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JSK LLYTWT Et I'S;4NNFETEN 011 KRIGEN".

tysk ltiytnent som nektet å skyle 40 forsvarslbse, t11-1

fargetatte russere ble degraderf og fiirt tll konsentrasjdris:

leir, De ehyggelige opplovelscr ber fikk være med på Innon

. hen vie thrueklarta å flykte over t1 3verige skIldrer haa

slik:
....leg karn såret fra den russiske front 1 januer 1942 stter å ha nokt-

et å skyte 40 avvepoede og tilf-sgetatte russere-. Etter at jeg ble

s.kreve± fra aykohuset, ble log ddmi til to inåreciars fengsel for å ha

-nektet å ofterkomme befalats ordrer. sant dcgradert tll veplig men1g.

gÆktet a vende tilbake til dee russIske front; ja, jeg deserterte.

• ' hadele for hensikf å flykte til det tri Frankrike, men på grunn

av forrederi ble jog 1. juni 1942 arrestert ved grensen. Mak stillet neg

for krigsratt ved den 143. divisjon, fongslet meg og satte rrog under

streng bevektning, og så ble jeg ddst til dtiden. Den general i Rerlin

som skulle stadlestet darnen nektet godkjenne den, og foraidret straf

fen ers lektaue, som skAle avtjenes etter at krigen var slutt.

Inntil dette tidseend skul1e jeg forvares i en rilitær konsentrasi

)r'Så kyn jeg til P4renburg-Esternege i Ilardiyskland, som ligger i en

fryktelig suarmark. Pette owråde tjente tidligere som deportasjonssted

for7arlige forbrytere. De spesielle soldater-leansentrasjonsleirer er

en nereanal sesi al istisk opp 9 nnel se.
Jeg kom tIl Papenbeng i begynnelsen av september 19.2 etter flere

ukers anstragende transpor1 samen med ca. 1C0 andre fanger, alle tid-

ligers soldater. Vi ble tatt imot på jernbanestasjuren av SS-folk med

maskimpistoler, oisteler eg -Tremfor alt gummibatorger som vi 1 den

mom kor lærte å Irjenno grundig. [F.ed slag cg vondord, som "hunder, svin,

lendstrykere, forbrytere" ble vi lerS sanmen to og to, hvoretter vi

ble lastet på vectende hfler. Etter emtrent en times traarEport kom vi

fran til Denre besto ca, 45 barakker, hver med et belegg få

1) mann. teiren var oragitt u et pregtradgjerde på mellom tre og fire

meter, En av tråderra ver I adet med en elektrisk strian på 1.500 volt. I

hvert hibree fantes et Ca. 10 neter heyt tårn som var forsynt med reltr-

alldser, lyskasrarrre cg to vektposter.
Etter af v1 var befriad fra yåre lenker ble vi alle prylt med kjet

tinger 01 guernibaierger. Noen av oss styrfet til marken, mem ble nred

s.rigt.elvunget til rEise sorg igien. De scm allikevel ikke orket dette,

finende flere slag, og nåtte 111 tlutt bæres inn i lei ren.,

Cm morgence fikk vi 150 gran tert brdd og Iraffe, hvoretter

gen skjedde uteofor barakkorr. Jog lærte meg snart å avsky cknne saa,

lire, for hver nerger og kveld matbr el i firovis verte utenfor barak

ne uansett or det preedde eller regnet Hver barakke ble regnet for scg,

og behandlirgen syntes å bero på hvorledes den tjenstglbrencle SS-rnann

haddeE: ot. hEriket i alminnelighet syntes å ha vært weget dårlig.

Etfer at vi cm morgenen den annen deg hadde fortært vårt tdrre
brdd og g jerraml de oppsti 11 rgen, skjedde arbei dsr nndel rgen. Samen

med 300 menn ble jeg satt til a sortere poteter på er stor åpen plass.

Ilverken et tre a1ler et ertinf gresstr lcrw 11131oppdav i datte

landskap, bare sumperker sn largt dyet rekk, Jeg tror ikke at Sibirla

med sine endelbso atepper kunne ha virket mere deprimerende på oss.

Da tafelinesmarnen riedElin der 11 kesea ardre vakteenn tildrte SS -

fent atie store oeteler i den kurv sen jeg skulle scriere ut små sette-

pcieter 1, fikk jan åtte si aa av hans hatong. likedan gikk det får Min

kemerat. Kuslin hedile unaer den ti tiper large arbeldstid fullt opp å

gjfire ræd å tukte ese. Ja slaieno bk utdelt, mette vi bliye oss ned eg

legge fingrene på fotepIssen. Hvis vi under deres slag reiete oss opp,

begynte de forfra nred tel i et:en.

Fdrste drin opplevee jeg et dranatisk opptrin. En tidligere o-

berstlikytnant som - aatakel1g på grunn av sin intelligens - var som en

red klut for vaktpostenc, mistet bevissthelen etter 36 slag av batorgen.

11dslin lot 1kko detic hernee sæ, men fortsette å I a sl egene hæle ned

en.
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over offerot som la på morken, og skadet hæ se forferdelig at vl måtte

bære ham inn i leiren hvor han tre timer etter avoikk ved ddden. Man var

fullstendig makteslbse overfor mishandlinger av dette skag, og det fantes

Irgen mul ighet for å avlevere reen klage.
åtte dager holdt jeg ut datte liv. Ilver deg pryl, 150 grar turt

brdd og  3A  liter kålsuppo. Så ble jeg red 41,2 graders feber sylmeldt.

Få moget kort tid magrot jeg ca. 20 kg. kedisin eller noen andrc midler

nin't sunpfeber fantes Ikke. Tre uker senere ble log utskrevet som artelds-

dyktig igjen, men jeg var stadig meget svak. At jeg allerede den fedgende

dag falt samen under arbeidet var iklæ så underlig. Ped knyttneversleg

og pryl fikk man meg atter på benene, og ræd stdrstc anstrcrgelser klarte

jeg â komme gjennom dagen.
Neste dam meldte jeg meg råny som syk, og fikk rne på grunn av "I at-

het" 14 daeers mdrk arrest. Per hadch jeg det I dct minste lItt rolig.

Kosten besto av vann og brad. Da jog etter 14 dager atter kom ut i days-

lyset ble dynene mine hal t b1oadel. ked ropet "Dln hund, som forsdker å

simulere" fikk jog et slag av en geværkolbe så jeg sank saamen bevisst-

lds. Jeg ble undersbld av on lege, of sendt 111 fengselslasarettet i Pa-

penburg. Det var meget sjelden at farger fre leinen rale sendt til dette

lasarattet. Det var som rogel bare ved stere operasjoner, eller når de

dede ble fdrt dit til obarksjon. Etterhvert kom jeg meg litt, og så med

redsel den deg i mdte da jeg skulle tilbake til leiren. Intet under at

jeg ongikkes med fluktplanor. Det faltes er 1 Emsland cirka 14 konsentra-

sjonsleirer av srame type. Be lå i hesteskoform, og dct var meget vanske-

lie å kowe seg ut av dettP belte. reget sjeldro klarte noen finne vci-

en ut. Som nftest ldp flyktnirgene midt I ansene på on SS-mann fra en nær-

liggende leir. Edrst ble ek msihandlet av disse, se i den leir hvor de

hdrtefrkinw,og ikke sielden på en slik brutal måte nt dc evgikk ved dad-

I det hele tatt hdrte det til degens orden et farger ble slått ihjel.

I mai ble tidligere korporal Kurt lkinkler slått ihjel med po spade

en Wilhelm, da han uten at han ameldte det fjemat seg tre meter

for å tre av på naturons yagne. 88-mannen bearbeidel han med slag så len-

ge at han til slutt falt sarmen. To timer senere ddde han. Ved obelasjonen

ble det fastslett at nyrene var blitt knust.De perdrencb ble barc under-

rettet om at Dinkler var blitt skutt under fluktforsdk. bargo av kamerat-

ene tok selv livet avsEg da de ikJe lenger klarte holde ut de kropos-

lige eg sjelel ige lidelser, Do lot son ob de flyktet, men sprang mirit 1

amene på vaktposteneE som skjet uten å gi varscl.
Slik lanne jeg 1 det uendelige fortsette med listen over de som var

slått igjel, som i tusenvis ligger på kirkcgården på det sekelte "Djevlo-

beng". De 1ide kastes uten klær og uten kiste ned i un grop. Et lag kalk

stblåsr over for A fremskynde forretnelsesprosossen. Denne teknikk har jo

tyskerne stor dvelse med fro, Katyn. Når mar trenger en ny plass på

gården, grever man bare en ny grop hvorved ofte rester av lik, som erne

ikke er rlinet, fulger med opp.
I agynnelsen av februar 1 r2 forsilkte to kanerater å flykte fra leir

en om natten. De kestot ulltepper nver den elektriske trird for å kane

klatea overm iren det negnet kraftig, ulltoppene var vete og isolerte Ikke

ordentlig. En av dem ble hergende igjen i tråden og stygt forbrent. Den

aslre kom red sine skader på sykehuset. den ddde senere, men ersaken ver

en annen. En hel dag cg en hel nett hdrtes hans redselsfulle skrik.

Jeg ventet på en guestig enledniræ til å flykte. Qg de jeg ble

transportert til Norge til befostnings-rbeider, fikk jog den 8. juli

chmsen til å slippe unna mire plageander. Jeg gleder meg ubeskrivolie

over å være i sikkerhet lær i det gjestevennlige Sverige, slutter den

tyske 1 bytnmt.

OPTIkrISTEN CG KSSIPISTEN. Ner er en iy varicsjon av del kjente

tema som går igjen i Rerlin: slutten roa krigen. De overheviste opti-

mistene tror at de vinner krigen og blir kvitt E,dolf. De nigendo opti-

stene tror at de trper krigen og blir kvitt Adolt De nblende pessi-



mic.:4(lhotror ot klern.er eehevete ors-
&jakt-e itor ijO Cy rr! boholz;,:,

(fra Ardid Pentkurgs bek ilBalen StåIvailen")

• UnIV:RdITLISSIPICEN, EN QR!ENtERftfi 9 gr heron redegiårel se
hor•de sIske hendeTser ved Ltaiverstietet. På etitMei Idten av septem-
ezr tirkatt av Schagz.e presiserte dekasene nytt, klart on, tydelfg,
s1.-he 'frirldtetersstand>,•-d.Dete fåste og entge huldningfra professor-
eres rtic g'Jorde at darmratemntet rådig sette sdnen sp1ssen3
Det erhdret derfer kurs,•hg freuhfidtat dat bgså 'fre depagereentets side

yr hensikten bare å fr~ge seklige hensyn, og splirsgfilet •
prissæiztaiss earzclIge vazakellghcter hl tauk!ct fram, Departementet

caphoavivk rharaltea fakultatene ti1 sela a-fr-jhhaget ferslag til nag1a-
nerht oe, t-vhs • dan F7kkigc feautsetairg ja.--Mp'rrtailertets ,Eglexr&
faa atgu,t haka skufle bli gnhat graides-fkagr, tettne medçâ det
rfai ble nedsatt•humfirsza ihaaf}.3 -folte-ter det drotet- seg ora: gedisinenc,
faracaz`.44.sne, tennimene, komItærgble ‘algt fakrin;ler2 venkg
vIs,. •-,;•-es mahtrectvarstrergl: terrerent.: De-skul ie Liodues'dkeberettf-

kriti.k•ed.mni eLt 1>'1Ya.;e:wte o[..!plakelsesgiunnieg,og hvis de
ettsr- eanhcktiv eg zttlig Oshadlse rt de: eg lorsvæt skul-.
he e'r.? endafoh,

hntite Reet kee1 hennes sedloner ti1 et rzte, og fren.
hslet en del tisj soft eg-4Udii;ere har dråftct: tz-1.(4tistenes
sia-Afcr-'1u:Ith?,'irragelonp gyineaSfdrhord.florge ag deri underrepresen-
his:an unthei•shistef sondet hen'tdfUrt, og til sist, enskeligheten

;ogeektesker lc sikre da",yorsidnJe; fyjkk ducilgostuderytea.
Dat bïu fraehåldt at forslageit Ls.t.:vae•ze ferdiee •on 20,oktober.

• 3itt antelde har komfieene h-L'.1tet scn til stafistiske undersDk-
elsv utfårt 1.5ver;åt; az Darmar:. eg j Tronehefe, bg har selv satt I
oarg Iihkrehde 144,grso1ser ths2he„ du•i er imidlertfd ennå
fltrå braktfif tl» a d naLard—ntedrillitttgaimef tte
forel eji  sc da hår riti --Unc'ersokolsene vhsur ei. oth,erReiSriPSMar
non* 'prtiftcs... bg t~seksenensiusuttetene, og reglementsfors1agene bs"-
egaktfithr p at x ii. i.Wat fwtstt br dat avgjeatnde grtine1 ag
fOrD '

tra da tre argfhaleende -fainultetea er i alt vesentlig 11Re.
he,cgo.alry.1openther: De SpektWe falogieter foreslarhve,marge studen-
ter-dut.tæårt år Skal apPtas: All e s'iknndssk;Cgma utleveree ignsehdes
h:1 4-rer,peldiveMakulheteres sekretarieher„ Opptakelsen er avliergig
; ealaatIum (ellcha Wicggsp:iive prA reallhaTen), nå Iiverf fai får siff
vek1 , •Pivatictelee -råreventuelt et thlieggspokt ses fætsettes rhår

stratistkao tirokrhinasi-or avelattet.På grunolog den darved freet
1 25 r  ?IiÅ:21;0 nemenacs:: ektnecç Oprtas eiter denne rekkelblge. Det
aVal- eshues foi at Rein-Nbege får en rek-rosentasjez også blent

dearg ha-1 akal 1g eTertid utvolgelser skje etti• fagfige
kiah.rr.k•a:le.ha•- tg vfsse bestemeIser sikrer at ikhe uskikkede kandklat-
er hun ukateti. Igjeattautskal bure freeluAce ev den senhar ratt gel-
dirn ge t'Ph.-1H;, 11; sal rcgintstNIaitnc har•vært fort-
'ag;. i tzldint'unher er 131at fpr Eisdisimms veckermde
ght "en sterse (7.-js Ithasce), frv...‘zrtg custailå- Oråååå 20 okirber
de cversta ii deues4mentels

SCIa det frmgrar av ælte rcsumeh haa fekultatenes shrengt fulgt den
iin;en s:r behatt skrivelsen fra.m.hdlez av septater. Irgen polf
tishe norsyr, s'tcl spille hran ved opotakelshs: nælenenteh skel sikre at

ihaglfg• bast leal1fiserte blir eeptatt,
Dette er sakers kferneginkt. Patta er agsh. Univenftetåte prinsip1

er.c 111;g: gftr kun det ikke gs Idine Cg detke ounktet er også
tinichirgklar.
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Ust frenter, Soi ysnel dirgene fortsetter å streiremeinne fra gstfrent-
es, i o l'a si:A• neneralmarskelk Staiin sendte ut 1 ega kveld
bladet seldt'O.t :usserne n var nidket inn tvillIrghygre Dnjeprope..
trevak o Dajmagjersha- 01sse byene har h,trzt centrum for shtl-;.

p:eeditsteeei:. zghur beht ahh-r.....boty.hming 4.1 r -te tysk.e trppers f-1h.
skadmer tenK senvIderkvarter trappene i datQatelide,
Tyskerne trekker seg tilbake ster hasi etterå være kasWt
et av byene, deng ratrattsoligheter blfr-stadfg ferre, ' Avdellrhger

1 as; de ritæhror ".;:s ferXige:- siPe-seire etter gjennombruddet syclist--
fer Kzementshug hr nntatt den ers by etter den annen t sin vei
sydover; cg shen hgt ddelhart feran KrIvof Rog, det viktIge jernbane-
knutepunkteldt i twiejerteren> I går tretok deLeåovotåå ssr1 liggor
fen nard for byerb bg ha.- under ild av srrg kanoner, Dengd er
tyslerne i Daltprkilen hmvist tll benytte jernbanen over Nficolajev
som cneste retrvt&I. Tlhonse trues av de russtske strker sem sprer

vestehtr.fra saperesge, de rossiske trnpper som hurtig rykker
fræhgg fortufg:er den -Ntirerende fiende ever.steppene wetever fra
41dlitape1. En korrhesaroadent skrIvea om tys1grres tilbaketreknIrg at
dsh foregAr Ittatigeze ern reensffirt, "fdet fienden for fihrste garg en-
der.fettiegat i Russlaidhar rtæret landsbyer uten fårst å ndelegge
dam,• ;•- .Avdalin;adzv den(dde hcr sen trick Relitopol er rykket
20 kt frerover detstste r. i retnirg av TrIm- Oåså påmidt-
frienten n'5xr dok-heftige ko5por, og russerne harpåfårt fienden
stare ta, 1 trerafter ved Ihsstejitsa, sydvesst for Gemel. Tyskerre
detta'ave.alth fire for å D11 oragatt, de har valget reellon dette
ogåireklc seg 1.1.1balæ tIl ?thipet-sompene. - Også I Smolenskområdet
oågaradei heffige lahrehar, og zusserne er rykket vi dere fram på jern-
banen t:1 Deneresto c'danse tskerne ennå har til å stanse
der ressiske mars'j vestuve;• er Igaugsetnirgen av en virkelig rot.,
offensiv sierays.ditete el!nt ser I kke uf tll at de på reen måte

etand tt! å klare dvt, da her :ekgreldd å satte 1 gang ganske hårde
rtargrep. •rren intet 1 retning av en moteffensiwDe kan 1kke avse
tropper i rard tit tazoten 5ai av fare for at russerne der skal
fram Randstniere,og har sellom35 eg 40 dly1sjorgr ergasjert på

ïätkan eg tfaTia. Rra frentene I vest kan de heller tkke avse hver-
kan Lapper efier shatmiell, og debrittsk.amorikanskekmberaider
holder 2 mfil„ marta:etad:g arbolde påhjenrefronten I civilt og
millheart lattversh„ .De rtsshske tneppestyrker 1 det sydlige
Ukreiyo Oestee.av 4 armegrupper, kliket er den starste treppekonsee-
trasion siden sla3et om StalIngrad, Kampene i området tar også etter
hrt tar Sjo sla3et onStal ng ahad,

Tremaktskonforenson ifoskva fertsetter I sare vemskapel1ge
tone, og ran er laeznet tii er4Chet err. en rekke prInslpielle sft'sr•Srig1,
ng pesiallster trshat szaten til mitta for å diskutere detaijere,
KraTeransen ftfigas med dan diaste Interosse cg ficgges stor betydning
hel verden evevs

I Sychfrontm. Det 8, brl tiske arte utvidet i -går sinebruhed
nerded donas7elven Tr er 1 dag rykket- ytterligere frad.

Dagens allerte hanunfit -fra Italia raelder oe inntæelsen av tre .
.byer tÏl. Pe Adriaterhavsskysten rykler den 5, arne nurdever eg
hrr Inntatt enby10 th;oerd for Capia. Det ellierte luft‘Citpen fort•-•
sr4ter ske Ddelaggstsca av fiendens forsynIgs- og smbandsi.injer.

grhr ble sk!ficteidene flyplasser ved Pestola1 nærheten av
Fiunehbombet ch allierte f, og da3 gikk (10 til argrep påfi y.

plessee_Ta;Snie eem l igger nardvest for Rean
rieldes nt voMsbnde nervåsitet i vasalletztene p Bal-

kan ethersam hrester ze-h aco stedig vokser fra to kaiter„ Rf ke nmen-
ske fhiktn'ingcr briager seg stalv og sine penger i sikkerfieth. 10 shår-
re ft*:k1.cut arbeiden for tyskerne, skal være overtott

stater, da des stadig ble foretalt sæotasjehandlirger. Oulgasha
fo-izr,Jcamere flyyåper, eg sesr fi ere jaåerfly: - De brItiske
stynter har thursiæt aeg tilbzke fra Vaya iess i Dadokareserne, idet
deres ancgavepå tiya be,p-oltdive: •

.4.tyskee-tater er blitt Odelagi I kamper utenfar den engelske-
ItyLt.. En stårre tysk shyritu hasgssklp gikk til wgrop en alli-
crt kenvol, en Lrhthskkrysser eg en destroyer ble sonket.


