
Terboven tok studentene 
De ble arrestert, 
pint og plaget. De 
ble sendt til Tysk
land, og mange 
kom aldri hjem 
igjen. 

OLA V TRYGGE STORVIK 

Et dystert 50-års krIgs
minne er arrestasjonen 
av studentene og naziste
nes stengning av Univer
sitetet 30. november 1943. 
Mer enn 600 studenter, 
professorer og lærere ble 
kastet I fengsel, trakas
sert og de fleste senere 
sendt til konsentrasjons
leirer I Tyskland_ Mange 
havnet I den uhyggelige 
leiren Buchenwald, som 
sto under kommando av 
fyrst Joslas av Waldeck, 
general I Waffen SS og 
slektning av den tyske 
keiserfamilie_ 

Katastrofen for 50 år si
den rammet både Univer
sitetet, familier og enkelt
mennesker, men aksjonen 
var også et tilbakeslag for 
motstandsarbeidet. 30. no
vember arrangeres det et 
minnemøte I Universite
tets Aula, og påfølgende 
dag planlegger Universi
tetet foredrag og panelde
batter knyttet til naziste
nes stengning av Univer
sitetet og arrestasjonen 
av studentene - med del
tagelse av fremtredende 
historikere. 

l!!siplin! ____ _ 
Aksjonen mot studente· 

ne falt inn I naziregimets 
forsøk på å stramme opp 
den Indre disiplin efter al· 
vorlige tyske nederlag 
ved frontene. Krigslykken 
hadde snudd, men arres
tasjonsbølgen la en klam 
hånd over hele det akade
miske liv så lenge krigen 
varte. 

Mindre kjent er at ak· 
sjonen mot studentene be
gynte allerede 15. oktober, 
da en gruppe på. ca. 40 
studenter og professorer 
ble arrestert og Internert i 
Bredtveit fengsel. En av 
dem var advokat Einar 
Blanek, den gang stud. 
jur. og aktiv I Hjemme
fronten. Han forteller: 
- Det var angivere som 
blinket oss første ut. Mye 
skyldtes tilfeldigheter, 
men vi ble nok også. gene· 
reit betraktet som suspek
te personer. Mange var 
blitt observert mens de 
var I ferd med å distribu· 
ere Illegale aviser, mens 
andre ble plukket ut på 
grunn av sin familiebak
grunn eller fordi de Ikke 
hadde lagt skjul på sine 
politiske holdninger. 

Nazistene var-aktive i 
universitetsmiljøet, fortel· 
ler Blanck, og de utarbel· 
det lister over medstuden
ter og lærere sotn ble nlls
tenkt for å være motstan· 
dere av regimet. Blant de 
ca. 40 som ble arrestert 15. 

BLiX: ,<Julehilsen lil Hit/Oil> ka/
te Blix (Stig HOOk) denne tegn· 
Ingen som han fikk trykt I GClte· 
borgs Handels- och 
SjOfalts· Tidnlng I de dager nor
skø studenter ble arresteIt. Det 
er Terboven som snakker til 
Quisling: - Si det med bloms
ten av Norges ungdom, herr 
Quislingl 

AKTØRER: uten å innhente tillatelse fra Berlin, men i samråd med Quisling, bestemte T erboven seg 
for å gjøre opp med «de fordømte intellektuelle». Gestaposjefen Wilhelm Rediess (t.v.) holdt tale på 
Universitetsplassen 30. november på Terbovens vegne. Han sa blant annet at de norske studenter 
skulle omskoleres til retl-troende nazister i en spesiell leir i Tyskland. (Foto: Bilde i «Norges krig 

1940-45», Gyldendal) 

TATT 15. OKTOBER: Angivere blinket dem ul: Fra v. Johs. Andenæs (foto fra 1945), Ragnar Frisch 
(foto fra 1949) og advokat Einar Blanek (foto fra 60-årsdagen hans) var blant de 40 studenter/profes' 
SOfer som ble tatt allerede 15. oktober og internert; Bredtveit fengsel. 

oktober, var nlange kjente 
universitetsnavn: Ragnar 
Frisch, pJ·ofessor i sosial
økonomi, Johs Andenæs, 
nybakt doctor juris, og EI
vind Erichsen, senere fi· 
nansråd i Finansdcparte-

mentet i lllange år, og 
mange flere. 

Efter en tid på Bred
tveit og Berg interne
ringsleir i Vestfold ble 
studentene sendt til Tysk-

land, mens lærere og pro· 
fessorer havnet på Grini. 
Ifølge gestapogeneral Wil
helm Redie"" skulle det 
gjøres forsøk på å omsko· 
lere de norske studenter 
til rettroende nazister. Ef~ 

ter massearrestasjonene 
30. november ble en første 
pulje på 291 stuet sammeri 
I lasterommet I det beryk
tede slaveskipet ccDonaw), 
som avseilte til Stettln 8. 
desember. 

- Jeg glemmer aldri 
den første dagen med av
marsj fra kaien I Stettln 
til konsentrasjonsleiren 
Polltz, forteller Blanek. 
- Byens befolkning hadde 
tatt oppstilling langs for
tauene og skrek skjellsord 
til oss. Senere ble de nor
ske studentene splittet I to 
grupper. Noen ble sendt 
rett til Buchenwald, mens 
en annen gruppe, der
iblant Blanck, havnet I 
Sennheim I Elsass, hvor 
de ble internert I et tidli
gere sinnssykehus. Mot 
slutten av krigen ble også. 
denne gruppen sendt til 
Buchenwald, hvor de an
kom primo d~ember . " 
1944. Blanck b.\e'1ange nr. 
75725. Samlnen med nled
fange Christian Gr'ette ble 
han efter krigen, I 1947, 
Innkalt som de to eneste 
norske vitner I krigsfor· 
bryterprosessen mot de 
ansvarlige. 

Vil minnes 
----_.~-----

Det var et helvete. I Bu
chenwald befant seg bl.a. 
en av de mest beryktede 
kvinnelige torturister, Ilse 
Koch. Dersom hun traff 
på en fange med en sjel
den tatovering, forsvant 
ofte fangen kort tid efter. 

Hun brukte huden til å 
utstyre sitt hjem med spe
sielle varianter av lampe
skjermer, hansker og bok
bind. 

Men Ilse Koch var bare 
en av mange. Under Bu
chenwald-prosessen kom 
det også. frem at innsatte 
ble gitt sprøyter med ty· 
fussmitte og brent med 
fosfor for å utprøve lege· 
midler. Fanger ble også 
lemlestet med stener, 
druknet i gjødseldynger. 
pisket og utsultet. Tusener 
ble myrdet eller omkom 
av sykdommer eller av 
ren utmattelse, særlig på 
utC'Jwmmandoer elle-l" 
Htl'ansporbl, som det het. 

Også mange av de nor
ske omkom. Nå ønsker de 
overlevende, sammen 
med de som kom seg un
na hjemme eller over til 
Sverige, enda en gang å 
markere lninnet om dem 
som satte livet til. SNO
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