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LIKEN SOM GIKK  (22. - 28.  juni)
Mot avgjørelsen. I en tale under de alltertes store foretagende mot Nord-

Afrika  1942-43  sa Churchill at dette, ikke var begynnelsen t,11 slUtten, men !slut
ten på begynnelsen, Om det som så, foregår på de europeiske krigaskueplasser,
ville han kurre bruke uttrykket dt det er "the. beginning cf the end": Han har
lkkeldlrekte CUkt disse ord, men -Utta lte seg i en tale fdr  14  dager siden for
så vidt enda mer optimistisk, idet aa atiYi kanskje hlleree i løpet av
sommermånedene ville kunne se slutten p,k krigen. Og enten det nå bl.ir 2 eller
4 eller noen flere måneder, er vis Utvilsomt inne i krigens sluttfase den for-
stand at selve stormen på "festningen ,1,uropa" er innledet og man kan-ikke imer-
tese noen istørre pause kamehandlingeåe før Tysktands mileitære makt er defini-
tivt knekket.

Trefront-knigen mot de tyske posisjoner er allerede et faktum, og hva som
er vel så viktig angrepene fra øst, vest og syd er tydeligvis intimt samord-
net som ledd i en virkelig koalislons-strategi. HovedpreSSet stang tilta
i styrke fra øst og vest, mens onerasjonene i Italla truer den tyske sørflanke
fra Sørfrankrike til Balkan og den strategiåke bombing i sentrum lammer stadig
nye ledo i den tyske krigsproduksjon. Dertil kommer risikoen for ihdre reis-
ninger og partisan-krig i de besatte land og den konstante fare for nye inva-
sjoner'som binder botydelige tyske stridskrefter langs den enormt lange front
de har å forsvdre og som gjør. deres- fordel av å kunne operere på deindre lin-
jer 111usor1sk; de kan ikke lenger raskt kaste sine reserver fra den ene front
til den annen for å oppnå temporær ggerlegenhet og suksessiVe avgjørelser; der-
til koMmer ni det , område de hölder e.,:e for vidstrakt og deres kommunikasjoner
for utsatt fon det allierte flys anglile.

ttereti den tuske overledelse byddligvis alt her oppgitt å holde
er dens vanskellge strategiske valg: vest eller øst? Da de sentrele -strategis-
ke reserver tydeligvis er alt annet enn tilstrekkelige i krigens nånrende fa.-L
se, er ledelsen et fryktelig dilemma dår det gjelder å avveie de to hoVed-
fronters' beI;ov mot hverandre og disponere styrkene 'deretter. ben strategi pro-
pagandaen har lansert skulle ta sikte på først å kn'use vestmakteneS" invasjons-:
sty r ker og: så ymndo seg mot øst for det første sor det ut •at støtet
mot Frankrike 1;?,r en slik tyngdo at  emuligtotene for å kaste angelsakserne på
sjøen kgjer her er mer enn problematiske, og for det annet later det; til at der
russiske 1nnsats i sommer får en slik styrke at selv en midlertidig svekkelse
av forsvaret i eost kan få skjebdessvangre falger. Tiden for det "elastiske
forstar u  i est dnder utnyttelse aV det veldige russtske  urom" er forbi ; fien-
den står nær .den 'reurope isko f sgtnings  lrj  erreområder at de., tyske -
linger nar en m.).get begronset strategisk dybde ljennombrudd j. eist nå kan få
v gjer ende mlitært, krigsøkonomisk og psykologisk, enteh det

finner ste-d mot 4rs:t ,osttyske riksområde eller mot den hoVedhjørneste.iri det
tyske pro.du'kejenssysI,em som heter Serøsteureoa.

Det: later egfeblikket til a's den tyske overledelse har valgt å innta en
avventende ileldsing, spar2, mest mUlig på siné stri,ejskrefter og vinne tid,
det håp at, nolitisko eller militære faktorer skal dukke opp som kan vende ut-
viklingen til Tysklands fordb1 eller iallfall skane . et grunnlag for en kompro-
missfred. Det ey et fåfengt håp, og en slik strategi 1nnebærer den alvcrligste
risiko .P.rd  tysk svasourkt idet man oversftter ohansene til å fremt-stinge avgj'3-
relser i de ou,nsiTe dyøblikk, mens stridskrefter og posisjoner smuldrer opp.
bct er kareH eriAisk for situasjonens: alvor at tyskernes tap på alle fronter

feff,msiven begynte i itafla 1 ni, er oppe i 200 002 mann + store meng-
der sa,teniel l.Dot er ,også et memeneo  36  p1 sOmme dag falt Cherbourg og V1-
LE:0615.,  to heyedbastioner i det tyske forsvarssystea i vest og øst, begge bare
1200 km,

VestI.Iroiten, siden BV den vellykte landgang er erobringen av Cher-
heurg .den vilctlgete.beglvenhet på invasjensfronten. Etterat de amerikanske
styrver hadde isolert restningen ved sin klle tvers over Cotentin-halvøya,
svines L de '3int nord i et frontalt stormløp mot byen Sem var i deros hender den



26. juni, etter bare . 3-4  dagers kamper i selve fortifikaglonsbeltet og Mindrc
enn 5 uker etter landgangen i Normandie. Dermed er en førsteklaSses havn,
Erankrikes nest største, 1 de alliertes hender. Resultatet vitner på overbe-
visende måte om den slagkraft vestmaktenes styrker nå har og scm hviler både
på taktisk dyktighet hos troppene, en fullverdig ledelse og en overveldende
materield,overlegenhet. Videre betyr det at den annen hovedfase i invasjoner
nå er lykkelig avsluttet og at tyskernes håp om å kunne kaste vestmaktene på
sjøen igjen er definitivt knust; nå er en virkelig vestfront opprettet og vil
i fremtiden være.en avgjørende faktor i krigføringen. Dertil kommer at besid
delsen av en ordentlig havn vil frigerj en betydelig mengde tonnasje, særlie
snesiglbygde landingsfartøyer, lektere ..v. som dermed er diseonible for andr
forctagender; i den forbindelse er det 'gså viktig at de amerikanske og andre
oversjøiske tilførsler heretter vil kunae dirigeres direkte til en ha-vn bak
fronten, slik at man slipper den. . . meget . -tid- og tonnasjekre-
vende omlasting. i England. Dessutbn vil de øyensynllg meget slagkraftige ame
rikanske forband som tok byen, snart kunne omgrupperes og kastes inn i offen-
siven mot sør, øst og vest ved foten av bruhodet.

Viktigst er imidlertid erobringen av Cherbours fordi den gir de allierte
det operative grunnlag for foretagender i langt storre målestekk enn før mot
de tyske hovedstyrker i Frankrike. Til tross for den beundringsverdige måte
hvorpå de allierte har løst probIemet med landsetning av tropper og tildels
meget tungt materiell på en kyst utcn havner, vii naturligvis en beskyttet dy
havn som Cherbourg ha en ganske anderledes stor kapasitet som forsyningsbasis
og tilførslene vil bli helt uavhengig dv vær og vind. Bare den ytre red, som
er beskyttet av en 3,5 km. lang granitt-molo, gir plass for 100 store laste-
skip, og havnen har normadt'en lossekapasitet på 30 000 tonn i døgnet. Tysker
ne har'naturligvis foretatt demoleringearbeider i havneområdet, men fer det
første er det klart at de ikke i løpet av noen få dagerddar kunnet ødelegge
effektivt kilometerlange kaianlegg av granitt, og for det annet har de allier
allerede fOr et år sidon truffet omfattende forberedelser til å sotte i stand
denne havn, i hvilken forfatning den enn befant seg, Opprydningsmanriskapene
er allerede i arbeid, cg ferdlg reservemateriell strømmer over Kanalen. Erfa
ingene fra kampene i Middelhavet viger også at selv meget ødelagte havner kan
Settes i brukbar stand i løpet av forbausende kort •tdd, og ikke minst vil det
te gjelde en havn av Cherbourgs størrelse og ngturlige- beskaffenhet; sevom-
det kan ta noen-tid å få dokkportene til de indre bassenger i orden, er-den y'
re red med sine innløp (1 og 2,5 km. brede) så eg,s1 umtddelbart anvendelig,
Strategisk sett har også Cherbourg en ypperlig beliggenhet ytterst på dbn-sma
le -COtentin-halvøya som er lett å forsvare og som i betraktning av de alliert,
overlegenhet til sjøss har en fullkommen flankesikring.

. Mens stormen av Cherbourg pågikk, var de engelske styrker innviklet i et
heftig panserslag i Tilly-Caen-området som bandt de tyske reserver og ga ame-
rikanerne i nord uhindret bevegelsesfrihet, og umiddelbart etterat avgjørelsei
ved- CherbourS var falt, satte en kraftig offensiv inn her nede, med et 10 km .
dypt innbrudd 1 de tyske linjer som resultat. Det kan være det første ledd i
vestMaktenes utvidede operasjoner fra bruhodet, cg det er mulig de i den førs
tid vil legge hovedvekten på fraffistøt i viftdform herfra, med det mål for øye
å ta en.etørre del av den tyske Atlanterhavsvoll frg. ryggen. Det avhenger av
hvilken takt de kan pumpe materiell og forsterkninger inn i bruhodet og av
hvor.raskt de kan utvide eitt område og skaffe •seg plass til utvikling av sinE
styrker. _Nye landganger er naturligvis alltid• fOrbundet med et visst, ukjent
risiko-moment, og allerede muligheten av at-de når-som helst kan komme, bindel
store tyske styrker. Skal opprettelsen av nye bruhoder skje i intim operativ
tilknytning til kampene i Normandie, er det naturlig å tenke på enten Dieppe-
området (med en omfatning av Le Havre) eller på Bretagnes sørkyst, hvor land-
ingsmulighetne er gode, hvor det fins havner av betydelig kapasitet (f. eks.
St. Nazaire og Lorient, i en senere fase irest), hvor tyskerne har meget lange
og utsatte sambandelinjer.bakover osv. Ellers er naturligvis en invasjon av
den franske sorkyst fra flliddelhavsbaser en wenlisa-ende mulighet, et foretasen-
dc som på en meget effektiv måte vil spre de 'v-skec styrker og bety en ytter-
ligerc belastning av sambandslinjene. •. .

1 det hcle tatt vil kampen om kommunikasJonene komme til å spille en ves-



...ent1J - ec.r_ _ s...1s :rst on irrl har naca de dlllerte en klar overlegen-
net eflereae i stortsfl Idet  rce heber;øer sjossejene sg i langt høyere grad enn
tye,Morne kam forimMec, seg på dmn Idoseme ou smidige motoriserte transdort; fien-
der er farst og fremst henvj.rit til 1ernbanene, Sem har lart mindre kapasitet
ens ejstrenseortas os, son  Cr' et stfåere sYstsm, langt mer utsatt.for angrep
fre, Gels stenks alllerte flyvEper Tnn motoriSert transport er det.

Som den tyske overledlse er også ledelsen fer forovaret av Prankrike i
et dilem= skol = Cdors::ke å mette st Icusende sång mot invasjonstroppene
ned Inrsets nv sej seene reserveseynkbr nt usen alvorlige blotter andre mulige
invasjonsotueråder og ,elr particmnena i so:t indre friere sbill - eller Skli man
stille seguvvemtende og olcsensm1sere mel reserger oE besettelsestropper, med
den følge at vesteseenbene i melleneee !htdsoljdener sin stilling? Det later
til at Rommel-Rundstedt bar unigt em selåsemvel: en seig defensiv for å innkap-
sle bruhodot ved inedsmtning •v ens1egovjb 15 nv de tjlgjengellge ca- 50 divi-
soner: Fesult s tost cr at kr.C-(i5CHIHrrCESEOF. '2,1 altlert side ikke i nevne
verdig grad 'Mår kunno,J, nindnes, og !m 1elcen nå de mest truede pantlean-områ-
der, i sorost,  Men  måttbt lesmees, ,1g i mellontlden males de tyske styrker i-
stykkar i meaterialslogEme .inntil H. jun1 ver de tyske tap i Frankrike ca.

75  000 mann, heray 32 OCC, fange:r. Sh rektep genenaler eer allerede falt, og
elamdt de fangne er von Sbbeleiebsn ogådmIrol Henneekb i Onerhourg som truet
sine troppeer med. shånnInFE Mi_vls Ge iako kjesupet til sicte mann!

' På østfrenter Sette den Jeuesishe offensiv inn den 22, juni, på treårsdag-
.en for det tvske omgnep på  Ihmåslat, Per  30M når det gjaldt Flennland kom val-
get av støtrmjng sos, reee  ov on oven=kelse: Hviteoussiand med den meget
sterke tybkm befestninnghhelle-fre, 171tebsk til Sjlecin, scm russerne 1 vinter
forgjeves lap St=  1-j ei,  1 rcåneder, 1 lope ev tres dager slo russerne nd  7
store breeier l oon tovske front cg enovendlet  n'Velterlaryfl- linjen til en rekke
lsolerto festn1mYsover som olir seortele ett for ett, vM.te.e..sk og 3jlobin falt
den 26. jnnj, Ottsja'degen ettor, 11negeLev den. 2es juni eg Sobruisk med 5 tyske
divil3joner cr ulLflaniesrt. memedene v,J,n- negtåe blodiqb; vednVitebsk.alene falt
20 00.0 Lvaksra. ce T.., WO bil tt t1 -1  fcri:-.Te, dermod var  5  tyske divisjoner
satL lit :v spidden men ott 51113, som mcsteparten-av 4  sele det, ved Cherbourg.

Rhsce=o  2nonsetå over den nestaa 400 kis. lar2» front kar som man kan
skjon,ts er, entee rsgdesde steern0. Tyskernos befestnlnger i dette dvsnitt var
stegst enfk med,s, men lels fornelig soot overends red sine sterke garnisener i
en MåneesondIng sår tysheoue fremdeles fastrolner at dette ikke er hovedan-
.5rsaet, men at ers2mtrsjen ner st longn st2rre menhPrig  henger sor Ityrow-avsnit-
tet og den rstymso finsst,, Sår umen et begreb cm russernes slagkret't 1 øyeblik
ket både når  net  sjOlder mamnst:ao eg 9oter1eil og  0n  de st2t, som senere i som-
mer vil hlj roteet mot chen Sgrsks bstfrent. SaTmenbruddet nv den f2rste, ster-
ke tyske ilnle cr ellerede fullstendig, cuE mougo immitoser en utvikling på den
imvitepussiskm front som svarer til den 1 tgesea1nes 1 våres. Gjennombrytningen
i Vitehsk-3jlebin-ousnittet betyr at låoen lese Evina-linjen er sprengt og at
velen til rendstetene og. guv ern .ament-t liRseer mer 911er mindre åpen.

Rnse e rnos emeete eserativm mel nr Medoligyls MInsk, tyskernes viktigste
gjenvmmonds hass så .: mH.n hitssåsk omAt1no, Irin Man alherede skjelne de kon-
vergereende fremstt. :n'mt. desne bv fhos 1itehåle-Grsje—aessnittet, fra Mogilev og
fra  S:Alohin over  eseesujsk, L'fl nan .Oi lsgendte. cserativ: mulighlet cr også et russis .s
faametot fre 1i1tmtmf1. mrsr Fehetab og Daugavepils (Dunaburg) not Riga, et fore-
tagende som kon ell on olvorl1e . trussel met de tyske stiffinger i Estland.
Ger man på situasjonden 1 en etutse, sermusneeng, synes unen også å kunne skjelne
rusoiskm blener sm su storstilet emfedtmingsbevegelse nord og sør for Friajet-
sumoene. 2ver U_Insh en ovens fsyel-åurnoreei. T beggo evsnitt Lan russerne
shtøtte Sin sem'ljne, Tenhol3myis normtlige, fTarm:b 03 sumpene, og kan de bryte
tg,jennom til Sseselem. v11 Syskorned få en lo.hgt mer troppskrevende front enn
do hlt011 eser hoon sserbidig som russeono fnr bevegelseSfriheL for sine over-
lsgno ltefarterio og enesyst:Tuker, 73jsks0he Ison notsrligvis oppnå en front
fsrko.rtoiv vsd å fols tllSeke 01, hålga-linjen eller knnskje endog på Kønigs.-
Merg, nen det v11 s1 aL dE 71.r rsoserne sedgeng til Gelticum og dermed til 3s-
tersjoen. fa velmmy dc A. trekke tropper nerSbver,'risikerer de et russisk
nmehrudd til ee miemTHesks s1ettef snm vil eettc sorsvsnittets eteopevesen i den
elvorliosts ftre cl1er st gjshrembrudd mot dd vitalo forsyningsbaser på Balkan



rer fldm  ovcr ellorie står.' tvflkdr--d:  over-rdd:' e., 15lom1ts. SCIfi

V.i..) C.W.3 UliCeli.g,»

0Es.,5, mr.ct denme bakgrunn må merJ s} at Finnianå I.-er v-at r'I-1. s  ' E-3e.t  mu-
lige tigispurkn t'etc d  erkire. .'iitt skjbnesfeltle:Lske n mej 27C'tin... .J.:JttC'r c
tysk hielp 1 forgAnåelse med truss  :01' CHi  t?sk ku:.-ic 1dtu dneved  rd•ri lede
se berS fra forhandlingctetqke-Je; dun vil fortsettc icrigger tli 1C:t 2 C,Fi.  til

tross for' at nen militfle i-tucts:itn ma anccco Gom hApi ed.  :crovdrat .nt det
KareJ_skc :;es er krgist, a.vir-frentun ';',2 brJt:  san=  ,J). . still J s,:elg, et:, asolk
neset e.vikter. I stedet for å 2t«.: jto viienr:. fråm mot :år-fincLund  ind  r-dsoerne
fra Viberg-åvsnttet svingst  dmit  mordcrtg en sperassr. scm, setrimengt med . u
vikiangen på nesene, tydelivis ger el -,f1.  då en oimfneni-..,g dg  cdilntugjreise
av den betydellRe :del .1-‘f den finsks tntrjdom  btån i  Ka1,21 en I virtc"Yggeten
har deen firisls:å politikk lidt,fdilikt=n. skip tanudd; utvIki  i 1L0Ï  hao kndt illu
sjonene dm ot de st-e-ter2.,4g ke ggenter -.». Tas:- lek  011115.e  vor n:)g,n -1.1 J-di..:2 :±alkri
cm  r.l.t rucssrmo ikke okulic  I nnlet.e rtt,.. stfcnsjv ..-aet Eninnlnd, ec-r at vestme2c-
tene sktille gripe inn til Fj.nniends :ericl, cm at tyskerne I  dr Ll-l't :'»gulle
knusu inv3s:JJJJen i vest cn2; dagett ew  ..;dad  bel_c si.n stynIte vaJgts  F.mit. 1J.di  Rmisslan
og kneke Set, Det vil gå sawg: vej mo t. illusiondn cm an et:ektj.v  idJik [.1_11-
ta:r støtte nå. Den linje den fjuske lodelse nar odlot, er :.egnignaelenmno.
Man sailler va hanclue med hcle Jaåcjonons eksisteno,  cs  ricligcnur 1 tillag,g, ti
deg, ...til,tTere emmenhnudd å få borgorkri.g. Det siee a!: r,eg.:Isgert Uete heTglie
utcn å. rådføre seg mcd riksdaGen, inen.hvis Tolksdag;tn finndg c-,:i cl* må dct
i sannnut J7J.J.re 'galt  fatt. med .leat  -Zinske dnmokratj. I g^ine glIåelieg 4.pscr pr
klamasjc,non om lijskjubneteleesåk_  pn  :riet,. 123 1glatd 50 -.Istres-Gt.. perte-Jtdver.

LufLofåie se tven  htt.-  i førstc  r-.1-1rr' vdrnt '.-d'fd E-t  rird drr ty cfrd  o'LlIndntr
(foruten  ntu.r.L.r“j.c  mcL sambdiadslirunc i Frankriko). Dc - mtge U.kCrfo inten-
se bohbing e.,1  dc: ty: 12:e cljcsentre. 5,rt j..ka  dundgå  f$.1',al_ Lei- cku ty -,:te trop
pers rerlie.)flet ig.liz:tdr Eommerene opårgg ,cnor, cg dåt tnics  dn  Censi
krise som kan hti ekutt i  låndt  av 6 -,i-.11-v: tja. -m-astike  d  rind:gao av
indust-lens behsv an•på tale, nod sen ' nett r, omganf.; bilm ? ranfai L. for
selve k eitgfein ing,en. •

Det amerikanske flyvåpen feltc å ..945 .i.:00 cgte`  tonn beme ory; I ic44  ling-
= v‘nn mod å folle 70e3 C30 tdn-c,?

Iiti Tisledvac,  f ttnec ettr den flgtrkanzge, sffensv  j1' ti.-3stil
lende, DB ducd jananske flåte  J2åget  ik!ge :å to onp kemeJul  P g.dn5Jk0 -
øot for Filippin ec a, mcd vek tairia. Un.f.L:r.fLd- ed  r."d/lid  ot id. pin&n
og lonird-øyecd  ålstid::.  jeecnenno 7hl -Cv 0-.-. -31 pk-m i: I:j U t 1.tCH.-'1KalCz'. J .
erne.nå Lar liert)åot 1CO. ',J.engans 1 ..Lillobe -  dg. .11.dd t6,t,  nomfrrrre
1003 fly-re.iaer nr nengarst:iplegsrta rly.

Tetr.tal4a_ -Zogteetter don  aill_ente fne.mgad_ Ln n ed FolJdnice. o
Piombine inntnth , sodoort, på mj,iff•ntatdn dIJ t

Detd økonsile:ke Leacc.lar t.

Ln roli--2c nu Ulon C:.-- ii-. .12et Clt i _ 1 (1.-rx 21:1det fLyvåp-
nets sr-nntn utt cd ig.-ustrecnficgd»fts.).0fleflu nå -r. - -,.1 '? 2CM..
t  RiCf Citit tyd..,..*.. '.2CP1'.1k cm d11-1 1.(2WribCg:fletC5 fl  C') : CC.,21 r 1.c:2 Ut

er bes ; oLdt, nv • itin -rig:larjrgsketwen, - c.,,.-I ØLL i» cr orlc
f lå.S.ald.,'d,drl.ble.r. t J., :1-..t. r
ispi=sjonc,:lc j. Ynna Ein. Lot zaW.C.:: --:leider nn 7etta :rgygge bgnrit

;r:t.2t7JtY'seldJrifi.. åhe laccnsmst 'flo2 27 ca 5 I Sf12 h.7yr.". »,, lentct
følg(:nde 27' 1EL , gom 71 dog haia ti1 L.14::. YL fcrtil,u_ uTo:

Det cg -,./-:T.nkhl for .T.,:lci  [3ma ike, _ cdc..idddl --t, i i-nyo9L111D ip,og
den ødslagge e.T. 3_a's zkoflemjn.a±d -g- .-crer.å'ak
et 1 do ;:,Cdt,d2 dcd Id.did L.7:e2Lr ,ilud. Pois; rn
krig he,r.brat mud se.g ov lidelrc• state
ke.n 1,)11_ ugndtt fed- lika mcgct -."...cr dg gr -ILI:t., cv dge 5.t
dissa 2tn.-birCE dilDn:d 4-11 ct1:-^ -.71-ccddt .-= . -c
.d.,- burtjgit mull.ge LYJno'dpbydnr4. _ -,n=i n In i e.vdtraf
cleze. .-7.7. (2:_  :::!-.,i- e art:..Piter=E.'=:



Disse to sosker blir av og til blandet sammen. Tyskerne er ansverlige  
skaden, sier man, derfor skal tyskerne gjøre skaden god.igjen. Perfaringen

fra forrise krls har sjort nasjonene meget forsiktige når det sjelder finansi
elle erstatninger. Isteden er rent fysiske erstatninger kommet på tale. Den
tanke har vært framkastet at Tysklands gkonominke bygning skel brytes ned,
dets fabrikker nedlegges og maskånene sendes til de allierte for å gjenoppret
ødeleggelsen av deres åndustri. Russeree har offisiellt diskutert og visstno
også framlagt forslag om at en meget stcr del av Tynklands voknne menn skal m
biliseres til arbeid i de områder de hen ødelest. Disse forslas er ikke e
sakt utformet, men deres tendenn ur ty reelig;  det er derfor viktig å gjøre det
klart at erstatning og straff ikke er mot samme. Tysklande ofre har et sterk
ønske om at rettferdigheten skjer fyli fibtog at straffen blir iverksatt, men a
minnelige menn  os  kvinner ønsker ennå sterkere å få nok brød å spise, å få ta
over hodet og at ordnete forhold blIr ejenopprettet I arbeideliv og handel.
Når den første seårsrus er gått over, vil gnsket oe, en hurtis forbedring av 1
vestandarden ete. vmre mer utbredt enr gnsket cm hevn  os  straff. Og det vill
vmre en politisk umrlighet å la den økonomiske avstraffelse av Tynkland inngå
som en del av de alliertes rekonseruksansplaner, nar de erfarne politikere o
ukonceri r vet at de fleste fermer for økonomisk straff utsetter gjenopprettels
av et normalt økonomisk liv.

bett at tyskerne ble satt til å arbeeLde i Frankrike, rorge eller Sibir,
at don tyske industritble brutt ned og transpertert til andre lånd. Det vill
bety at 70 mill, mennesker i hjertet av Europa ble dømt til on så lav leve-
stendard at de ikke kUnne yte noe bidrag til gjenoppbyggingsn av Europa, hver
ken som selgere eller kjøpere. Dette betyr så meget aer fordi tyskerne rent
arbeidsmessig er et av de dyktigste folk i verden. Hvis Tysklands produktive
maskin blir trukket tilbake fra proauksjonen, vil det fe veldise konsekverser
smrlig for landets naboer. Dertil kommer at tvangsarbeid er den mest uprodub
tive form for arbeid, og å overfere etslitto anl oss  kan baro ha noen hensikt
som nødsforanstaltning, hvis det ikko fins nocn annens måte å gjenoperette de
alliertes tap på. Det er heller ikke melis å skille do okonomiske virkninger
av en uheldig erstatningspolitikk fra dons Politiske folgor. Det or ikke sar
synlig at en nasjon på 70 mill, menneskor, som blir fratatt ael e  15.vsmulighet
er, kommer t11 å nå fram til noun politlek seabilitet. Den ontalte framganss
måte var likevel kanskje tenkelig som det av en plan em totel og detaljert al
iert kontroll mcd Tyskland, en kentroll som skulle vare en eller to generaujc
ner. Det kan vmre at De Fbrente leasjener er villige til å  me  enn for en sliP
blan. Men hele deres historie tyder på et de ikke cr d2t. Det or det gamle
broblem om å stikke ut en bolitekk som er praktisk holdbar ikke bare i selrer
time, men også 15 år etterpå.

Et forslag om en realistisk eohendling 2v erstatnångespesrmelene, er ikP

ct forslag om å spare Tyskland. Det er eaneke cnkelt et forsok på å holde
erstatning og straff ut fra hverenere for å hindre at det blir foretatt straf
feaksjoncr mot Tyskland som ødeleggcr alt hAo om en nurtig :keelomisk bedring
for de allierte. De hjemsokts neejoner må f71 hjelp tie å bygee  obp  sått eko-
nomiske system igjon, men det må væric vtrkelig hjeln, ikke ilfueerisk hjelp
fre tvangsarbeidere. Det må være mulle for en bestemt perioeo, f.cks, 5  ellc
10 r, å gi smr1is gunstige handelebetiteelser til Hitlers hofeee tere. Handels
avteler kunne inneholde "ment ødelegto nasjons"klausuler. De b1drees man kan

era ivskland, vil veres meget storre hvis tyskerne får lov tål å fortsette å
drive industri. De allierte kunne f. ckt. gå inn for å holde det tyske folk
på dets nåv-erendc lovesteneard om 3— eller 5-års periode og bruke det over-

skud r,  son nå sår til rustntngor tll kapitelgjonstander til de eorermote nasjc
ner. Russland mille få moget mer ut av leverensene air meesemeoeuscrto mackit
cr, traktercr, biler ctofra tyske etterkrIggfabrikkor ern sm tyske arbeldel
1 Ruseland.

-eår man tenker gjennom skadeseret2tnrgsteosretålene, ml tn bruko logikl
ot realisme. Det er ingen grunn til å utelate folelse og krav om rettferd.
eran ken ikke utclate disse to faktorer. Det tyske folk har stmrre sk,fd  enn
noe annet laed i historien, og det ville fere  fil  skjcbenseveegro reseltater
neglisere dee okkuperts Europas krav om rettford Men retteoed må parres mec
fornuft. Usen må for det Ierste huske på et alt forebdror seg med tiden _Det
Or tåpelig å diskutere rent generelMt for eller mot mn "streng" elLer "mild"



ont e. t allierte nasjorer ken elske tyrkerne som sine brødre das
etterst krigen er slutt, er like absurd som å tro at demek r atiene vil vre
villtge tti l_ubegrenset tid å bære de tunge byrder m.h.t. politionpsyn og
ministrasjon som en strenrg-, fred vli fcre med seg. Det er derfor heldig st
freden blir hård i begynnelsen og mindre rigorgs etterhvert, det tyske
felk en 5-års period ‘e  bare beroldo 1/2 av hva det nroduserer og gi resten 4

tyskernes tidligere ofre er fornuftig, fl. holle  har  3konomisk nede for allttc
er ikke fornuftig. De allierte regAe r in---  'e r creve erstatninger uten hensyr
tll det tyske felks velferd så lenge de allierte nasjoners befelkninger
ikke bryr seg 02 det tyske folks følelior, men ikke lengre

For det annet vtl det være domt  å:  straffe fyskand okonomisk på en sånn
måte at det fører mcd seg en økoncmisb: straff for de allierte selv. Det er
cc bra å overiate de allierte bostem'e sesretten even den rikdom Tyskland bo-
st.ter. Men å flvtte denne rikdom _enee reelkapltal til andre land, vil
de fleste tIlfelIer være å gdelegge len.

For det tr.241e; sider nevedhe n e'kten er å hindre at Tyskland begynner
igjen - å gjøre tyskerne fattixe er ikke et mål i seg solv - kan man trekke
visse politiske konklusjoner av det anførte økonemlske syn. Det er en grens',
for den grad av forarmelse de alliorte, etter de få forste år, vil nåfere ty
ksrne, ikke minst fordi enhver glik fornrmelse krever politioppsyn m.m.Fordi
det er slik, må vi for all del konsentrere vår energi om å gjennomføre avvær-
Q‘_agen og bare sette iverk de økenomiske tvangsforanstaltninger som er absclr
r. . dvendise. Og  f ordi irgen fred kan vare evig, hvis tyskerne har varige imr
onlinger å gjgre mot den, er deL lurest å berence deres klagepunkter tll 2:

I:C som de karskje kan forsone seg med. Det er en ehanse for at tyskerne vil
old seg til ro uten ailitmr likestllling, hvis de tkko samtidig blir bergvet
stne livsmuligheter. Men j. komein•ro gkonemlsk_forermelse med mIlitær underli
genrot er å gjøre•det tyske problea ri%aseits .for alltid.

Frlkesf•

Nedenstående spgremål bes'rP.res
begrunnelse tli eelysnirg av Deres
i5oddelen senees eller levers  
tagelsen. UE1 Hvis dette endlates,
bli registrEt som statefiendtlig o
denne holdntng,

r .

6.

Innkelte forleden ttl mmte på  Xorvinger,  Neen gav etter for de voldsomme
trasSler som fulgte mee  innkellingem,  andre ble.hentojc, med makt cg tatt med 1
nabtet, De fremmette ble forelagt folgende skriv:

Til Hr,

413=del/ciaravytirk
lagfmrer eå stedet innen 3 dager ottor mni
eller De ikke besverer spørsmålene val

g må være forbmredt på å bære følgene

Etter fullmakt
.R. Tallaug (sign.)

Var De 0fl15 i b5lsjevIkones overfall på Finnland vinteren 1939-40?
3nsker De at fo r d-Norgo blir utlevert til .5eviettropnene?
Er De i tilf5-fle tt; å viso at De er mo'ntaind-er av bolojevismen?
Hvis De skulde få valget mellom sovje7ru5bis ;r  eller en tysk besettelre
ijorge, hva vtlde  r:te  så foretrekke: Tgsk ..„.. - Russisk
Ellor må De cpsteve en so sr,etrussisk eensettedge for å kunne ta standpur
tll bolsjevismen.
Er De met sabotasje?
fvis  Do f .eks. får  vite at  do, stedet olenlegges sabotasjehandlirger.

TL De de meide fra myro,nNetene?
De kles over at hvls n'et b:2;gåes alverllge sabotasjehandlinger ber

det os de sk71dtge  4k-ne bUr grepet, gå er lan stbr sannsynlighet f5r
del et-fatsfiendtlige no r ske onrgre, scm må ansees for moralsk ansvarlle
for torrorhondlihgene, vil bli skutt.

Hlemmefrentledelsens oaJoie er kler:
å utta:e sor E  v2-1  te å bruke even

9

,......, ...............
Deres underskrift
ikke % N.5. moter. Mar nekt



Holland o Bel 1a - atter en an kri sskue lasser?

Holland o 5e1 ia er forberedt å invas on, og entqn denne kommeir dlrekt
1.--er -eller indirekte vla FrankrIke eller Danmark, så synes det klart at ddsse land

vil bll viktlge krigsekueplasser. Tyskerne har tatt alle multge forholdsreg-
ler både når det gjelder å utnytte disse lands naturlige forsvareMuligheter,
og når det gjelder 'å sikre seg Mot den aeder1andske og belgiske befolkning. I
Holland vil de sette store deler av Hori- og Sydholland eamt provinsene Zee-
land og Friesland under vann ved et evintuellt invasjonsforsek. Ja, om det s
bare ffikal vmre for å beskytte en flank,.  skal  det Være tyskernes hensikt å

islippe løs vannmassene utover Hollends :ord og utover en befolkning som 1 dis
- se områder utgjør nmsten 3 millioner mennesker. Både fra Holland og Belg1a e

opptil 1/2 million arbeddere blitt sendt til Tyskland for å arbeide i den tys
ke industri og delvis gjennomførte ple\ter går ut på å overføre alle menn 1 al
deren  15-35  år til Tyskland for 4 sj:kr ,.! den tyske krigsmakt mot at disse kamr
dyktige menn skal falle tyskerne i ryggen under invasjonen. Ikke mlndre enn
5 tusen hollandske studenter arbeider nå 1 industrien I Tyskland, etterat de
nektet-å skrive under på en lojalitetserklæring. Jødeforfølgelsene I de to
land har fert til at mange jøder er sendt til Polen, fra Holland mellom ett c
to hundre tusen mennesker. De fleste belgiske offlserer ble, i strld med av-
gitt lafter, sendt til fangeleire 1 Tyskland sammen med et stort antall sol-
dater. En del av dem har flyktet og er nå ledere for de underjordleke mill-
tere organ1sasjoner. De hemmelige organisasjoner 1 Holland og Selg1a har 1
det hele forberedt seg godt. Do har 1 stor utstrekneng våpen og venter bare

.W,. signalet. .
T'skernes forsøk å å naz1f1sere Holland o Bel ia, som en forberedelse

til å innlemme størstedelen av deres landomr er 1 det stortyske rike, har
vert lIke mislykket som f.eks. 1 Norges og det på tross av at det kunno synet
som om nas1smen hadde flere strenger å spille på 1 disse land. .

I  Holland har det nasjonalsosialistisko parti bestått siden 1931. Det
ble stiftet av den nye hollandske "leder" enton e. Mussert. Forholdene lå fol
holdsvIs gunstig an for Mussert.både p.g.s. dct nære naboskap med det naz1st1
ke Tyskland og p.g.a. don store arbeide10:,hot og sosiale uro 1 landet. Men
partict fikk aldri mer enn 6 ropresentanter inn 1 riksdagen av dettes 150 mec
lommcr. Etter det tyske ovorfallet på Holland trådte Mussert frem med ktav
om å få del 1 makten. Men først 1 dosemher 1942 nådde han sino drømmers mål:
å bli anerkjent som Hollands"fører". De demokratiske partier var alt oppløsi
fordi "de var representanter for en foreldet tankeganguten indre bærekraft
og derved hadde mistet størstedelen  av  sine tilhengere". Mussert ble dog al•
dri anerkjent som statsoverhode 1 Holland - som f. eks. Quisling i Norg(
hvilket for en del kan skyldes at Holland ikke har vert tiltenkt en såpass
selvstendig rolle som Norgo innenfor rammen av det stortyske rike, men dot
har vel sin bcste forklaring 1 det forhold at Mussert var for betydningsløs
til å nevde seg 1 den stadige rivallseringskamp innen partlets ledelse. Han
bar heller ikke oppnådd stort i sine "samtaler" med Hitler om Hollands skjeb
ne. Det encste han hittil har oppnådd er en forsikring om at Hitler ikke
"skulle annektere  tiolland og at rellgionsfrihet og samv1ttighetsfrihet skulli
respokteres". Uen dessuten har han klart å samle'alle hollendere. For alle
partler står dronnln dilhelmina nå son det nasjonale symbol. .

I iclgla fins dct ingen Zuisling som er landets "fører", men tyskerne h-
pr»vd å benytte to nazistpartier. Tyskornc har søkt å utnytte motsotningsfo:
bollot mellom de to belgiske folkeelementer flamlendere og valoner. De har
arpclert til flamlenderne som germancre og på alle Måter søkt å gjere tilslu
rAngen til Tysklend så fristende sommulig. Vallonion ble derimot planlagt
in.,.lommet i frankriko som kompensasjon for de franske områder som skulle av-
stLee til aksen. Som et ferste skritt i denne retning får man se den todeli
see  e  1941 ble foretatt mellom etazistpartiene i Bolgi. Den flamske nasjona
forening under .-3taf do Clerops ledolso fikk monopol på Flandern, mens Degrel
los rexistrarti helt konsentrerte seg om Vallonien. Dot Skinn av komikk som
3elgia, liksom i de 3vr1ge deler av Europa, lavller over nazismens plagiatore
har gjort at man på nasjonalt hold neppe rogner med disse partigrupper som
nocn alvorlig trussel. Men tyskerne syntes å ha en virkellg ehanse til sama



-
" stedltelst-rne på den tid overfallet fant sted. 'EM virkelig sjenerøs ho

srslng fra lysklands side kunne kanskje hatt god vIrkning på bakgrunn av terro
veldet fra forriga verdenskrig. Den tyske militmrkommandant i landet, gener
?slkenhausen gikk tdT å begynne med også inn for en slik linje ikke minat ur
..en'inntrykket av kong. Leopolds medgjørlighet i kapitulasjonsøyeblikket. Men

glick i Belgla soM 1 Danmark, nasjonalfølelsen kreVet brudd med tyskerne,
golvom de oppferte seg aldti så korrekt. Og ved nærmere bekjentskap med de
tvek6 nazimetoder tok det belgIske folk fullstendlg avstand'fra okkupantene

to år senore Varstallet på arresterte belgiere kommet,opp i 10 000.)Det
skjedde også under 1nntrykket avtden Ismsats som stridende helgiere ytet for
deeallIertes sak, på do forskjellige krIgsskueplasser, og den holdning som
bergiske regjering inntok under og efttr flukten til England. Kong Leope14 e
blitt kritisert, både utenfor o¥ innenfer. sltt landp grenser, ford1 han vakl
da sltuasjonen var mest kritIsk•for de alllette. Mershan hat under'hele sit
•fRngenskap holåt btand oVerfor det nasistiske'press. Det fortelles at db Le
Degrelle forsøkte å overtale kongen tll å gjenoppta makten med en "nasjonal"
minister ved sin-side, .relste kongen seg midt under nazistledereng tale og e
klflte: "Audiensen sOm er påtvunget meg, er slutt." Kong Laopold er nå fort
tll Tyskland som gissel.

Etterat regjeringen hadde måttet forlate landet, .vedtok de belgiske kau
en lov, som 1 regjeringens fravmr la den administrative makt 1 generalsekret
renos hendor. Dette benyttet tyskerne som grunn for en infiltrasjor
I de viktIge ministerier manøvrerte de inn sine egne folk, f. eks, på poster
som generalsekretmr 1 innenriksministeriet. pette har igjen ført til sterk
motstand fra dommerstanden, advokatene og borgermestrene. For å knekke denr
motatand utstedte tyskerne i marts- 1941 en forordning som senket pensjonsalde
fra 65 til 60 Ar. Pette betydde an kraftig uttenskning av . pålltelige
folk som så ble erstattet med nazIster. Men dermed skaptes_den belgiske  unS
jordleke bevegelse som med sabotasje søker å svekke den tyske krigsmakt b'g s
står parat til å felle tyskerne i ryggeh den dag ordren kommer.

-Både Holland og Teelgia har spllt betydningsfulle roller i. den allierte
krigsførsel.Holland bragte de allierte et tilskudd 1 handelstonnasje på
skin  d.v.s. ca. 2,250,000 tonn. Dessuten kjempet 39 enheter av den holland:
krigsmarine 1 europeiske farvann i den kritiske første tid av krigen. Idag
stAr den hollandske krlgsflåten av mer enn 60 enheter med en besetning på 7C
mann. rlåten har gjort utmerkete innsatsar ved landstigningene i Afrika, 13
pisilia og Italla, liksom 1 Stillehavet under kampene mot japanerne Beigis
Konge erklærte like efter at BelgiR hadde kapitulert at det aktet å fortsett
kampen. St ekspedlsjonskorps ble sendt til Etlopla hvor det gjorde en bemei
kelsesverdig innsats. I Kongo ble også belgiske flyvere utdannet, som senerE
innenfor R.A.F. vax med på anfallene mot Festningen Europa. 0gså hollandake
fIyvere er blitt utdannet pg opererer på de forskjelligste deler av kontiner
tet. Og hollandske og belgiske landstyrker står parat i Sngland for å slutt
seg til invasjonsstyrkene når de drar over  Kanalen  og inn 1 Hollend og Belgå

o

Amerlkensk krigsinnsats.

Krigsminister $timson oppgav forleden at UISA nå har 3 657 000 mann på d
forskjelllge krigsskueplasser verden over (tallet,skal i de kommende månedel
skes til 5 mill. mann). Hele den amerikanske arme utgjør ca. 7,7 mill. nanr
Av disse hører 2.350.000 mann til flyvåpnet og bare 1.500 000 til infanteris
Msn regner med at vel 1/2 av infanteristene - ca.S'O.000 mann - befinner se€
ved krIgsskueplassene. Ca. 400.000 ert1llerlster og panserfolk er ved front
ne. Den amerikanske flåte har et personal på 3,2 mill. mann. Herav faller
allfall 700,000 på flåtens fly. Det amerikanske flyvåpens totalstyrker ovet
stlger derfor 3 mill. mann.

avis man regner med alt biler, våpen, klmr etc, - trengs det en utrut
ning på 10 tonn for å få over en eneste amerlkansk soldat til den europeisks
front, ror å kunne oppholde seg der, trenger soldaten en tilførsel på g4 kr
forråd av forskjellige slag om dagen. Under kamp behøver hver mann 1 tonn t
rådtom måneden. - o


