
"Aftenposten" 24. august 1943: Tyske railitspe sakkyndige karakteriserer kampene i Karkow-
avsnittet som "hvirvelslag" eller "snurrebasslagtL for §
bruke et :&?na- hyere uttrykk. - Ovenstaende teg'ning illu-
s'trerer var oppfatning av ''SNURREBASlAGET" pa ostfronten.
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Se, llv og blod var oliti en billig vare, Soldaten kjemper son et ledd i'rekken,
og navnet "heit" forpaktet av en skare . Og "drill", kommando farer gjennom skrekken
med band og stjemer, ridderkors en aiasse, til mangen "heltedad" med sverd i hand.
Da apnes fengslets dar mot morgehreden, Han matte ga dan tunge vei alene,
en enkelt mann gSr stille ut til deden med bundne hander, da det gjaldt'a tjene
og setter "Glut und £hre\ "Heldentod" p3 plass. for siste gang et land i fiendebind.

Et enkelt liv! Men det var nannens eget. En enkelt jnann,.hvis siste gjeming hever
Han kunne frelst det, hvis han hadde veget ham til et hay're plan, hans minna lever,
fra leftet som han ga som kandidat: I ildskrift star hansnavn i n*i og natt.
at aldri vidende han ville vike Vi bayer nakken under sla«eta^L«n
frg rett og rettferd — da de bad ham svike '• : ;- og ser «n bedre tid: fl sresseyiai
sin plikt soci tjener av den norske stat. ; ' biir "Gunnar Eilifsen" i galUjrift s^tt.
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33 framstSende finner har sendt presidenten en skrivelse hvor de krever at han snarest mulig ma
skaffe Finnland "fred og frihet".

Stemingen i Finnland i dag kan uttpykkes i to ord; KRIGSTRETTHET og, F^IMRO- Det forste symp-
tomet er neppe nytt,, I storre eller Biindra utstrekning har det vart rasrkbart fielt siden tje finske trop-
per gjordo holdt ved de grenser de n§ stSr. Det siste derisiot, uroen for krigsutviklingen og usikkerhe-
tcn for under hvilke Qaktkonstellasjoner finnlands frasitidiga granser koaraer t i l a trekkes opp, har tradt
tydligere og klarere frara for hver rcaned i det siste halve §r,

Offisielt har ikke siteasjonen i Finnland forandret sag noe i denne tid. Landet har fremdelss v§-
pcnbrorskap med Tyskland, arsr.een holder vakt vod de grens^r de nadde vrm t i l for 1 | §r siden, og innad
foregar den samme uavktelige kamp for § n0ytralisere krigstidens nEringspolitiska og akonomiska felger.
fen Finnland av i dag or allikev.l at annet enn Finnland for 2 Sr siden, da marskalken den lo« juli 19tt
foi%nte at "et fritt Karelen og et stort Finnland stiger from for vare 0yne av de mektige verdenshisto-
riske herdelser".

Finnland er teller ikke det same son koraiiienterte tilslutningen t i l antikomdnternpakten wed felgen-
de ord: . "Tysklands seier betyr vSr seier, likesora dets fall besegler vSr skjebna*. Slite aariterte yt-
ringer forekomaer ikke i den finske debatt i dag. I lopet av siste halvir er den utenrikspoliti^os dis-
kusjon blitt forsiktigere og tausere. Na er den s§ godt som helt forstumet. StatsrSdet komer riktig-
nok n3 og da med noen uttalelser.og erklsringer legges frara av forskjellige organisasjoner og partidager,
men de ord som berarer utenrikspolitikken er SGBI oftest intetsigende og sterotype, og det eneste man kan
kan lese melloiti linjene er forsiktighet,, nelen og usikkerhet. Dramen og Storkarelen og Storfinfiland an-i
tales ikke lenger i pressen, og den felles skjebne raed Tyskland framhevesnS bare av de hel- og halv-
nazistiske saiffliienslutninger.

Det er tydelig at de siste militsre hendelser, den russiske vinteroffenaiven, de alliertes seier i
Tunisia, okkupasjonen av Sicilia og den russiske soraraeroffeRsiv, saint det uteblitte tyske sommeraogrep
i 0st har skapt nye probleraer for Finnland. - Hlr friherre von Born i sin tale p§ den svensbe partidagen
nylig sa at man bar "forberede seg pi alle eventualiteter", ga han uttrykk for en oppfatning som er b l i t |
Bier og mer aMtmelig i Finnland i den senere tid.



Den nye truends mulighet er at Tyskland taper krigsn,
Med uro ser den finske opinion denne eventualitet avtagne sog
klarere og klarere i horisonten, og raed enna storre uro spor
man etter mulighetene for 5 noytralisere en sSdan eventuali-
tets folger for Finnlands egen del. Finnlands stilling blir
for hver dag mer og mer lik en druknende, som fortvilet gri-
per etter et halmstra. Men ikke engang, disse synes a fore-
konnne i tilstrekkelige siengder for a redde Finnland.
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PJR_O_BJL_EJB_E_T_ T Y S K L A N D .
Den livlige diskusjon om Tyskland i hele den britiske

presse, vidner on hvorledes det tyske problem stadig opptar
den britiske alraenhet og hvor overbevist briteme er blitt
om n0dvendigheten av § lsse dette problem, Diskusjonen har
naturligvis ikke fort til noen klar og endelig lasting, wen den har fltt et betydelig mer virkelighets-
betonet preg enn den hadde for 2-3 ar sideru Den gang.sto lord Vansittart, som-utvilsomt er den freros-

te britiske Tysklands-kjenner, - med stor urett stanplet som en hater av det tyske folk - temmelig ensom
i sin oppfatning av at Tyskland ikke bare matte effektivt avvepnes, men de deraokratiske statene mltte-
cgsa pita seg byrden med a oppdra det tyske folk etter de demokratiske og vesterlandske idealer, da en
ulykkelig historisk utvikling hadde hindret at tyskerne lsrtea" kjenne disse idealer for alvor, noe som
har vsrt til stor skade bade for Tyskland selv oo for Europa..

' Lord Vansittarts realistiske og helt illusjonsfrie syn pa det tyske problem har satt sitt preg pa
den beslutning som ble fattet av det britiske arbeiderparti pa en nylig avholdt Srskongress, sn beslut-
ning som helt og holdent viser ekte britisk "commen sense", Den.beslutning som arbeiderpartiet fattet
med stor majoritet, gikk ut pa at Tyskland ma fullstendig avvepnes og den aggressive nasjonalismen under*,
trykkes. Kongressen var pa det rene med at det finnes enkelte.tyskere som har motsatt seg sin regjerings
politikk, men at disse var raeget fatallige, og man mente at den, nazistiske regjering umulig kunne ha fart
den totale krig, dersom den ikke hadde hatt stotte av den overveiende del av det- tyske folk. - Uabour
uttalte videre sin erkjennelse for alle tiltak til tyskemes jlomve.nnelsen,-slik at det tyske folk "skal
kunne spille sin rolle under opprettelsen av en demokratisk, fredelig og trygg verden".,

Beslutningen ble imidlertid ikke foretatt en-stemmig.ag det var livlig meningsutveksling. £n mino-
ritet raed arbeidsiainistar Ernest Bevin i spissen, motsatte sog energisk alle omfattende tiltak for en
"oaivennelse" av det tyske folk. Mr.Bevin og hans meningsfslier.mener at-nar det nazistiske regimet bare
er likvidert, sa korar.er tyskerne frivillig til a tilegne seg de demokratiske idaaler og delta i arbeidot
for a trygge verdensfreden,. Disse synspunkter deles vel ogsa av de tyske onigranter, selv cm on lang og
- bade for tysker og ikke-tysker - darlig erfaring i denne henseende viser at de ikke h0rer hjemme i
virkelighetens verden. ffeningsutvekslingen .ved det britiske artjeiderpapfts- kongress tyder p§ at det
fremdeles finnes plass for atskillig foleise i britemes syn pa tyskland. .Det viser ogs§ at man i
Storbritannia ikke riktig har oppfattet hva som virkelig foregar i de av Tyskland okkuperte land, og
man forstar ikke der det tyske oppdragelsessystems ansvar for hva som na'skjer rundt i verden.
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Den engelske skribent G.Borsky, har u t g i t t e t sk r i f t , hvis t i t e l i overset te lse lyder: DEN S U S -

IE SVBIDEL I VERDEN, - HISTORIEN OM HVORD/W TYSKLAND BEHLTE SIN KRIGSSKADESERSTATNING.



M serlig intsresse or Btrskys oppgavcr ove," hvorcian skaJeserstatningune ble betalt like ettar kri-
gen,, •nniil gjennorifsrelsen av Dawos-^pianen tok til i 1924, ble det botalt omkring 1,7 milliarder gull-
nark kontanl. Ellers var det op0rs;nai cm nafuralia-ytelser av forskjelligc slag: Handelsskip, lokomo-
tiver og jernbanevognor, kreatur og landbruks(i;askiners tyske stats- og privat-eiendofiwier, leveranser til
de allierte tropper scni okkuperta Rhiivprevinsen, levsranser* i fora av stsnkullog koks til Frankrike etc.

I danne forbindelse var det tyskeme byttet om den vanlige matematikk med en hoyere politisk regne-
kunsiSliittresultatet ble at Tyskland - for tiden fram til 1924 « p§sto a ha erlagt betalinger pS tilsam-
nen 57 milliarder gullmark, mens de allierte i sin bokfsrsel ikke kunne f§ totalsumuen hoyere opp enn 10
roilliarder,,. Tyskome skre» seg altsa tilgode 47 milliader, som den annen part ikke kjenner noe til,

flette er jo-Boldest talt merkeligj men enn§ merkeligere er de detaljopplysninger om tyskemes regne-
m§te, som Borsky har kunnet legge fram: - Del viser seg at man pa tysk side fant § ha rett til § regne

" sane egne tap ved. avviklingen av krigen'"sd(n betaling for den skade de selv hadde forvoldt, selv om ford-
ringshaverne ikke hadde demringeste fordel av disse. Derfor f0rte de f.eks. opp 1,3 milliarder gullmark
for den erobreds krigsfllten, son var senket av sine egne besetninger ved Scapa flow og som saledes ikke

,jvar komnat raotstanderne til gode, - i hvert fall ikke som annet enn skrap, son med store omkostnitiger ble •
trukket epp fra havbunnen. ~ En enna st0rre post, namlig 8| milliard, ble fert opp for det krigstnateri-
ell som havnet pi skraphaugen ved avrustningeru Videre skrev de seg 3| milliard til gode som tap ved om-
legningen av krigsindustri til fredsproduksjon,

I forhold til dette or det mindre merkverdig at de debiterte seierherrene 1,2 milliarder gullmark
for det arbeid som tyske krigsfanger hadde utf0rt for deres regning.

Ser mange av de poster tyskerne f0rte opp temmelig tvilsomme ut, s§ manglet det heller ikke pS opp-
siktsvekkende prisansettelser i de poster begge parter ellers var enige om § ta med. De utleverte tyske
handelsskip ble saledes anslatt til en vardi av 0,7 milliarder av krigsskadekommisjonen, mens de tyske
eksperter kom til 3,4 milliarder. Men da den tyske stat skulle godtgjere redeme - altsa de egentlige :
eiere - kunne den ikke kome til at disse skip var verd mer enn 0,6 milliarder. - Pa samme mSte var det
med stenkullgrubene i Saar, som var den preussiske stats eiendom og skulle tas med etter fredsbesteinmel-
sene. Komisjonen kom her til en verdi av 0,3 milliarder, mens tyskeme holdt p5 mer enn det tredobbelte.
nemlig 1 milliard gullmark. Mdlertid kjopte tyskerne grubene tilbake etter folkeavstemningen i 1935,
og den pris de da selv betalte var 0,14 milliarder gullmark, omregnet etter dagjeldende kurs, d.v.s. min-
. dre enn halvdelen av krigsskadekonmisjonens verdiansettelse og omtrent syvendeparten av den verdi tysker-
ne selv tidligere hadde stipulert..

Tysklands finanspolitikk etter krigen og i mellomkrigsarene utnerker seg ved sjongleringskunster av
den art man i ordnede samfunn kaller SVBfflEL. - Matte seierherrene derme gang forstl at tyskere er tys-
kere, og ife ma behandles som tyskere.
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I "Svenska Dagbladet* fant vi for en tid siden et telegram fra biadets New York korrespondent son

meddelte at stortingspresident Hambros sann, Cato Hambro, var ankommet til U.S.A. og hadde hatt et inter-
v}u med«Ne» York Times". Her het det blant annet: «0et er en enhetsfront i Norge, men roan niener at re-
gjeringen etter krigen b0r overtas av dem som ble hjemme og ikke av eksilregjeringen. Kongen betraktes
Mdlertid som et symbol pi enigheten og er ytterst popular."

Neste numner av "Svenska Dagbladet" inneholdt falgende telegram: ""New York. Times" versjon av in- ;
tervjuet med Hambro og avisens ledende artikkel har vakt stor irritasjon i norske kretser her. Harabro
selv fcrklarer i samtale med Svenska Dagbladets korrespondent at hans uttalelse er blitt misforstStt p3
en mate Rom kunno "i et uriktig inntrykk av forholdet melloui det norske folk og regjeringen i London.



& n norste regjaring i London har gjsntatte ganger
u t te l t ertskat o& a ga 6V stter krigen for a ovorla-
te ansvaret t i l tT.fcnn sura var b i i t t hierane, "DENNE
REGJER2GENS OFFISISIE PCLITIKK CG M FRAMILL lGJ i^ .
GJENSPELER OERFOR IKKE PX.HOEN MATE UENiGHET miMBl// ^ p ^
REGJERIKGEN OG DET FOLK DEN REPRESEMTERER. JEG » | / ( ( , 1 i ! i ^ W ^
FRAIiiHCLBT UTRYKKELI6 AT SET IKKE ER SP0RSMAL CM ft- A \
NET ENN AT REGJERIffl STAR I KONTAKT MED HJE1E*
F M i m . JEG FORKLARTE OGSA AT REGJERINGEN AVGJORT
EPRESENTERER NORGES FOLK OG AT.DET IKKE KAN RADE
DB1 HQNSTE TVIL GM DET." .,;. .

Hambro meddelte at det var intervjueren som raw
satte i m ordet M d l e r t i d i u t t r y k k e t "kongen be- .Ijljjilifjjfe,
traktes M d l e r t i d som et symbol pS enigheten og
er meget popular11, Hambros beriktigelse b l i r isiorgen c f fent l igg jor t i "New York Times", men det foran-
drer ikke dst faktum at avisen i sin leder i samsvar med d«n l i n j e en her falger t i l a glare et angrep

Denne beklagelige episode bar vare en alvorlig plminnelse om at ikke enhvcr nor'dina'in i oyeblikkets
glede ever lykkelig.a vare sluppet fra den ubehagelige situasjon som tvang ham til a forlate lancet, ,nS
la seg forl^de til & tro at han har forutsetninger for § uttale seg p§ hjemmefrontens vegne. I dst he-
le kaa det ikke understrekes sterkt nok at den forsiktighet i skrift og tale som bitter srfaring Gmsidsr
har ls"t de fleste av oss, pS ingen mate ma glemmss hverken av oss hsr tijemne eller i og med at man pa*-
serer grensen. Vi har eiterhSnden sett si mange tragiske folger av losoiunnethet, at det na burde Vjra
slutt med indiskresjonene. Bet er en forbrytelse mot det norske folk sa lenge landet er i krig.

Forovrig vil vi pa det sterkeste gi vlr tilslutning til det herr Ha-nbro jr. uttaler otn regjeringen
i sin beriktigelse. Den norske Regjsringrepresenterer det norske folk i dag like meget som for krigs-
utbruddet. Den er REGJERINGEN, betraktet som sSdan og respektert som sadan av alle, unntatt en liten
forredsrklikk. - Hambro benytter i sin forste uttalelse betegnelsen "eksilregjeringen". Ved siden av
a vasre et tysk skjellsord har denne betegnelse f§tt en litt ©dies betydning pa grunn av forhold som vSr
regjering ikke er ansvarlig for. I forbindelse med vir regjering er det overflodig § benytte denne be-
tegnelse, for det er bare EN norsk regjering, DEN KONSTUDSJONELLE NORSKE REGJERING, utnevnt av Kongen,
og av Stortinget for krigens varighet utstyrt med de fullsiakter sod situasjonen krever^ P§ hismraefron-
ten hersker det bare en mening: at v§r regjering til det ytterste loyalt har benyttet disse fullmakter
til 8 fremme landets og det norske folks interesser.
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Norske patrioter i Aalesund brot seg for kort tid siden inn i Nasjonal Saralings kretskontor i Aale-
sund og fikk tak i en stor del av arkivet. I de 3 §r quislingene har sittet-ved raakten har vi sjelden
fatt bedre anledning til i se forrederne inn i deres avdekkede ansikt, sa tydelig kunnet lese de ledende
moiiver, almene drivkrefter og instinkter.

Vi firmer bunkevis av SVAR ?l SKRIVELSE FRA DET TYSKE SIKKERHETSPCLITI. Fra hvert eneste.blad gri-
ner oss i mote et overveldende bevismateriale for frivillig forrederi. Papirene viser et like genialt
son farlig spionasjesystem, et usynlig nett av angivere med trader spunnet over alt. Vi stoter ogsS pi
RENE ANGIVERIER, som gir forklaring pa mange tilsynelatende uforklarlige fengslinger, avskjedigelser o.
8.v. Vi fr§tser i troloshet og raskap , og forakten i oss stiger etter hver som blottelsene viser seg.

•*~«
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Dat er sjeldsn en far papirer av slik betydning lagt fraci pa bordet sosi i dette t i l f e l l e fra Aale-
sund. Kretskontoret for Sunnwe Lag av fJS har vel neppe fat t oppgaver av spesiell art framfor andre
:iartikontorer? - bled ett slag og i dinensjorier som overtraff alle forventninger, har v i fatt dokumen-
tariske beviser sora lar oss sla fast:

QUISLING "SlftTSBtREitt PARTP ER IKKE « T Eg EN UNDESAVDELING AV UET TYSKE SLfkERHETSPOLITI1.
Vi takker vare vernier i Aalssund for godt utfart arbeide.
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Krigen har nylig passert sin 4-arsdag og det ar interessant a fBlge dens kurve. I 1039 ble Polen
beseiret pa mindre enn 3 uker. I 1940 ble Llanmark, Norge, Holland, Belgia og Frankrike besatt pa vel 2
wid. I 1941 koin turen til Grekenland, Jugoslavia og store deler av Russland. I 1942 - ja, sa sent som
for et ar siden - sto Rommel ved El Alamein og v.Bock i Stalingrad. Det er hendtimeget siden den gang.-

MIDDELHAVET: Straks etter erobringen av Sicilia innskrenket operasjonens i teddelhavesomradet
jeg til Oiitfattende bombetokter mot de italienske byer, dels for a paskynns donpolitiske utvikling,
lels val ogsii for a forberede nye foretagender. Hulighetene for den videre militire utvikling i Hid-
Jelhavsomradet var mange. En kunne tenke seg: , :-(:•.
...Beaettelse av. Sardinia og Korsika, enten som en isolert operasjon for ytterligere a sikre sja- og
ufttaTedamnet i Middelhavet, eller som forberedelse til invasjon av Syd-Frankrike eller Italias
astland.
?-. Invasjon av Syd-Italia fra Sicilia. Kunne en ved en slik.inva.sjon. frarntvinjoe Italias kapitulasjon,
'ills en saiatidig lase denoppgaven som marinastratagisk star som den viktigste i Middelhavet, slemi-
eringen av den italienske fISte. Samtidig ville en fa verdifulle flybaser for angrep mot Sydast--
"uropa. Skulle derimoi mot formodning Italia fore kampen videre med tyskerne, er det mindre sannsyn-
ig at de allierte innlater seg pa et kraft- og tids-spillende felttog nordover Appeninarhalvoya.
eriraot kan det vel tenkes at de besetter Syd-Italia som et.ledd i en tredje store mulighet, nemlig
?. Invasjon av Balkan.

Vurderingen av disse muliyhoter ma skjo under hensyntagen tij den samlede krigssituasjon.. Alii-
ravel skal vi fert betrakte forholdene i Itliddelhavet isolert. Det.som i forste rekke talte for nye
allierte operasjoner i dette omrade, var de store stridsvante styrker som her sto oppmarsjert i guns-
:ige strategiske stillinger. Fordelingen av disse styrker talte narmest for en forskyvning av opera-
sjonenos tyngedepunkt mot det indre jiliddelhav. Det kan nok tenkes en isolert besettelse av Sardinia
eg Korsika, men en fortsettelse av eventualle operasjoner av denne- art i retning av Syd-Frankrike,
tynes i oyeblikket aindre sannsyr.lig. Det er en anerkjent regel at angrepet bar rettes mot fiendens
tvakeste punkt og dot kan nappe vare tvil ort at Italia repressnterte, det svakeste leddi "Fastningen
tjropas" forsvar. iteget ville w e vunnet - bado politisk eg militsri - om dette land kunne tvinges
ut av krigen. Vel er det sa at Italia ikke byr noe gunstig oppmarsjonirads mot hovedfiendon Tyskland,
men Italias kapitulasjon ville allikevel siedfsre store fordeler. . '.'iktigere. enn elitnineringen av den
italienske flate o@ .ervervdsen av flybaser er iiaidlertid at besettelsan av Syd-Italia i hay grad vil
ske truselen mot Balkan, som da koai til a ligge mellom orientaraeen - oppmarsjert i: Syria og pa Cy-
pern - og de allier.tes armeer i det sentrale Liiddelhavsonirade. .

Det var salodes maget: sora talte for at fortsatte operasjoner mot Italia matte bli det farste
skritt, og 3. September ble det da ogsS meldt at de alliertb med. store styrker var gatt i land i Syd-
Italia, narmere besterat pa"taen",Calabria. Liet er'ehna'Vfor tidlig a' si om dette;er en operasjon med'
begrensede |aal eller on stortanlagt iwasjoa, men det aeldes at fsrste fase er avsluttet med en
fullstc'}ndig,.suksess, iFivasjanss^rkene har fatt fast tot,:og ststtroppane gar tiloffensiv i alle. :



I
•framkomme]ige retninger. Aksetrcppene ga i s t i l

l ing i fjsiltraktene i det iadre av Calabria; !•

talienerne viser l i ian kasiplyst, men-tyskerRG

kjemper hardnakket. En rekke italienske lands-

byer o§ byer er allerede i de all iertes tender,

deriblant Reggio d i Calabria, San Giovanni, Me-

Ji to, San Stefano og P a M , eg den 8. armee fort-

setter stadig six) frararykning. Det er allerede

tatt over 3.000 fanger.

T i l fardel for en Balkaninvasjon har i ftrs-

te rekke vsrt anfart dan store orientarmee som

s t i r ferdig omkring deti indre triiddelhav, demest

fordelene ved defi omfattende partisanvirksorahet,

svekkelseo a? ofctoipasjonssiyrkene p.gr.a. tsink-

lingen i Italia 05 i det siste utviklingen pS
0stfronten. fr isi Md le r t i d ikke-overse atM;8alkaninvasjon, - forutsatt at Tyrkia opprettholder sin •

naytralitet - er forbundet raed betydelige vanskeligheter. Kreta og eyene i Egeerhavet ligger forelebig

som en mektig hindring for landstigning pa Balkan. - £ t t e r den pagiende besettelse av Syd-Italia kan i -

raidlertid denne hindring osgls ved landgang pi den darlig beskyttede Adriaterhavskyst. - Ken dert i l kom-

mer at Balkan tinder alle omstendigheter bare byr pa lange, sraale og sikkert "torhefulle" veier fram t i l

nsnneste sarrtrale krigsskueplass - Donaubekkenet. Endelig v i l m f5 uker de klimatiske forhold skape

vanskeligheter for operasjonene pa Balkan.

0STFRONIEH: fitter erobr^gai av Orel og Bjdgorod innledet russerne 6. august angrepet mot Karkow,

"nskkeleri t i l Ukraina". Ved et voldsorat angrap•nordost for byen ble den tyske front brutt i 64 km.s

tredde og en dyp ki le prcsset sydvsstover sot Poltava. Jernbaneforbindelsen nord- og nordvestover fra

Karkow ble brutt, seners ogsa jcrnbanen vestover mot Poltava, Da sa et russisk framstcit syd for Karkow

brst jernbanen t i l Kria, st& bare linjan sydvestover mot Dnepropetrovsk t i l tyskemes radighet. Et

voldsosit tysk sOtaTgrop nordvast for Karkon fsrte ikke t i l det enskede resultat og etfer snaue.3 ukers

forsvar sa tyskerno ssgtvunget t i l a oppgi byan., - Kampene har imidlertid ikke vjirt innskrenket t i l

Karkcw-omradet. Msd korte mellomrom har russerne satt i gang angrep pa en rekke andre avsnitt av syd-

og-Hirftfronten. Voldscmst har kampene v r t nord ogsyd for Brjansk, sou ledd i et konsentrisk angr&p

not dsrwe nekkelstilling. Etter § ha erobret jembaneknutepunktet Karatsjev, 50 kra. fra &"jaQsk,^stlr

rasserne (& ^iddelbart foran denno by. Lengsr nerd,, i Ofiradet vest for Vjasma, har russerne ogsa

' satt i m stare styrker pS begge sider av autostradaen fcioskva-Smolensk. I den siste f id har operasjone-

ne vsrt ssr l ig omfattende i dette avsnitt, tytfeligvis wed Smolensk som det operative mSl. Russeme

har ogsa besatt Sumy og ved en lang ki le mot nordvest har de brutt jernbanen Brjansk-Kiev, etter a ha

besatt dbt viktige knutepunkt Konotop, som ligger der jernbanene Brjansk-Kiev og Kursk-Kiev kper sam-

nen Endelig har russeme satt i .ong omfattende angrep pa sydfronten, sarlig ved Isjum 1 Donetsav-

snittet langs elven Mius ned t i l Det Asovske Hav. Operasjonene forte ved manedsskiftet farte t i l erob-

ringen av Taganrog, sora har vsrt i tysk besittelse siden^sten 1 * 1 . Videre kjerapes det allerede 1

Stalinos forsteder og de russiske armeer truer med a omga Mariupol.
Siden russerne 5 august erobret Orel, har kampene p i astfronten i fBrste rekke statt on, de to

nekkelstillinger p§ raidtfrontai Karkow og Brjansk. Her dreier det seg imidlertid ikke bare ont erobnfl-
gen av to viktige byer. Kampen star i virkeligheten om to f lodl injer, Uonets- og Desnalinjene, som
kan betraktes som forpoststillinger t i l Dnjeperlinjen. Wed erobringen av Karkow er Bonetslinjen gjaft-
nombrutt, mens Srjansk og Desnalinjen ennS holdes JW ^<erne . Men allersde na or det weget sc* tyder



pa at tyskerne kan bli tvunget til 2 oppgi sine stillingor ast for Onjepr under ite pigaenda offensiv.
UEM ALfflNNELIGE KRIGSSITUASJQN: Vi skal ved denne anledning se bort fra Stillehavskrigen selv on

denne naturlig nok pi mange mltarvirkerinn pa krigen i Europa. Det er da nsrliggende i ta sitt iitf
gaftgspunkt i Russland som fremdeles er den viktigste krigsskueplass. Det er betegnende og forteller '
ikke sa lite on den kraftforskyvning som det siste h- har foregatt mellom de to motstandere p§ ostfron-
ten, at bortsett fra et mislykket tysk forsok ved Bjelgorod har souimerens operasjoner pi osifronten helt
.vsrt preget av-mssisk initiativ. Den tyske farledelse har valgt en forsiktig defonsiv krigforsel. Alt
tyder pi at det na ikke er hitler, men de erfarne generaler som bestenraer. Da det ble apenbart at en
russisk storoffensiv foresto, hadde den tyske hsrledelse valget mellom to yttarligheter^ enten a sette
alt inn pa I holde fronten som den var, eller a ga til en drastisk frontforkortning og falle tilbake
pa Dnjeprlinjgn. Tyskemc har valgt en mellomvei, "det elastiske forsvar", retrett under seigest mu-
lig forsvaruten a lope risikoen pa et nytt Stalingrad; i hapet ora a kunne ta brodden av den russiske
kjempeoffensiv for den 300 km. lange strekning til Onjeprlinjen var tilbakelagt. Den russiske fraiagang
var til a begynne med innskrenket til begrensede frontavsnitt.'men'etter erobringen av Karkow og Tagan-
rog ser det ut til at storstedelen av syd- og midt-fronten erkonmet i boveyelse. tiled Karkow har'tys-
kerne mistet et strategisk sentrum og hele deres front mellom Smolensk og Det AsOvske Hav er n§ truet,
ganske saerlig gjeller det deres hoyre floy. Hvis russerne ikke har tatret for sterkt pS sine raserver,
og de klimatiske forhold er gunstige enna en tid, skulle russerne ha goda utsikter til I kaste tysker-
ne tilbake over Dnjepr, med frigjorelsen av storstedelen av Ukraina til folge." Den yidere utvikling
avhenger imidlertid ogsa i hoy grad av tyskernes muligheter for'S overfcre nye r'esferver til ostfronten.
Her vil utviklingen pa de ovriga krigsskueplasser bli avgjerende. Det gj oiler ikke bare a binne de
tyske trapper i do okkuperte land, men ogsa for vestmaktene a tvinge den tyske harledelse til a sette
inn sine strategiske reserver. For I oppna dette strekker ikke operasjonene i Middelhavet til. Dejni
suppleres med invasjon fra vest og for denne skulle forutsetningene nS snart vare gunstigst mulig.
2/3 av de tyske armeer er jo bundet i svsre karaper pa ostfronten, utviklingan i Italia m?, vasallenes
vaklende holdning har nodvendiggjort overforing av nye tyske divisjoner til Italia og Balkan, det gja-
rer i alle okkuperte land, den tyske hjemmefront vakler og produksjons- og transportapparatet er bety-
delig svekket ved bombekrigen. Sist men ikke minst - ubatkrigen synes a vsre under kontroll.

Alle disse faktorer taler for at tiden er nioden for det store slag mot lysklands hjerte, Sporsma-
let er.om de alliertes forberedelser er tilstrekkelig langt fraraskredne for et sa gigantisk foretagen-
de som invasjon over Kanalen. I en tidligure kronikk er det framholdt at russerne neppe ville sette i
gang omfattende operasjoner i ost uten a fole seg trygge for at vestmaktenes forberedelser ville tilla-
te omfattende operasjoner i vest nar det gunstige tidspunkt var yme. Hvis denne antagelse er riktig,t
skulle vi snart kunne vente storre begivenheter enn landstigningen pa Italias "ti", sen det mil medgis
at forelobig er det lite som tyder pa at slike begivenheter er umiddelbart forestaende i vest.
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