
Trandumskogen er idag en minne
lund hvor hvite bjerkekors markerer 
gravene. Soldater steller gravene. 

Trandum
skogen 

Det kreves dobbelt mot til 

å dø alene. Disse ord ble sagt 

ved minnesteinen i Trandum

skogen søndag 13~ juni. Da 

ble kranser lagt ned og taler 

holdt til. minne om de kvin

ner og menn som ble ført Inn 

I dette lille skogholtet. for 

der Cl gi sitt liv. 

Det var 20-Clrsminnet for 

krigens begynnelse og 15-. 

årsminnet for dens slutt. 

Under utg~vnlngen tok 
politiet den fengslede 
Quisling opp I Trandum
skogen for at han selv' 
kunne " hva .om var' 
skjedd eler .oppe. Pelitl-:, 

"folk" frivillige Al.'1tL.'1!i"J_ 
kommanderte ~
fanger Ipnet gravene. 
. De døde ble Identifisert 

, . pl jlIUba.pltAlet. 
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Med håndjern, uten distinksjoner, belte og lisser gikk Oscar Hans pA kryas og tvers gjennom denne 
skogen hvor så mange nordmenn hadde gitt sitt liv foran hans peletong. Han viste Ikke hva han falte. 
Han ble stilt for norsk domstol, spenningen var stor. Det endte med frifinnelse: Han hadde fulgt ordre. SNO
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Ja, Visst er det femten år siden. 
Det var l juni 1945 at det igjen 
hørtes spadeklang l denne dødens 

skog. Og denne gang gikk det Ikke 
en rekke med bleke, bakbundne menn 
mot den A.pne grav. 

Under krigen var det fA. som visste 
noe om Trandumskogens dystre hem
melighet. Skogen ligger langt fra 
riksveien innenfor en stor militær
leir. Der herjet tyske tanks i for
terrenget. Som en kile inn i skogen 
gikk en tankskytebane, skjermet av 
høye jordvoller. Det smalt til daglig 
der oppe, og noen geværsalver til 
eller fra' en grA.kald morgenstund 
var det ingen som la vekt pA.. 

Det var da det skjedde. Vinter 
som sommer kom bilene med sin 
last. 173 nordmenn ble igjen der 
oppe, 15 sovjetborgere, 6 briter. 

Hvor ofte har Vi ikke sagt: Vi skal 
aldri glemme dem. Jeg har ogsA. sagt 
det. Det er derfor disse linjer skri
ves. Til minne om noen junidager l 
1945 jeg aldri kam, glemme. 

som han selv. Fra grav til grav. Den 
vakre junidagen er glemt. Skogen er 
plutselig blitt dyster. Vi fatter det 
liksom Ikke. NA. har vi jo jublet l 
over en mA.ned. Det er fred. Dette 
er ikke Virkelighet. Denne apatiske 
tyskeren er døden selv. VI vandrer i 
drømme pA. den andre siden av livets 
elv. Det er en spøkelsesskog. 

Vi er langt inne l skogholtet DA. 
Krysser arnA. stier som nesten er 
gjengrodd BIA.bærris, enerbusker, 
bregneblader og gress mellom gran
stammene. 

Der stanser Hans Igjen, ser seg 
omkring. GA.r mot en liten sykelig 
smågran og napper i den med sine 
lenkede hender. Den er løs. 

Her, han peker. Han tror det er 
elleve fra Vinteren 19 .. 

Politiet spør. Granene var plantet 
over for A. skjule, Alt skulle utslet
tes. De døde skulle være borte for 
alltid 

Var det sA. at fangene gikk uten 
sko i sneen? 

Hans rister pa. hodet. Noen hadde 
Bilen humpet inn over de opp- mistet sine tresko. Han hadde ikke 

kjørte skogsstiene. Vi kom frem til tatt skoene av dem. Han hadde Ikke 
tankbanen, Det fredelige skogholtet gjort det vanskeligere for noen. Han 
lA. pa. begge sider. Tettere pi!. høyre hadde sine ordre. Han utførte ordre. 
siden, mere A.pent til A. begynne med l Alt gikk ordentlig for seg under 
pA. venstre. Alt var fredelig junidag, hans kommando. Han svarer bekref
varmt solskinn. Skogen var tørr og tende pa. at alle døde stAende. 
stille. Derinne skulle det være. Und- - Alle hadde dobbelt mot. 
rende gikk vi inn under granene. Hans har vanskelig for i!. orientere 
Kunne denne lille skogen Skjule dette seg frem til vintergravene. Men han 
grusomme. Plutselig en hten i!.pen (finner dem. Han finner uhyggelig 
flekk. Tydelig i!. se at skogbunnen mange. Og det må ha gjort dypt inn
var blitt forstyrret. Og tett ved siden trykk pA. ham for han husker de 
av skuddmerker i trær. Tause Vitner, fleste, han hu'sker dem fra hver
med kvaetA.rer nedover barken. Det andre. 
er et Par politifolk og noen mil.org Sitter smellene ogsi!. i hans sinn? 
karer l den lille gruppen. Fremdeles 
er dette bare en hyggelig skogteig 
med sommerlig duft. Er det en grav 
under disse graner? Politifolkene vet 
vel litt mer enn OSS andre. De har 
\Sett nok. 

Husker han de unge som stupte? SA. 
han pA. dem da han ga ordren om 
ild? Han er en dannet mann, juri
disk student, har hare en avdeling 
igjen. Men han er kadaverdisipJinert. 
Han er en tenkemaskin. Hitler av

Dagen etter er følget atskillig skaffet samVittigheten. 
større. LandsVikfanger med spader Hva tenker han her han vandrer 
er med. De gi!.r i gang med den en fredelig junidag og avdekker den 
stenete røde skogsjorden. grusomme hemmelighet han og hans 

Den største interesse samler seg menn har prøvet A. skjule her l 
om tyskeren Hans. Han er tatt med dødens skog? 
fra fengslet. Han bærer sin gamle Ingen kan lese det pa. ham. Han 
unif6nn, uten distinksjoner. Han er svarer monotont og korrekt. Ansik
fratatt belte og støvleJisser. Med tet er ubevegelig, 
lenkede hender klemmer han albuene SA. langt om lenge: Var det alle? 
mot hoftene for A. holde pA. klærne. - Alle her, men pA. den andre 

Dette er mannen som kjenner sko- siden ligger Englandsiarerne fra 
gens blodige hemmelighet. Han har Ålesund. 
ledet eksekusjonspeletongene i Tran- SA. gikk glsegangen ut pa. veien 
dumskogen. Han har fulgt de norske langs den høye jordvollen om skyte
guttene hit opp. En gang hoppet en banen. Foran den, inn i den åpne 
mann av fra bilen og kom seg vekk. skogen. Og'Så her en liten vissen 
De andre har han fulgt til kalk og gran. 
jord ble kastet over dem. ( Vi skjønte det før han stoppet. 

Hans kjenner skogens hemmelig- Her lA. de lB som ble skutt som gis
het. Fulgt i ilelene av en mil.org-kar ler for to tyske politifolk pi!. den lille 
går han barhodet innover under gra- øya Telavil.g. lB unge liv. En skudd
nene. Mørk, liten, sterk, innesluttet. serie i grålysningen i vArens mA.ned, 
Han snakker bare nil.r han blir spurt. 30. april 1942. 

Han går rett pA. et A.pent felt og 

f 
peker. Sier hvor .mange som ligger 
under torven. Han glr rett pa. neste 
felt. Han kjenner skogen. Grav etter 
grav, med to, med fire, med mange. 

Han stsn\Ser og ser seg omkring. 
Den lange køen bak ham er taus 

Det ble travelt i dødens skog de 
nærmeste dager. Den ga fra seg alle 
den gjemte i sin dype favn. De hadde 
ligget der lenge og ventet, men alle 
de norske kom hjem til slutt. 

E;. L. SNO
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