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:at er naturlig at en ved fallropet av året ser seg til-
bake eg får at overblikk over de nendinger sou har skjedd, En vil her
przve ecå å a et overilikk over krigssituasjonen ved hveert arsskifte
fra 1940 av, og gjøre rede for nvordan den har utviklet seg fra ar til
Ar.

Den viser hvilker laelg og tung vei vi har gatt, og Måt-
te så, uen d.en viser også hvilke veldige frausteg de forente nasjarie-Fs
styrker har gjort til vi nå .oLl•sider står ved.veiens ende.

1940/41e Dot eurepoiske kontinent ligger for Hitlers fot etter lynkri-
gar uot zst, nord og vest, Østerrike, Tsjekkoslovakia, Po-

len, Norge, Danuark, Hollan(1, Belgia, Luxeleurg, Frankrike er innlau-
met i det nazistiske tusenårsrike. Diplomatisk kup os seierrike felt-
togehar lamslått verden“ Tyskland virker uovervinnelig. De nøytrale
stater som er igjen, forsøker ongstelig å 'tilpasse seg den nye situasjon,
Balkanlandene synes å falle inn under aksen, og den tysk-russiske venn-
skapspakt gjør at intet av de undortrykte folk ser ued synderlig håp mot
kolossen i øst. England står aene mot overmakton, ukuelig, uen darlig
rustet - er det i clet hele tatt tenkelig at det kan vinne tilbake de
mange tapte posisjoner? For øyeblikket har det uer enn nok med seg solv,
The Battle of Britain pagdr, Gøring har Sent sine luftaruadaer uot Lon-
don og andre byer sou ligger under et nådeløst -ou'hardement, og det er
nettopp preget et nytt oxd coventrisieren". Dot er et  -lysk  verbuu og
Coventry var en 2.12gelsk by; dut kan vare grunn til å huske det nå, De
tyske planer ou invasSjn ovar Kanalen ar foreløpig riktignokestilt i
here, men de kan bli tatt opp igjen når sou helst, f.eks. til varen?
I Liya står de italiensko seyrker - ennå en ukjent og tilsynelatende
respektinngydende faktor - oppuasjert og truer Egypt, tryer Suz, Spa-
nia er "ikke-krigførende" på aksens side og kan hvilken sou helst dag
legge sin hånd på Gileraltar, den annan nøkkel til Middelhavet eg det
britisko sjøherradømme dar.•

Sommeren og høsten l914ü or den mørkese tid i Europas
nyere historie. Ogsa i mange ev da besatte land sprer defaitismen og
tilpasningsviljen seg Vichy. dar ingen lyspunkter? Jo, der ere
men de or få og spiadte, 1:et er først og fremet den ukuelige britisko
uotstandsvilje, evnen til å stå aleno og til å håpe, tross alt, Det Or

gjenvalgat av president Roosevelt, tidens kanskje største Og-usst vidt-
skuende staysmann, som klokt og uålbavis:is'e sauler det nøytrale og til-
synelatende isolasjonistiske kegerikas enorme resurser til innsats.for
frihetens sak når tiden ar moden. Det 2r det greske folks ubendige fri-
hetsvilje som får det til å kampen opp uot overfallsmakten italia og
endog gjør det uulig å tilføyo den sviande nederlag i de albanske fjell.
Og det or den Motstandsvilje gn nå fc,r civor Våkner det ene etter det
andre av de besatte iand, først og uest tydalig kanskje i Norge, hvor
vi høsten 1940 har de føree alverUge styrkeprøver og kan notere de
første seire i kanpon mot den nazistiske ensretting; ldrettsfrjInten
til, høyesterett gar av i protest, da terste anslag mot de store orga-
nisasjoner flir slatt tilbake, net utkrystalliserer ses en kjerne av fcli
som tar ledelsen i motstandsbevegelsen og bygger opp de første underjor-
diske orgargi_sasjoneze- Vår i er klar ., ,



1941/42; Der er skjdd en. avg,jx.ende poltisk sCeneforanding - RlIss
land og r.Tysk1and er i kr4g. Men ullitåert er billedet ennå

sainfle, douinert av de tyske triuufer. Ou våren var de gjenstri,liee
Balkanstater, Jueoslava. og Hellas, overrent av utuostaelice tyske
styrker, og ou scuuen oe h7sten rullet de tyske panseronner
over de russiske sletter i. t teLpo sou for uange syntes d tyde pa at
det ikke ville gå den russiske bær sto:  gt de
andre lands, I.noveuber 19JJ-1 sto tyskerne toran LerinErag, foraa MG2-

f kva  ogved Det azovske bav, ilele,dot .vestli,Ge Russland var.gatt tapL,
•ued:tilsynelaterde uerstatteliee x:dstofer cg industrier- 1?ingland hadc.

fått et pusIro i boubingen, T‘Tar ennå Ingen offeniv faktor å
ued, og hadde lidt r,y3 oE al7orliee nederlag Hel]as og selv ou
det hadde lyktes,A befri det -.LvLrste av de undertrykte  land  Etiopla_

- Amerika hadde, økonouisk cttt inn i  kigen  pd.brti.sk side og .sendte
der.låne-..og laieloven økende uengdx-naterl t i. n var ob,
nå foruelt nøytralt, og deb ,tyske ub!=ltoffensi-) tOk,en  unyggelie  toll
av forSyningskonvoiene. -

I.sliatten av 1941  2to  kanåkåe det naziSt:Lske  velde  på høyden
- av sin  iakt. Det behersket et  større landouråde'en-osnden,gang før el-
, let 8iden, og.Hitler erklærte at de russ5.2ke.abeer var inust for  tid

og elfighet- faktoren  Auerika hadde uan:bare-spott.og:-bån:t:r.,I'overs for
•auetikanetne ville kone hdpIøst for sent. Men nettopp  ilitt.'ten  av 194-1

-  viste Også  den tyske'krigsuaskins begrerisning. :TroSs-de-Cvetveldend,
seire i_oSt, Laktat den ikke å knuse russerne Deholdt',hVa-de ville

: os  måtte  holde, De.holdt Lertingrad og  de-hOldt  Moskva,-tro88 tyskernes
despetate forsøk  pa  å sld i gjennou. Like'eterpa kou- Vendepunktet
tysketnelple jaget  ut  av  'Rostov, den frste gjenerotede rgssiske by,
oVerhodet den førsteloy  ty8kerne (box'tsett fta uellouåpilletved Narvik)
hadde uåttet.  gi fra  Seg, 'OG deseuber ga  russerne seiten i. det
ke  slag ou Moskva,  hvorPå det'innledet et vinterfelttog verden
Lied forbauselse og for altid knuste legenden QU den nazistiske bærs u-
overvinne1ighet . •
1942/43 betegner dey stoxe  vendepUnkt-i kx5sen. idligore hadde den

v*rtH p±eget  av  tYsk oVerlegenhet  eller i Ieste fall av en
kreftenes  likevekt. Fra:na av år deiA  den .andre veion, og ued aksel-
leterende fart, Det erde el.11erete Sou tar  ofiensiven, ogHVendepunktet
uarkeres  aV  to'uforgleuuelige-navn i krigshistorien, Stalirigrad og
Alaneiu Ellershadde Aret  Ikext  fitktelig nok,for'de alliertes våpen.
:Den tyske-rettett i vinteren ble ou soi.J. eraf=.1 avløst av en
riktignok noa-begr3ns&j, uen ytterst farlig offensiv sou-1 løpet av fa
uker .førte hakekorset t11.Vorenesj, 'til Stalingrad og til  &POflY  i ut-
kanten  av  Xbukasus oljefelt'er. Sevastopol og Donetsbekkenets industrl-

, et var:i tysk hånd, 5-2„:2ke'uindre faretruende var utviklingen en tid i
Afrika. Roumel slo Ou_soLiueren de'britiske styrkeri vestJrkenen og j;L2z.
.trengte  frau  til El Alcin, 06 kU. fra Suez) og  don  tyske propaganda

• begynte alt å fable oi  et ved  Den persiske bukt iel1oi de tyske
_ Kaukasus-og Egypt•arueer og de japanske styrker.. Japanerne sbo ved

Indias grenser, ettor i lynteuoo å,haerobret en serie  av stra:egisk og
,økonouisk.Vitale aillerte posisjoner 1 det ijerne sten. Hongkong, G,lau
.7ilippinene Maakka og ;:3ingapere, de hollandse oyer i Ostindia og det
.ueste•av Ny-Guinea. Storparten-av Cen auerikansle slagskipsfLate lå

,-:på.bunnen aV pearl Halbour, og det sa ut sou ou Australiaa Indias
$kjebne hang I en tråd. Situasjonen hadde den fordel at anGriperstaten.

_ hadde tvunget USA aktivt ued i krigen, uen enna en gwag hadde dot vist
seg at de:f.radsalskende nasjoner var slett forberedt pa et overfall fra
angriperstatene. Ti3 overflod_vai7 det tyske  ubåtvåpen farligere enn  no
sinne;,det sankat an Lonn ou uaneden, en twmasje selv Auerikas
verfter ennå Ikke kunw erstatt og et tap av forsyninger sou berøvet
vestuaktene ethvert håp ou å kunne gripe ot.fensivt inn a 11ropa for
å avlaste det fryktelige trykk på den russiske forbundsielie, c dei .
prekEere situasjo::1 i Asia og .A_frika hadde ;1.11att de.

(Tkober/r,ovaubor 9L brakte ouslaget, t'orferdelig sent,'
syntes vi okkaperte sou ikke nadde den iulle oversikt over situasjonen,
forbløffende tidelig uå uan si når nan virkellg skjnlner hvor katastro:"T.
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det hele stod. Stalinsrad holdt, trass t alle fotutstgelser. Hitler svor
a.-+; ingen uakt på jorden noensinne skulle drive b.a4.1bort fra denne nøkkel-
stilling ved Volga, og kastet i blint- rascri sine elitedivisjoner fra
forsvarerne, son til slutt bare klorte seg fast:til et par fabrikkoupleks(
med Wehrmachts fulle slagkraft mot seg og eJ,VeA,j,/:71A6n9 Men forsVaret
og.gikk uot vinteren over en offensiv som endte:med å'fdlf;i.ye-teYs;kerne
det største nederlag:de hittil hadde lidt: En hel-årme ble utslettet. Ved
månedsskiftet:oktober-november rev også vestuaktene til seS initiativet.
Ved El Alamein slo Morstgomery Rommel etter alle kunstens'reglr ogdrev
Afrika-korps foran ses.like til Tunis,:Mens et stort engelSX:.-aLerikansk
ekspedisjonskorps gjennomførte landgangen i Marokko og Algerie og etter

-et halvt års kauper kastet de stste rester av de . typk-italienske styrker
haVet ved Tunis,og Bizerte.

1943/44: Allerte triumfer på alle fronter. Rudserne har brutt i4jennom
Orel-Kursk-Kharkov-linjen, befrIdd en stOr-de;11:av-Donbaasenget c

marsjerer mot Kiev. Vestnaktene bar tilkjempet seg.de b Uinfiåkrefikede
herredømmet i Middelhavet og-tVunet Italia.til,kapitulasjon, Aksen er b:
den stortalende MUssoliti fører en skyggetilværelse sou tysk lakei Og
hva som kanskje- er det viktigste av alt: ubåtfaren er,avvergt. NY6 tek-
niske hjelpeuidler som representerer en dødelig fare, for undrvat,Insvåpene
har feid havene rene-for det, og 1 enVoksende strøm'på:gaule'og nybygde
skip går våpen og nateriell fra Amerika-til.invasjorisstyrkeneaou,bygges
opp pa de Britiske'øYer og til de seierrike russiske .rieer. Også luftel
har overuakten får alvor SVingt over. til alliert sia.e, noveber sr inn-
ledningen til de knusende angrep på.nasismens hovedstad, Berling det-
ene-tyske induStriSentrum etter det andre.blir.lagt_i.ruiner; kigen
Europa - har, helt'riktig, fått prioritet i vestmaktenes stratesien
i Asia har de kunnet 'rette alvorlige.slag uot fienden eg for alvor gått
til affennsiven, på New Guinea, pa Salomonøyene og på Gilbertøyen:e:,

194412 står d allierte ved TySklands grenser i vest.som 1 øst. .Undcr7 - veldige russiske OffenSiver  du  våren.og souueren,er.tyskerne kasi
ut av Russland, først av Ukraina, så av Hvite-Russland, nens vestnaktene
gjennomfører.Verdenshistoriens største ved landgangen i
Frankrikeog etter.:et par Laneders stillingskrig slår- overende de tyske
vestameer i en Iynkrig sop silar alle tioligereltyskess -Tlkske rekor.
Sautidig:faller det tyske syste sørøst-EuroPa. saen sk-um. .

ysa.w:len til,aet,egentlise TyskIand, en eneste, Upalite1is va4ps ez par
besatte småstater. Det er ikke nødvendig lenger a rege.med:beirrdde bye
man kan regne ued land:-Frankrike, Belgia, Hellas, Buigaria Renania,
Estlano, Idthauen det neste av Jugoslavia, Albania Og La'tvia, me
Finnland, tySklandS opPriktigste bli
Fra 12 hovedSteder er tyskerne drevet Ut: Roma, Paris,_Brftssel, A-ben,  Tif
.Beograd, Sofia,Sucuresti, Kaunas, Riga, Tållin' og He1sinki-nns;det
kjempeS om den 13: Pudapest._''Festningen Europa" er.falt; det kjempes bE
ou sitadellet Tyskland-o& et par framskutte bas'sbner: Tysklands meer el
tilføyd.nederlag. de-j.kke kan overvinne virkningene av;.dets forsynings-
basis er skrumpetsaMmen til en brøkdel av hva den varj dets hjeumetront
nedsunket i sløV"apati...etteråt et revolteforsøk Ira generalenes-og andre
fremskutte menns side er mislykt, siste resurser bunnskrapes både når
det gjelder 'troppe'r, materiell og.arbeidskraft, og vestmaktenea,flyvåpen
4a.r tilkjempet ses-luftherredømmet,pver EUrppa, retter tilintetgjørende
slas mot Tysklands aroeidsliv.og,komuunikasjoner. Imens vokser.ttykket -
frontene, i vest,  øst.6g  sør,underholdt av en stadig strøm .av reserver

''nytt hverken tyske fly eller tyske'ubåter kan hindre å
konme fram.

Krigen er.avsjort. Tyskland er slått'bg TyskIand;Wet det
Det kan ennå holde ut i uker eg måneder ved å kaste sine siste reserver
men uten hån om å kunne -sende situasjonen til sin fordel,:bare ou å kann
oppnå en liten utsette se Og til nviiken pris? Til prisen aV selvødeleg
for årtier.



-  4 -

Ukens  nyheter i store trekk:

rs"

De allierte er fortsatt ueget tilbakeholden ued sine
ueldinger fra frontene, uen det fraugar tydelig at det er voldso-•-'e
kraftanstrengelser s:-yu blir gjorl, for å tære ucst uulig på tyskernes
krefter og uateriell, sautidig so aet allierte flyvpen utfolder .
en aktivitet sou aldri før.

Fraurykningen under offensiven har ikke vært iuponoren
når en regner etter i ku., uen når en tar i betraktning at de alliertn
nå kjeuper i et terreng sou er fullspekket uea bunkers og hindringer
RV  enhver art, er de oppnådde resultater oppuuntrende. Hele vest-
siden av Rørelva er nå ryddet for tyskere, og kaupene fortsetter
rase i ouegnen av DUren. Saarelva er forsert ued store styrker, og
flere solide bruhoder er etablert. Lengst i syd har tyskerne hittil
vært pa retrett for de kraftige franske og auerikanske angrep, uen fr
noendager siden satte tyskerne inn et kraftig uotangrep sou kou teuuel
overraskende å auerikanerne ng franskmennene. •Fra alliert hcld blir
det luidlertid -eldt at der ikke er noen fare pd ferde. De daglige
ueldinger år ut på at det kjeupes,voldsout, og at luftvåpenet boubar-
derer fabrikker g forsyningslinjene i stor stil. Tyskerne prøver .
legge ou sine forsyningslinjer, •en det nytter ikke stort. - Wrag
aften ble aet ueldt at Ludvigshafen har væft utsatt for et voldsout
luftangrep. Det var I.G.Far•enindustris fabrikkanlegg sou var uälene.

Russerne har nå igang en gigantisk ofiensiv i Ungarn og
driver på ued å Irtflankere Budapest etter sine.gaule uetoder. 'Det er
kauper igang i d6n noralige tydel.

Hellas fortsetter urolignetene,.og englenderne har'trukket
seg tUlpake for å spare sivilbefolkningen for de lidelser sou følP;er
slike kauper.

Auerikanerne øker stadigleraften i sine angrep uot Japan
japanske besittelser. Tokio og Jokohaua har vært uål..for ueget krafti,
angrep av superboubeuaskiner. 'Svære japanske flyfabrikker i Tokio.*le
forleden angrepet, og speiderfly rapporterte svære branner over hele
fabrikkourådet. Auerikanerne har gdtt i land  pa  en øy i Stillehavet
sou ligger 1000 ku. fra den kinesiske kyst og har ved denne okkupasjon
skaiiet seg en ueget god strategisk posisjon.

DET POLgKE PROBLEM. I Underhuset har det vært en ueget oufattende-
• diskusjon n det•innviklede•polske probleu.

Churchill støtter det russiske krav ou at den polske grense skal.følLs
tilbake til Cursonlinjen. Derved ud polakkene gi Slipp på store deler
av Pripet og Wilna, uen får til gjengjeld store deler av Jst-Preussen
Led 300 ku. kystlinje til østersjøen, inntefattet  banzig, 5 uill.
'tyskere skal flyttes ut v st-Preussen og Polen til Tyskland. En
regner ued at det vil være god plass for deu i Tyskland tiI'våren nÅr
tyskerne i tillegg til sine tap hittil i krigen uister uillioner
uann under sluttkaupene.

4 mill.. polakker skal flyttes fra de østlige
ouråder og erstattes ued russere. Det blir pekt  På  de Runstige
resultater'liknende utbytting av befolkning hadde ført til den gang
Grekenland  og  Tyrkia hadde grenseregulering.

WSKEREE HAR UND3BMINERT  deuningen ved Møsvann, c,g.kan i et gitt  5:ve-
blikk legge hele Månedalen under vann. .Det

er beregnet at -yannuassene vil ta ca. 20 uinutter å nå fram til Rjukan,
sou ligger nede i dalen


