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welder at tyske_trellper Nek:erltind,N.V.Tysklnnd og Dnnwark

N BAUN N r Kapitulasjonen ef;ektiv k1.8
Yh e n ge eng.tid. -5/5.

!L.elder ikke Nerge, t er ldi
ogme Lørdag, den 5. nui 1945.

In 5kke kapituluslonen_på forskudd.  - _
I.nm(lon ra(ido nulder  stadig  at uoldingen om tysk kapitulasjon blir nottn;

st,r pptimisme i Osio, nen at befolkningen holdt seg rolig, og det b:
nnvnt om dcmonstrasjoner av noen art. Det Lirste må sieS også å gjel(

vL - by 7  Jen dessverre ikke dot niste. En tur langs gatene og besøk på
kiewer n,; resturanter visste tildels et'lite oppmuntrende bilde. Skrål og
.it2ErLdr,nici.; tilxop  Fnjrtes  overaltuen dussverre noterte en ikke få til-

byur dowostrnntt,ne andds kikket vol dypt I glasset. En har ikke noe
i mnt at det ftes, og gjennom den skaffer_seg en avspenning fra det ell,
så innve.;1itende leVeut.t. Mun gjør det med Måte og nyd ikke mer alkohol
c.-2n nt t.i er ful3ston r:ig beredt til.å inntn din plass ou plikten skulle
kalle  pa dL.g. Og gj;nr dc.t iandt  venner innendørsayll, jtenonstrasjoner
og snniuntiwlinger i rgs gater ng offentlige steder er uverdig oppf:Srsol,
Bot ur nCer 1kke brn nar skeleungdomwen demonstrere; ved å forlate
skolen 0A stiwler sniumen i gntene, En minner on:UL's forholdserdre nr. 2
nkt,  2 " Driv :Ikko onkring i. gatene ".

FF ‘sr.tsettus no.±-feiringen sto i de siste årene før
knuger no:t i nnziswenE. tjgn. Etter det nazistiske overfallet i 1940 hnr
vt !kk . 1a.:.nnet feire dngen, Men derfor er var vilje til å bekjenpe
nazsmen øket fi-n år til år. Og idag 1..mai 1945.er den brune pest ende.
lig knust. ,ldri før har vt f;alt oss så sikre son nå på nt vi skal vlr-
keligej,ire waidagens gaulo buds:cap ow frihet, trygghet og fred. Over
}le:e Europ fl  marsintr arbeide= çp XA1.3..g fyfltng eg. sa..rPen 1=led
nUe fraMskrittevenn1ige krcfter vil de vinne.frnden. Striden not re-
nksjonen og'det nazintisku baxbiflet har kostet unAtellge ofre. Ofrene
må ikke were forgjeves. Vi skal ikke tilbake til førkrigstidens økonomiske
kaos es internasjonale anarki. Vi sakl fran til en verden der de tekniske
'fl; kulårellemulighetene utnyttes til alle nasjoners og individers beste.
I det gigantiske gjenoppeygningsarbeidet sou venter oss, skal fagvebegl-
sen spille en avgj;Irende og ledende rolle. Norske arbeidere! 0jAr dere
klnr til å reorgnnisere en FRI FA.GBEVEGELSE.

W2.zsons kronikki Med  dut  tiltagende sammenbrudd som kuliminerte med
ontv=i -1-arnitin og Italia blir det-nindre og uindre grunnlag for
knnper Norge og Danmark. A v de tyske styrker som er igjen i Tyskland er
du fleste i full oppl,Jsning, Bare styrkene i Norge .0g Danmark er intakto.
Det er neget vnnskelig å si hvor stre styrker det kan atå 1 Sehleswis-
ibleten. I Dannark r pgner en det er 110.000 mann, derav matrosur og ca.
17.000 flygere. Troppene er for det meste 2. og 3. klnsses os svmrt mango
eldre og unggutter med til dels liten trening. Pattanden om et siste wot-
standsområde v d Kielerkanalen er falt vekk ved erklatingen on nt kiel
Flensburs er erklwrt åpne byer. I Danwark er det eltoX. spenning. T flere
umråder er det kommet til innbyrdes strid mellom SS og Wehrmacht. Den
tyske øverstbeLL'alende i Dulmark general tindemann, meddelte i un dags-
befaling forioden at dùt ville ikke bli noen kapitulasjon og at han
gj,ire ain plikt og adlyde ordre,
Nerw Iflg. Times aknl det vare ca. 170.000 tyske soldater
7UT  tn.1 er ikke wedtatt f1y7åpnet og narinen. Fordelingen av troppene e-
30...40.000 lengst i nord. Den sørste sawling tropper i syd finnes i Li11
hamwer, Dombås. Oslo, Stavarger cg LL st r,Jrste byer langs kystur, 4veist-
befnlende general Døhwe uttaltu i sin dngsordre  at hans  troppur sdr.n116
kjempe. Blandt de tyske lediere- ex Terboven  den  sterkeste mann G,:
weste forbindelse med SS guncnadon RtfiCsa, Terboven står sturkt
til de tyske tropper.  Lifin g3intralene har  mindre tillit  til haE og
on spent  situasjon ikke vmie o z,tolo no,
Vurderlints: -tter sn::Imenonndiet ICn:dnnd blu i 1;1pet av 7 ntrudc£ 150-
13b75515mann overført tik Tinkfl vie. Nor6c. Du beste tropnere 21. over
ført til fronterw i Tysklnna. ÂV Ia_Ctw:ffe er 90 % ikke flygurer



men bakkennnuskap, og skulJA vmre godt egnet til å tn:del i .ut
forsvar.
Yvilke nuligheter hnr tyrkrne til- rsvar ? I 5 år hnr de bygl v 1(ige be
restningsaniLgg langs.kyten, vik og bukt son kan tenkeS
Lrukbur f'jr invnsion. Fn.rennnc+. otuniOr[er oU ninulngt. Ett 'xngrop

11 derfor ikke bli en lutt oppgsve_ Men en mn nnta at bcfestningeno ikkc
:,trekker seg langt inn i landet. Det er dLnsuten overt,Jrt et ikkc lite
-Y-J11 ubåter ag nen :annstorpedoer. Dessuten har Luftwaffe knnpfly utt:luk-
-ende bas:irt pa forsvar. Men det avgjørene er ikke antallet og befestnii
rte, men noralen hos de tyske tropper. Det ur ingen almindelig opp1osnis4.

sppre, non noralon hnr tydulig sunket. Son en delvis notvekt har Redics_
4-5000 politifolk i 1 tfldet, supplert av ES.rden, Hirdéns BL:driftstrorn, Ger
:triske SS og nndre grener-on. 6.000 uann • Av disse nå inidlertid uange si

vmre reddel og en knn neppu regne ner ehn 2-3000 lesporate nazister. Ge-
-trips er egså•forsterket, men disse kan ikke bare scttes inn not hje:-ne-

•

yrkene, men'også uå passe på tyskerne selv, Ved siden herav er un. 10-
ikke tyskere, og de vil neppe ha noen sanfølelse med tyskerne. Tines

kriver at tyskerne neppe gir see godvilliçé Det var stillingen for 2 da(
Jiaum og denkkan lett endre seg. Det foregur ennå ny,terier og duserterin
7t1  Sverige. Tysku krigsskip komser ennå til sevnske havner. Represalior
nver2ni-  solJatenes familier Tyskland har tapt sin nening, etter nt Tysk

or r Skupert, og Gestapos nakt svinner. Wayson gir til slutt on uforbu
7.."-JM'anerkjonnelse til du norake hjoumestyrker son hn- holdt hoved-
eynun ov de tyske styrker i ånde, og borte fra Tyskland. Nei, utsiktene

 

silAtkampen'er ikke gunstig for tyskerne flrll. lanåst, •og heltene
h ie-aaufronten er sterke,
ie fra London 4/2 kl. 18.302

Ltte.r nt all motstand er brutt.sammen i Nord Tyskland kjører de allierte
tiop2er hurtig nordover mot Danmark. Meldingun går ut på at Situasjoen er

Det foruligger ingen offisielle neldinger. Det finnes ingen fnst
irie og fnSt front, Franrykningen hindres bare av oppholdet i byer ou

Janisbger  for å ordne adninistrasjonen.  Oslo radio  meidte idag at britte:
har gått over den danske grense ved Paddeborg. Dette er dementert av Dansk
:Fressetjeneste. Det nelda of2isielt fra de alliertes hovedkvarter at Mont-
g-nerys styrker'har gått over Kiekerkanalen og pnssert Kiel og Ylonsburg s
Y1 erklært son åpne byer. Tyskerne flykter i tusenvis til fångel*irene
T)rd Tyskland og andre fersøker dra seg nordover ned båter av alle

angriper kolonnene ustanselig og har senket 25 båter og skadet 178.:efellmingen i grensestrøkene i Dnnnark stinler i uengder sarn.en ved grens,
nru stor spenning og begeistring for A ønske britterne velkommen. Det

iaske frihetsråd har flinnet det nødvendig å sende ut 2 proklanasjoner, ha
il hjemuestyrkene og en til.det danske folk forøvrig. Proklanasjonen til

hjennestyrkene går ut på  at de  allierte tropper skal.ydes all nullg hjelp
men det presiseres sterkt at ugne aksjoner er forbult. Det skal kun skje i
sansvar -ned operasjonene cg ettor ordre frn frihetsrådet. Befolknini.en foa
øvrig oppfordres tll å holde seg t ro og ikke hindre framrykkningen ved sn
menstimlinger. Den tyske sender i Wiihelmsharen nelder at Donitz holder
møte mel Terboven, dr.- Best og.tyske r;yndigheter hvor de antaL,:e
diskuterer en felles holdninj, for Dommark cg Norge. - Deneneste•gjenstnLni
lemLe i Tyskland strekker seg SC kT.1fra Enden met Llhuns nunning. Her
de tyske armeer låst s Lg fast  i riu alliertOs linjer og er revet opp..To.h
pakkede tyske kolonner venter på å få overgitt sug.
På Østerillke front er InSbrd31e inntatt og 7, an, arne har ditt over Dren•
og står >2 km fra den 5, ry-ba fra Italia. Styrker fer denne arme har bru, .
5 dager Pa veien gjenoom østerrike. Salzburg .gav seg imorges over uten
kanp etter først og ha  erklmmt se on  åpen by. • linz beskytes.•
Tra Oslo meldes at 2. nai kl. 12.30 kentet eliteavdelingen av hje=estyrke.

:arkivet hos Jonas Lie og B13:7cs. V.iktenc kde ovez'nannet, ulenlua ingen sktaL
Avdelingen tok ned seg Lica 1,edadunLiforu og et m;alspist solkorsflagg
Risnes. Spenningen i Osle :Jr n,:neb:n uctnoldelig og spenningen stiger fra
time til time. Tyskerne derrant opnfdr3r  seg  som vanlig. De byguer skytter_
graver, barikaderer med pig gtfl og Loxetnr  nrrest'isjoriir. De sor ut til a'
ville adlyde ordre til sisti rtund  oD  den så vif-1 gjeiLo kapitulasjon
fertsatt knmp.


