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volt a felszerelés, a kiképzés és az
új fegyverek stratégiai alkalmaz-
tatása.

A Maginot-vonal mögött a nyu-
gati front hadseregei tétlenül vár-
tak a németek támadását, mlg az
azután május 10. hajnalán be is kö-
vetkezett, de egészen más irányból,
mint gondolták . . .

1940 májusáig az antant légierői is
nagyjában tétlenül maradtak, ki-
sebb felderítő repülősektől eltekint-
ve. Közben 1939 december 1-tÖl 1940
március 13-ig epizódként játszódott
le a finn-szovjetorosz háború.

A körülbelül négy hadosztálynyi
finn hadsereg márc. 13-ig állt ellen 51
szovjetorosz hadosztálynak és a ha-
talmas légierők támadásának. Mi-
után a finnek a nyugati hatalmaktól
sem segítséget, sem elegendő hadi-
anyagot nem kaptak, kénytelenek
voltak békét kötni. A vitézül ellen-
álló finn hadsereg 19 500 halottat és
kb. 43.500 sebesültet veszített. 370
községet bombáztak. 1823 légitáma-
dás keretében; a szovjetorosz repü-
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lök kb. 64.000 darab bombát dobtak
le. Leningrádi jelentések szerint
azonban a finn halottak száma 85
ezer, a sebesülteké pedig 200 ezer
lett volna, ami a 400.000 harcának
igen nagy hányadát tenné.

500.000 finn menekültet kellett el-
helyezni és 4600 házat újból felépí-
teni, illetve kijavítani. A finneknek
békét kellett kotniök, az időjárá?
kedvezőtlen volta és hadseregük
teljes kimerülése következtében,
mindennemű felváltás heteken át
lehetetlen volt-

Időközben a németeknek tudomá-
sára jutott, hogy a szövetségesek
Norvégiát meg akarják szállni, rész-
ben hogy Németországot elvágják a
svéd vasércektől. Narvik kikötőjét
elfoglalva, másrészt pedig Norvégiá-
ból akarták a III. Birodalmat észa-
kon át fenyegetni, ott légi bázisokat
berendezni és a tengeri blokádot
szűkebbre vonni.

A szövetségesek vezetésénél a
koalíciós hadjáratok minden hátrá-
nya csakhamar érezhetővé vált.
Minden hadműveleti terv megvaló-
sítása előtt hosszas tanácskozások
fulytak a két állam politikusai, ve-
zérkara között, míg a németek neszét
nem vették a dolgoknak.

így történt, hogy midőn észrevet-
ték, hogy az angolok expediciós
hadsereget szerelnek fel, sőt hajóz-
nak be, 9 órával megelőzték őket és
április 8-ról 9-re virradó éjjel Dá-
niába bevonultak és Norvégiában
egyidejűleg az Oslo-fjordban, Aren-
dal, Drontheim, Bergen, Stawanger,
Egersund, Kristiandsund-nál partra-
szálltak, sőt még az 1900 kilométer-
nyire fekvő Narvikban is csapatokat
raktak ki.

A norvégek csak Oslo és Kristian-
sundnál fejtettek ki erős ellenállást
A sokszoros túlerőben lévő angol
tengeri haderők teljesen érthetetlen
tétlenséget mutattak, úgyhogy a né-
metek, egyes ha Jó veszteségektől el-
tekintve, meglehetős zavartalanul
folytathatták le tengeri szállításai-
kat és az utánpótlás szolgálatát.

Csak április 14-én szálltak partra
az első angol-francia csapatok. Har-
stadnál, Narvik előtt és április 17.
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A norvégiat hadjárat vázlata.

és 19-én Namsos, Andalsnes és
Lárdal-nál. A szövetségesek csapa-
tai a németekkel szemben sehol
sem tudták a helyüket megállni.

Május 2-án már a Namsos és Nar-
dal-nál partra szállott angolok siet-
ve behajóznak, a hadianyag jórészét
zsákmányul hagyva a németeknek.
Május 10-ig a hadműveletek Norvé-
giában tulajdonképpen befejeződtek.
Csak Narviknál harcolnak az ost-

marki alpesi csapatok teljesen ma-
gukra hagyva, körülzárva, csak légi-
úton kapva ellátást, azonban tart-
ják magukat június 9-ig, mig a nor-
végek fel nem adják a további küz-
delmet. A németek 1317 halottat,
1600 sebesültet és nagyobbszámú, a
szállítás alkalmával eltűnt, katonát
veszítettek. A norvégiai hadiárai a
német szárazföldi, légi és íenfferi
haderők kiváló iisszmüködésének
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