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fra c-mp 13 til o.m. 19.februar 1942.

Krigen i Det fjerne dsten.

Etter teftige og draMatiske kamper var Singapores fall en kjennsgjerning
om kvelden den.15. februar . Det ver Ohurchill i)ersonlig som meddelte
det britiskefolk denne a1vorlige nyhet. Han kalte det et tungt og vidt-
trekkende nederlag, men han var overbevist om at det ville bli mött med
ekte britisk målbevisthet og ro. De egensknaer son bdr det britiske folk
gjennom somAeren 1940, kan ikke knekkes cv nederlag og midlertidige til-
bakeslag. •
Imidleitid fortsetter den japanske offensiv med  fulr  kreet og kampen om
Sumatra'er i•full gang. Samme dag som  L,ingepore falt kestet jApanerne
ned faliskjermtropper over det store oljesentret Palembang. SAmtidig
landsattffijapenske tropyer p2 Eumatra, men selv om 5 av disse skip ble
senket kom det i lend trop'aer nok til sdmmen med feliskjermjegerne å ta
Palembeng jesin besldeelse.  nnleggende ble imidlertid bdelegt av hollender-
ne fdr de trakk seg tilbnke. Lendsettingen av tropaer ‘iumatra fort-
setter.

_In:teressen retter seg mot len viktigste  Av  byene i Nederlandsk Ost-
India, nemlig Java. Da allierte sender ptedige forsterkninger dit i
form av 21y og trop)er og her må nok japanerne regne med å mdte motstand
av mer forbitret karekter en noengnng fdr i Stileehavskrigen.
Amerikdnerne kjemper fortsdtt tapAert p2. filipinesne, men japAnerne seneer
stedig nye trop .er dit. Let er komuet naarnere enkeltneter on den ameri-
kenske stillehavsfltes .ngrep  pe  Mersjall-og Silbertdyene. I alt ble det
senket 16 jeaanske skip, deriblant 5 krigsskia, videre ble  41  japanske
fly bdelegt, 4 store flyplasser ble tilintetgjort og i militmrleirer
sterkt skddet. Slant de japenske kracsskip som ble senket afAr et
17.000 tonns-nangerskip, 1 krysser oL ndestroyer o-g-2eestorL tr=-btåter.---
Semlet ble det senket 100.000 tonn og skadet 50.000 tonn. De amerikenske
tap var minimale. Japanerne her selv innrbmmet At den militrare skaden ved d
dette angrepet var betyde1ig.
I ukens ldp hsr de allierte troaaer trukket seg tiabeke frd Saluenn-elva
i Durma og tatt stilling ved en ny elv ved navn nilin. Her har det
utviklet seg forbitrede kamper,og disse kamper er sarlig viktige dn de
gjelder surmaveien og forbindelsen til Kine. Japenerne fbrer frem for-e
sterkninger fra Indo Kina til denne froaten. Jneenske fletestyrker

_opercrer utenfor Burmas kyst og det gjetees p) .t dIsse fflestyrker skal
elte i kampene mot hove Hsteden Eangoon.

Nore-Afrikn og lideelhavet.

Noen videre tysk framgang i den Libyske 0rken hnr ikke funnet sted.
Fro-ten gir like vest for Gazela. tatruljevirksomeeten er livlig fre
begge sider. nritiske fly har dombet b2de Lenehasi og Tripoles.
dår det gjelder virksomneten til sjds htr den vmrt betr:ktelig livligere
den siste tidev. ingelskmannene hAr s.:leees sendt flere konvoier ejennom

er kommet vei frem til bestemAelsesstedene
lAdeelhvet. Alle konvoier/
:med tep-av 2 handelsskip. Et krigsskiA ble teeetydelig skadet. Derimot
-har dat gett vArre utover Aksefletene. Eritiske fly har angrepet 2
dtelienske kryssere som ble alvorlag skedet, s mtidig ble en dnnen krysser
engrepet av fly og ble otterlatt i full brann. I britisk U-b:et gikk til
engrep p3 fiendtlige kryssero og 1 krysser blc raneat av 2 torpedoer og
m ansees for tapt. Marineeinister Alex.ndar op)lyser at eet i de siste
3 efneder er senket serlig annge tyske or itelienske u-Ix'Ater.

eksemaktenes  ely  fortsetter angreeene  pe  Meltn.
V estfronte n.

Don 12. februer seilte 3 tyske krirsskio, SchArnhorst, Uneisanau og Printz
Eugen gjennom stredet ved Dover,  s'isse skip hadde ligget i Orest siden
ifjor vAr, men p3 gnuni sv den stedige bombing og p. grunn -v at tyskerne
vol hadde liten glede av la. disse skip ligge dar, m'ette de flyttes, og man
e-n velgte dan farligesi_  in en  net  vr r  tPtt 09 regnnoge

e  ble b skyttet nv sjbnYende fitdyer i store: mengeer, se•t jegerfly,
eritiske fly og lette sjösteidskrefter gike til voldsomee angrep, og de
-onAnedir n treffere Tata torieoer roruten fulltrefferL med bomber.



det britiske:folk denne elvorlige nyhet. Han kalte det et tungt og vidt-
trekkende nederlag, men han var overbevist om et det ville bli mdtt med
ekte britisk mPdbevisthet og ro. De egenskaaer som btr det britiske folk
gjennom somaeren 1940, kan ikke knekkes ev nederlag og miOlertidige til-
bakeslag.
Imidlertid fortsetter den japanske offensiv med fulr kraft og kampen om
Sumtra^er i full gang. Samme dag som  L'ingepere falt kestet japenerne
ned fallskjermtropper over det store oljesentret Palembang. Samtidig
landsettesjepenske tropier p: :nimatra, men selv om 5 ev disse skip ble
senket kom det i land trop:Per nok tll s-mmen med faliskjermjegerne å ta
Palembang i sin besiddelSe.  n ialeggende ble imidlertid ddelagt ev nollender-
ne för de trakk seg tilbake. Landsettingen av tropaer 1:Jumntra fprt-
setter.
Interessen retter seg ne mot den viktigste av dyene i Nederlandsk Ost-
Lndia, nemlig Java. De all±erte sender Jtadige forsterkninger dit i
form av fly og tropper. og her m nok jepanerne rogne med å mdte motstand
av mer forbitret karakter en noengang for i stil-aehavskrigen.
Amerikmnerne kjemper fortsatt tappert  pa  Filipinern, men japanerne sender
stedig nye Wrop er dit. Det er kommet nmrmere enkeltneter om den ameri-
kanske stillehevsflåtes .ngrep  pa  Marsjall-og dilbartdyene. I alt ble det
senkat 16 jepanske skip, deriblent 5 krigsskip, viCere ble 41 japanske
fly ddelegt, 4 store flyplasser tle tilintetgjort og / militmrleirer
sterkt skadet. Blant de japanske krigsskip scm ble senket -var et
17.0GO-tonns-nangnrsklp, 1 t:rysser  0  i destroyer-og-2--shon-dafIten--•
Samlet ble det senket 100.000 tonn og skedet 50.000 tonn. De amerikanske
tap var minimele, japanerne her selv innrdmmet -t den militære skaden Ved det
dette angrepet var betydelig.
I urens lbn har de allierte troa er trukket seg tiebeke fra Seluenn-elva
i Durma og tatt stilling ved en Ey elv ved navn bilin. Her her det
utviklet seg forbitreCe kamper,og disse kamper er smr1ig viktige da de
gjelder Durmaveien og forbindelsen til Kine. Jupenorne fdrer frem for-•
sterkninger fra Indo Kina til denne fronten. Jepanske f1atestyrker
_opererer utenfor burmas kyst og det gjetes p.. t disse fltestyrker skal
lelta i kampene mot hove d.steden Fangoon.

NorC-Afrikm og Middelhavet.

Noen videre tysk fremgang i den Libyske Urken har iklge funaet sLed.
FraTten g.'„r like vest for Gazala. 2atruljevirksomneten er livlig fra
begge sider. Britiske fly har bombet lode Benghesi og Tripolls.
f1ri Cet gjelder virksomneten til sjds  har  den vmrt betraktelig livligero
den siste tidv Engg 1skmennene har s»ledes sondt flere konvoier gjennom

Aeb  er kommet vel frem til bestemielsesstedene
M1dde1h-ayet. Alle konvoler/
'Med tep,av 2 handelsskip. Et krigsskla ble ubetydelig skadet. Derimot
-har det gott v.rre utover aksefletene. 3ritiske fly her angreaet 2
j_telienske kryssere som ble elverlig skalet, s mtiflg bla on ennen krysser
engrepet ev fly eg ble etterlatt i full brann. 1 britisk U-bet gikk til
engrep på fiendtlige kryssera og 1 krysser ble ramaat av 2 torpedoer og
m: ansees for tapt. Marinoninister Alex_ndar op)lyser at det i de siste
' 3 nagoder or senket smrlig menge tyske og italienske u-beter.
aksemaktenes fly fortsetter angrepene  pn  Meltg.

V estfronte n.

Den 12. februer seilte 3 tyska krigsskio, Scharnhorst, bneisonau cg Printz
bugen gjennom stredet ved Dover. L'iss2 skip hedde ligget i Brest siden
iCjor vbr, men pl gTaarn av den stedigc bombing og pa grunn av at tyskorno
cr .)1 hadde liten glede av 1a disse skip ligge der, watte de flyttes, og man
$ral vg1gte ten farligP en ret vnr tPtt  tnice og rem,

ble b skyttot av sjdceende fxtdyer i stor.; mengCer, saot jgarfly,
gritiske, fly og lettu sjDstgiaskrcfter gikk til volsomao angrep, og de
oaptidc 6 treffere med torpedoer forutan fulltrafferc med bomber.



nr. 22 side 2,
7.9-tiske tap var 20 bo.Jb2f1y,-lt jagerfly og malincfartby. Ainst

tyske jagerily ole bdelagt uneteu n  bkipene -.Klarte seg
1ertici 3g er kommet i havn. 3ritiske 1y her usviklee stårre virksomhet
over Vest-lyskl-nd som er blitt .. ngrepet liere gangar denne uk;.n.

0st.- fronten.
jurilaansk og linSkefrortun.
Dur fbrJligger ingen melc-tinger fro, denao del av fronten, mun etter tyske
or)gave:e skel tyske alpetropper hu forebkt seg med  1okel0  fr-eeLet
Murmoinskfronten.
OENINGRADFRONTEN.
^ stur at det i noen tid h.r vdrt•stort sett rolig i floeae i beningrod-
avsnittot,.har ..mobne blussot voldsomt opo i (13 siste a gene. Den
bygn SchlUsselbur som ligger dst Por laeningrd, er av tyskerne
utbygget til . en vuritobel festniag. 1);:t er hovedsuko.lig not (1,ne b,f:st-
noag at rUssorne hor rett1/42t sint, ingrup. Videre hur dur aeftige.
kmpLr 04 dOt lille ster'. Kolpino sbröst for ,-,enirgro.a. Pe utsiC.un av
sAissç. stillinger aamrer friske styr:.e.o. C., tyske ovd,lingur o7
fro innursidon pr,sser garnisonn i Loningred pL. Fra -‘ronstadt oesd.yter
russisko krigsskip Oo tysko stillingor  vod  0=ienbaum og PetereAT. I
omrdet rundt Ilmensjben har russerne OuLfremgung. arlig er tA:tto  til-
felle syd for innsjWn. Den 13. irrurbstact tyskerne sålea, t rusY.orne
a_dde tatt tiUbuke Stur4a Russ. .
J,idtfront,a.
Det or llit meldt ot russisko trop,er sur fortsott sine angrup vest for
Toroaz og enoIm og .ht d p. onkelte .punkt,r skal ha g tt ever r eisn til
Hmiteru5sland, men neen stedsnLvn er ikke effentliggjort. P:. frontun
mellom 7j,:smu og Rshe; a-.r kimu_ne mollom storke tyskg  uvdelingeh
fromskutte russiske tropJer.vot ort overmoto olodire. En forklor r p:; russ.4...sk
hold at de russiske troppLr 1 dette ovsnAti:et er 1-Ldd fram tal tAn eLnt-
lige tysko virtorlinje. Fro dtcs, storkt utnygde baser vr dot tyskarnes

-m,ndng g til unere) mot Moskvu til-varen. De forsvureh d.(a•-foi iiase
baser msd alle 7 til - n r;idighat stliendc midler. P:t t:e s:dlig. •:\r_•Jitt
av midtfrebnttn Intr -n nutt-væro.flag med mildvmr og regn dc . sste d
Men russorne oT)rottnuldar sitt trykk og rYsr lingsomt frome)ver eice; kesIow-
omrbeut. Su 22 to viktige byune Orei o- Kursk or frkomd,les J11 •
tyskernos henf.r.
UKRAIN7-.. OC KRfl.
7;er ruser st..tåig hoY-tigo kAmper 04 Cherkov o d tysiCo s-jrker trues
staliT med bli omringet. oen Ved a.kast nn sta(ige forsterknia.ger
reserver klarur de holde stillinron. Lung0r s5r i. dea kilun som rusrurne
har satt inn i retnin2 ov Dneprop,trovsk byggor de ut sinc nyvundnu

Dertil ko.lser tt det.nowli som har funnet sted 11:,r gjort det
nbdvendig endro taktikk. Russurne meldur at do f•rot-tt flere vel-
lykkede angrep ovur det Asovske 4av mot te tysKe rorbiu2elseslinjer. OE
fra Krie komm,:r Jot meldirg om et g4rnisonen i bovistopo1 vc.O ut over-
rosken,:: angr  u?  h.r tntt tlibe.ke en viktig sti1ling.

Annet nytt.  

Den tyske bvorstkomutnderende i.det okeuperte Fr genural von
Stillpnagel,har lett henrette 20 uskyldip, gislor i Tour og 25 i Rouen for
n motarbeide den voldsomne opposisjon mot tyskerne i det bessette Fr:nkrikc:.
Den russiske ambessLgibr i -"onCon opplyser at un russiske oljeproduksion
bk..t stt:rkt ifjor,og ataden stedig stiger. En n-r kl.rt innstulu e.
nytt maskineri,og de  nller  siste tekniske metoder er t•tt i bruk.
Dcn 14. februar  ble  alLi; menn mellom 16 og 55 r og sl.e kvirr:er mellom
16 og 45 og som enn» ikke  er-med i  det militmre pr produksjor.smessize,
areeid i Russflnd innkeit til tjeneste.
Ytterligere un kjent tysk militTr ur falt i un de. 4Jet er den
tyske. tsnks-ekspurt  Yriedrich  HolLein. Han v sjef for d,n 18. tyske
mtoriserte divisjon som ble 2rundig s1Ltt av russerne for1eden.
Merskalk Timosj:mAko fylte 17 Ar don 18.ds.
pon tyske forsvarzmokt i Norre hur utt_tt forbirdoisesofis or r snm skal
sto i Stadg kontakt med hirden. iss offiserers viktiusto qp.Loxe blir

lede hirdeins militære utdonaing og å kontrollere de bn1de
,,10,  7.,n+'^-~nr+. * fnrit 1 t flyq



LENINCRA3FRONTEN.
1eLor st det i noen tid ntr vart stort sett roiig i k,mpene I beningrod-
svsnitet, har _t_mpene blusset voldsont nan i do siste d rone. Ddn lille
byen 3chlusse1burg som ligfer ved dst for beningrad, er dv tyskcrne
uttygget til en veritsbel festnimg. pet or hovedsokelog mot denc bcf.st-
nsng at rasserne bur rettot sine angrop. Videre hpr der rest hoftife
k .mper om dot lilIo stcf2. Kolpino sUrast for -enlrgrse. Pe utsiCen av
dissc stillinger Monrer friske styrI:o2 lös på Ce tyske aveelinger eg
fr. innersidon prcsser gsrnison-n i Leningrsd på, Fra .‘.ronstmdt Ocse.ytter
russiske Icrigsskip tyske stillinger vee Ormnienbaum og Poteraod.
omrftet rundt I1mensjden har russerne essti fremgang. omrlig er Letta  til-
felle syd  for innsjb on. Den 13. innr5mmcc tyskeene shitesaus t rus:-.erna
nselde tmtt tilboke Storsjo. Fuss. .
idtfronten.

Det er olit- meldt ct rusbiske tropier .tsr fortsstt sine angrcp vast for
Toroaez og CnoIn og tt  de pa  onkeltc bunkter skal ha g tt nver gacascn til
Rviterussl  1nd  , men 110:?fl sterissovn er ikke offentliggjort. frontLn
mellom 7jesms og har kanaone mellom sterke tyske avdelingeå
frpmskutto russiske tropPer vmrt overmote o1odise. En forklur r  as  russisk
hold at  de  russiske tropncr i dette avsnIteet er rb.dd fram tL1 e,n
lige tyske virtrlinje. Fro diss•sterkt utbygde basur v.r det tyskeross
montuf  gn  til mngrep mot noskvs til varen. De forsvortm: derfos isse
bascifmsd alle  7  til r;idi.[:hat stående mieler. 1):! ee 5::1:e litt
nv midtfr:antcn har  en  hatt vmrosIs1ag mod mildvær og regn 2c stst, d no.
Men russornc naorottholeer sitt trykk og rr longsout fraMovcr ebo  1e5101v-
området1 IYert eo,  22 to vi.otigo byene Dred os Kursk er frcmdelcs  ta
tyskernss hondar.
UKRAP:A OC KRfl.
ùur roser stseig Meftige kamper om Charkov og dc tysse sc-yrker trucs
stadig med bli omringet. Ved åskusts inn stoeige forsterkninger
reserver k1ar•r de noldu stil1ingn. Longer sdr I den kilen som rusforn
hor soott inn retninr av Dnepropotrovsk byrger do ut sinc nyvundne still-
inger. Dertil kommer pt det vmromslag som har funnet sted har gjort det
n5dvendig å endras taktikk. husserne me1der at do htr for,t-tt flere vel-
lykkede ongres ovor det Asovske  Hmv  mot  ae  tyske forbinelseslinjer. Og
fro Krin kommor det moldire on at garnisonen I tJuvmstopoi vce et over-
rsskette angrca h.r tatt tilbake en viktig stilling.

Annet n_ytt.

Men tyske överstkomesnderende 1 .det okhuperte Fraokrikc, geners1 von
Stif1pnagel,hmr latt henrette 20 uskyleiso gisler i Tour og 25 i Rouen for
å motarbeide den voldsomme opposisjon mot tyskcrne i det besmtte Frcnkrike.
ndn  russiske mmbassodör i ,Joneen opplyser at den russisko oljeproduksion
5kat sterkt ifjorjog ataden stadig stiger. En her kl rt  o  inustoler,
nytt moskineri,og de aller siste tskniske metoder cr tott i bruk.
an 14. februnr  ble alLe  menn mellom 16 og 55 or og ol e kvinRer
16 og 45 Ar og som enn» ikke er-med i det militmre pr produksjonsmessige

Russlsnd innksit til tjeneste.
Yttcrligere en kjent tysk militær or ftlt i un de.  -1Jet or den kjantt
tyske tanks-ekspert -Yriedrich HolLoin. Ean ve sjef far deu 18. tyske
mtoriserte divisjon som b1e  sa  grundig slått av russerne farseden.
Murska1k Timosjenko fylte 47 r ?ten 18.ds.
Den tyske forsvarsmmkt i Norge  ntr utt tt forbindeSsesoffis or r snm skal
stc i staeig kontskt med hirden. iss offiserers viktifmte gpagsvo blir

lede hirrons militære utdsnning øl kontrollere de bolde nitMcnns
ideiologisku opsIr_rolse. informertc.kretsor vct  h  fort  1.ce  at de tysko
militmre myndigheter ettcr ::ennto ordninn dirsktc komilter tiL å lcdo hirCcn.
fletta var en av de ting Qusitng matte ga mea p for rh festfor.stillingen

akershus. Eom bekjent blc eet tttt en 1onft skrLt  T  veica tll  vT:
or  solvotondignet" don dsgcn.

En vonter it cuislingmyrt2ihJtene om kort tid vil kom, a mcc on forordning
som vil :y5ro muli, far myn'ifbotene m sundc kv,lifisertt oruct's‘kr ft
til Tysklsnd.


