumentets formål skal defineres slik: Fremme
og anspore respekten for menneskelige rettigheter og
fundamental feiher for alle uten hensyn til skilnad i rase,
språle, religion og

Ellers meldes fra San Francisco at russerne skal ha
3 plasser og England og U. S. A. hver 2 plasser i eksekutiv-
radet, etter forslag av det nye verdensforbund av
foreninger som midlertidig er konstituert her.

Red.: Lasse Karlsson.


