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Bak stålmuren.  
I Stookholm er utkommæt en høyaktuell bok, "Bakom stålval1en" av journa-
listen Arvid Fredborg, som i årene 1941-1943 har vært Svenska Dagbladets
korrespondent i Berlin. En har anledninE til følge.begdvenhetene pL
nært hold, til å føle selve atmosfæren, til å lese i ansiktLuttrykk og
minespill. Det hender ofte uforutsette ting som kan avsløre en del. Rundt

, omkring i landet kommer han i berøring med folket, kan følge stemningen  pa.
pulsen.
Det som i en slik beretning først og fremst interesserer oss, er: Hvor-
dan har de store beEivenhetene i krigen fortonet seg bak stålmuren? Kan
man gjøre seg opp et bilde av lysklands styrke og nåværende status oE der-
av noenlunde slutte seg,til når det bærer mot slutten?.
Fredborg gjør ikke noe fersøk på å spå noe bestemt om tidspunktet for
krigens avslutning, nen,boken levner ingen tvil om hvor det bærer hen. Et
sted sier han (i august'1943) at muligens får vi ikke engang noen krigs-
vinter til, skjønt dette vel er det sannsynligste.
Den første store bogivenhet som behandles i boken, er krigserklæringen
til Russlando Den ble Bllst med jubel i hele Tyskland. Nå ble tingene
satt på plass - krig mdt bolsjevismen var noc alle forsto. Alle trodde -
selv den svensko journalisten - at det hele ville være unnagjort på 5 - 4
måneder. Og fremgangen sommeren 1941 syntes å bekrefte denne oppfatning.
Folk var beruset av jubel over de store seirene og begynte å regne ut hvilk-
en dag Hitler ville rykke inn I Moskva. I oktober kom rikspressesjefen,
dr. Dietrich, hjem fra en"fronttur og kunngjorde med brask og bram at na
.Var russerne slatt, det..gjensto bare "politiaksjoner"
Hitler drev sine legioner Trem i et vanvittig kapoløp med vinteren, Er-
ebringerMay Smolensk hadde vært variSkeligere- enn beregnet, og tyskerne
ytapte kostbar Yt;dd . Son vi husyer't h,løp. de forgjeves stprm not Leningrad
og  MOSkva.-;mddoV,Mber kom og  glkk, ng'S ble_det stille. Vinteren hadde

lct sdttlhntog.- Temperaturen sank-.til 40/50 grader under nu, Og nå.
.rfl3eynte.tykerne sa.smått  å  Vakne opp aV•don første jubel. Tømmermennone
maldte segfOg mod dem fikk tilliten til ledelsen sitt forste støt.
Den tyske hmrledelsen var slett ikke forberedt på et vinterfelttog. Ingen-
ting var i orden av vinterutrustning. Fredborg beteEner dette son en like-
så skjebnesvsnger feil.som franskmennones manglende forutseenhet m.h.t .
panserkrigendoebbelts:Bverksatte en kjempemessig innsamling av vinterut-
styr fra det tyske folket. Vinterfelttoget holdt på å Pli en katastrofe,
og Hitler bekjente dette i  sin  tale om våren 1942. Stemningen i Berlin
var hele vinteren ytterst norms,ogalvårlig, og det gjorde det ikke bedre
at man etter vinterfelttoget iverksatte den første bunnskraping etter nye
mannskaper0
Et lyspunkt for tyskerne vnr japanornes uventede store fremgang i østen.
Men det var først senere at de tok dette synsounktet. Den første reaksjon

Japans inntreden i krigen var Gn kjempemessig skuffelse'- over at Japan
gikk  pL  USA istedetfor pÅ. Russland. Det var sannsynlicvis for å oppnå
dette at USA og England direkte ertet Japan til å ancripe. Men for tysk-
erno var dot er hårdt slag. De fikk ikke avlasting på østfronten, og dc
fryktet - med rette - at nå kom også Tyskland i krig, med USA, det son de
for en hver pris ville unda. Årstallet 1917 fremtrådte som skriften på
veggen.
Fredborg gir et levende bilde av . t riksdagsmøtet i Krolloperaen da
krigserklærinen til Usa ble kunngjort. Det var nanne prominente person-
ligheter til stede. Blandt dom nevner han stormuftien nv Jerusalem og
ved dennes side vår euen Zuisling. "Aven Quisling hadde fått en heders-
plats. Han såg stolt ut, ungefår som en sprinpojke, som f3r f8rste gången
i sitt liv blivit bjuden på en resa i andra klass." Det var ved detta høve
at Hitler satte bunnrekord i sjofel nedrakning av en motstander. Han skrek
ut sitt hat til "krøplingen" Roosevelt 'apolåder t av alle tjunestemennene.
Men den lange raden av Eeneralfeltmarskalker, generaler og admiraler rørte

cn håhd til applaus.
On tapene i den første tiden 1941/42 i Russland sies, at de tyske tapene
utvilsomt var overordentlig høye, muligens ikke stort mindre enn de russisk.
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Yte sLr i 40 kulFoyrader, oe s21dc.ten 'eta(‹Rc sn)- sjarcser til over-
1 vc dct. Til en st-;einenliknini): anføres at en tysk kronikør i radio oppga
de russiske tapene D 2 1/2 mitnod til k20C.0CC 1.090.090 (øde. Velunde:'
rettede tyskere anclo 1---cdterner tnn w dødo i vi_nterri en 194.1/C2 til
350.000, tall er sannsynligvis .netbt for lavt.
De først",,:, større br-Itiske, luftan: rep - Litback ca Rostock - ble et sjo2e
for d n tysko alnenhet. Tid/i,Lere hadde de engelsk: luftan_r( jone -cyHrt
batollisort, og Gøring hadda onn nest€n sine ord i b,ehold et intet
ha f17noen sinne skal korrine over tysk ter-fitorion. Oen dtsse to anrep;-
ene inniudot den hansyns1,-; 1.iftkrig not Trskland, iik)en ili tn vr(i
h. de; en'greoone pk, disse byer neop. Hellor ikke haedo da til berjane,

eed noen nea;ativ virknne pt don tyske nonlen. ilegativ ble virkningent
f/irst da det viste seg ?et trskorne 512-kr kunne svere mcd samme nynt.
fraldtb Baedoker-raideno var bar _ for tikk L rea.no.
Wren 1942 var ov3rhodet kjennotognet av en tiltagendo kriastretthet

el hold i Tyskland. D- t rjorde det ikke at GoGbbels i sin propz:-
ernda hadde forlatt den seiersikr, linje og d_tt over til z`, ane situas,c
en sa nork son mulig for L f,: tyskerne til i anstrett,e EC mere. Lot vat

denne tiden at propacandaen gikk mer og mer over til dun defensive
ou, dct var da at botbeenelsen "festningen F.-nropai' ble oppfunnet.
E (-9-1,C ojst lence ut for tyskernes offonsiv start:t. Vroffonsivan
t .1 sorneroffensiv, loon da den først kon, nidde den storc resultater.
StrrInin:c:n vendte seg prny, oc- de, storb :-'esultatene so=bren 194:' b"
eted ny ontimisne. Men det dalt:; igjen  da  dbt y- ste seg: at nan hverken koe
til Kaukasus eller greide i ta Stalinprad.
Let er utvilsont at Stalingrad vr.r rn katestrof ToLde for den tTske herr

stenniniren. Dct direktc tap av nannskaper nop{zies til
hTen matcrialtapot var kanskj, verre. 60.000 lastabiler ble tapt
grtad, foruten neyA annot natoriell. Iolt oungis tr.pene I øst I denin-
tiden til 120.000 lastebiler, 7.000 r.±:.avorene- fly. 'ilien vbd
Stalinerad fikk tyskt rnes tillit til ledol sen det cvi jcirend knekk, s022
dan senere ikke har ov rvunnet.
pL danne tid Var det synbart ved Ritlers offentliee frentruden at beLivexr
hetene tok p .han. H n virkrt nervos or sliten ca var synlig eldet. Hans
mangel p likecvekt er jo kjent, bl.n. gfr han i ry.s3ri løs pi porti re
e.epper nLr han er nt, det verst. ''Teppichfresser'`, teppespiseren, er et
,kenavn pa han. Da genoral Paulus son ledot do tyske styrker ved Stalin•

hosøkte Ritler før Stalin,:radci f-11, tilbød han i føre styrkene ti]
)ako til hurce ned et tan av 50 %. 2.,noralen. forøvri..- oppon rte
gitler og støttet .Paulus. Da for Hitler opp i et res,rianfall oc
dra tilbake til Stalingrad og holde ut, ogse til at ban sely ikke falt
ficndons hund. Dct berottes at Hitler, son utnevnte Paulus til feltnar-
skalk, fikk et nytt raseriutbrudd da han hørte at den nvatnevnte bxarskalle
var falt E0E1 fanac i russernos hender.
11;oisoden ved Dienre blo som kjent av tyske propaganda s]Itt stort obp s-
et nislykket forsok pL i onorette en front nr. 2. Skjebnens ironi ville
tyskerne selv skulle levere et avgjørende bevis for at dette var

Plnaolaknenneno lo jo av tnnkon nt at Die cia skullo vrre ot forsøk
re front nr. 2. For overbevise folk offentligjorde Deutsch: Allionbin
r7.,;itunie nobn sider av den en; oaske angrepsordren. Denne gikk ut fra 5 fas
1 operasjonen. De 3 siste av disse var: ødeleelser ved pionere -

gjenninnskinninL. D-rpa fulefo -,tskipning i havn Enj1-..,
lidispersal of troopeil. Litt for sont eppda;:et propagandamniÆteriel

Jlanasjon ved gjeneivelsen av disse sider.
eolv en rekapitulas jon i store trekk av bokens innhold ville for. alt for
1angt. Stanningen etter Stalingrad var undor null i Tyskland, og for a
r--y) hunoret la nan pe racsjonene - tross inntrengende protest fra landbrul.
ri.nistcren. Rasjonen ble satt ned igjen til det eanle viren 1243, og dbt

jo: ikke akkurat til t lette stemnirrsen. Ronmels triunfer
var jo en stinulanå st lwc dot varte, nen'Tunis, og kapitulasjes
her foyd nye hLrde slag til den val_d_ende st‘.nning, for ikke i snakke on
tuftam[repone oa: notgangen i ost. Det finnes en stadig voksonde, skjult
opr-sisjon, son bare venter pi et boloilig øyeblikk for L kontie tl uth•_,



,lenoon er Gete av avdadeno, og fol,k-vittigheten hsr forlusgLt cpphørt
med alle historiene om "unsor Hernannil, som egentlig var populi:r. Pro-
oscandaen har ingon mcr noc tiltro til. At den allercdc for ot par tr
siden ble betrsktet mcd notro, frengr ni føLgunde utslag av fSlke.vit-
tigheten Berlin, Utstillincen ”Sovjcetparadis blo sligtt stort opp

,son en uw_tentsk utstillin fra-Hinsk. Men dn den onsider ble lukket,
an borlineirne: "Nt. kunneeit ikkc holde pn taiger, for folkene i Moabit
(Barlins fettigkvsrter7 ville ha tingene sins
Een syhkende moral har gitt soE utslng mange nLter.  rieross dødsstraf
for hnr ineen noen respekt for rasjoncEingsbestennolser. Alle/som.kan,
kjøper p- svart0børs0n til sv:ulende pris:r, Det hcrsker en utbredt ker-
ruosjon blandt tjunestemennonc, "Dot er il veldiL likt noe vi kjenn.or''-
Det fins sgenter for Socret iBrvice spret over hele Tyskland, og det
foregar neenO iloc,som ikke Secret Servicc fSr redo pt. Pc Hitlers føds-
elsdsø, lør, 20,april, lit eagelskmennene sure at rykter om nt de ville
hilse pt Btrlin i anledring Cngen- Dot blo dratt snmn-n frs holo nord-
Tgskland masse inftvernartilleri til Derlin- Dit viste see ett fly over
Berlin-den natteE, akHurat nok til jage borlinerne ut av deres scngur
oø ncd kjelleren. Den Stottin scm hadde nt-ttet rsigi citt Diftvern til
Borlin, ble poprot, Jo, Seerct Bervice kLn-
I Wlen or stomningøn nenct hatefull mrt tyskorno. Çstcrrikerne har fL'Att
grund5±, nokk av den ettor 5 nrs besettelsd, og du føler SO: liktss okku-
Pert som vi,
Ttl slutt nocn sprødte benorkninL:Gr. Vi novnto nt 'stemningen i Wien er
hstsk mot tyskerno. Uerinot er Churehill neLet popu lÆr der nedc.
Ern-mrincstilstanden i Tyskland Gr i felg: F r ednorg neget bokyringsfull,

,-n med den lan-ee arbeidsdngen virker den utvilsont unde Egravende pe
folkets krofter, 9 1rn urrogater o kurrti r1rnsmidler bidrnr
akkurEt tj1 styrke folkehelsbi, Et typisk utsing nv galcenhumor'hnr nan

betegnelsen DE kunstig cesSer-H 'W{te I. Ge Parben".
Under bomboangrpodne or eiterPa kan stonningen vs,,re hoksL' amper, fordi
berlinerne gir sitt nishag til kjenne gBs,nsk'
Om følplsen 0verfor eneelskmennone beter det:  hGenomsnittstysken hbr
innerst inne en kinsla av att England nlltid vinner sisth slnget. Han
hyser ocksS Gn vics instinktiv beundrnn f3r brittarna.il
Og de sori er soydiec sier:  "Ftp  att segra skall man ha ryskn vanon, den
engelska mnten, itallearna till fiendor cch Hitler som den obekanta
coldston,"
Nyheteno 6/1 19439
Russlond. Ny russisk freffignng sør for kilon ved Kiev truer med avtryte
Tro-rs-±--Eineslinjenc for alle ck, tyskerne son befinner seg inne i Dnjtpra
bøynindon, Man ans1Lr at der befinner seg cs, 75C,WG nann der, - I en
dagsbcf'aling onsdac kvold kunngjorde marsjc,11 Stnlin at Berditsjev var cr-
obret. Byen ble erobret ettor 5 de,'“nc kenD3r, Tyckerne lud store tan,
Etter Grobringen av denne b: kan russerne setto all kraft inn  pL  fromryk-
kingen i relning  dv  Vinissa ved Bug  od  Sjmurenkn pL jernbanclinjen fra
Odessa til Warsjnva. Russiski tropper rykker fron fra Berditsjev i syd-
vestlig retning. Andre rykker fra bedre fløycr oppo i hodet ved Borditsjov
nordvestover, - I omrdet ved Bjels Tsorkow taorger rus serne hurtig syd-
over, Et sted som ble erobret onsdan, kveld lig.ger 65 kn frs Bjela Tzerkow,
Times korrosoonnent i hoskvn fronhover at ved Grobrincen av Pjela Tsorkow
har russerne fiett et nett av f3 flasser,  ou  dnt berervor tyskorne deres
siste sjbngse til t hindro russ nos fregmorsj not banelinjen com fører fra
Odossa til Warsjava, og utsetter de tyske styrkor som stfr i avsnittet
Kirovograd - Snula for angrep fra nordvest. - Et annet russisk fromstøt
er under utvikling nordvest for Borditsjev  oc  vost  for  Novograd Wolynsk,

- av sidebanene som ved Sarnopol foroner scg ned hovedbanen fra
0,112F-=

1 jarsjava, Dotityske konnunkgajonspunktet Sjeretovka pf sidelinjen
er alvorlig truot- Samtidig meldes at russiske tropper son rykkor vest-
over fra ttuevfnensnrincet har rykket 3nndt innovGr i rutning av
Sarny. EnLelto avdelinger skal vsere kommet frein til clven Stuch. - I
nord ba,f jon don første.„ bnitisko  -cme ov_r 90 bycr onsdan. hus,egEe
stEr nindre onn 9 km. finn jernbaneknuteruntot Povo Sckolnikov.
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Italia. Iropper fra den 5. =me harhet godfrcnng. Tn Vltore

gEr heftige cateknmner. PL den C. Ltrmes front fortsetter de innbittc
kamper.
Jugos1avia0 Det jotgr i±:atek,,Jmner 1 Banjaluka. Da5ens kommunikc fra
ueneral Titos folkela melder at juoslvorne rydder BanjalUka kvartal
for kvartal til tross for innbitt tysk motstand.
V•.stfronten. Britiske bombcfly rcttet natt.til torsdae et kraftig an.jrop
77.75-t industribyen Stettin ved østersjøen. Dct var on klar rvitt med  m;';:no-
skinn,  of? de førsto meldinder tyder pL at dc.t var et konsentrert an&ep.
Mosquitofly bonbet Berlin og ntl 1 Vest-Tyskland oc Nord-Frankrike. ,15
fly savncs etter nattens operasjoner. - En stor styrke fly=da festning.-
er eg liboratorfly nngren onsdar ubMtstasjonen og skipsverftene i
for annen dan nLj rad. Tyskerne ytet kraftie motstand. Do amsrikanskz:
bombeflyono skjzt ned 62 tyske jarerfly og, de eskorterende jagre skjøt
ncd 32 tyske jasnrfl y . :fl.-iknnerne 1-:Pstet 25 bombefly or 12 j-n.gere.
rJlierte bombefly anrrep dessuten onsd,„: en rekke: nP.1 i Vest-Tyskiand oE
tyske flyplasser i Frankrike Tonrs or Bordeaux Marignac. De møttc
ikke et oneste tysk jacerfly, oy, ikke ot alliert fly cikk tapt.

N.B. 2 nordmenn vcd. navn Solund oc Østlie somr ojiererer sammon mod en
svonsk damej2Ltar seg oksport av studentor til Sve-rige'. De er allean
i:ivero, Øy samtlige de tifir henvendt ser: til .or blitt arrestort. Vi skol
forsøko til ncst nummer leserne beskjed om hy= disse to farliLe an-•riverne bor.

Nyhetene 7/1  - 44.
RUsland. Efter t ha tatt Rokel_tno rykkLr russiske trooper frem mot
v-iktioO-T knuteounkt Ssrny, 55 vest ror 0073k,..,Lrensen 3.v 1930.- P. don
sydli,e del av Kiev-fremsOriwict baner russerne sic hUrtio, vel Inn
lini:r til do ty-skero som std'tr Dnjeprbotynin,yen. - Syd for Berditsjci1
rYkker re.s.sorn& forbi byen. - Den pc: iko strtsminister har oppfordr,ot
polSkb underp:ravnin3,sbove.:olse til kj.mp& mot

T Italin rykker den 5, =.3 fromo= i fje11endt terrenr,
heftian gatakmoor forlsett.er i San Vitoro. PL den 8. nrmes front har in-
disk-e trorper b_drot sine, stillinger tross heftic motstand.-
:-1.111_ert bombefly frn Midt-Jshen Wr senket 4 fiendtli,ge sklb sntt et
‘z. skib ibr.rind under do siste onerasjoneri Ereerhkvot. -

meldos at Antonescou Litt orPro t 11
cv-dcaere fro Pessbik.-
VestfronHen. Britick o._ =1-;rik.=ke bomb,c:fly fortsatte
f1:1-its-rr II71 iiLodfrz7nkriko idog. Mosk- -toCy i ik,-frrnk

k,. VesttyskI=d, n:,tt bl€v det kRstet nver loon tonn over
st ttin. )ndro flo f.wv-nn11. ö tyske fly Wev skUtt
nod, 6 rH11l,orte fly giKk

kommer til mdsseflrodtIser jerrl-v som ikke har propell o
drevet Emd kemoremert luft, Et antoll av disso fly

bli satt i drift, sli. TJ,t, f1vern kan blI tr.n t til
bebx.ndle disse raski ner. -
Dc.n dr,nsko konsoriiiLive lodir 'fij_117 Virhk1t drept


