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Den 30. november 1943 rykket hundrevis av tyske politifolk og militære ut 
for å arrestere de mannlige studentene ved Universitetet i Oslo. Hyppige 
konfrontasjoner mellom Universitetet og de tyske okkupantene var årsaken. 
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Skal man peke ut det mest 
dramatiske, det uhyggelig
ste døgn i Oslo Universitets 
historie, er svaret klart: den 
30. november 1943. Den da
gen rykket hundrevis av 
tyske politifolk og militære 
ut i biler og motorsykler for 
å arrestere de mannlige 
studentene. De skulle sen
des til fangeleir i Tyskland 
og Universitetet stenges for 
resten av krigen. 
Hvorfor skjedde det? 

Det var en utløsende årsak: Brannstif
telsen i Universitetets aula nutt til 28, 
nov. 1943, utført av folk fra den norske 
hjemmefronten. Men bak denne begi
venhet og den tyske aksjonen mot stu
dentene lå en årelang utvikling med 
hyppige konfrontasjoner mellom Uni
versitetet og den tyske sivile lederen av 
det okkupelie Norge - Reichskommis
sar Josef Terboven. 

Det begynte allerede i maidagene 
1940, mens militære kamper ennå på
gikk nordpå. Tyskerne hadde bestemt 
at det i Filmavisen på Oslo-kinoene 

Skulle 
sendes til 
fangeleir i 
Tyskland 

skulle vises innslag 
fra opn tysk(~ Pl'{)

bdngen av Norge. 
Dette ble møtt med 
norske demonstra
sjoner, og det ble 
hevdet at Oslo-stu
dentene sto bak. 
Dette følie til at Ter

boven innkalte Univesitetets rektor, 
professor Didrik Arup Seip, sammen 
med tre studentrepresentanter. Det ble 
en skjennepreken, men Seip lot seg ik
ke målbinde. Han hevdet at beskyldnin
gene mot studentene var grunnløse. Se
mestret var n.:l slutt, og dl' tlpsh' HV 
.studentent' hadde forlatt Oslo. Ik!. kUII

ne foreligge en forveksling med årets 
russ, men dens organisasjon var nå opp
løst. Deretter gikk Seip til motangrep. 
Som fungerende leder av Kirke- og un
dervisningsdepartementet miltte han 
påtale at tyskerne hadde lagt beslag på 
flere skoler og på den måten hindret 
mange barn i å få skolegang. 

Terboven ble overrumplet og svar 
skyldig. Seip «var meget, meget dyktig" 
ved den anledning, kunne en av 
studentrepresentantene senere fortelle. 
Men for Terboven ble det et prestisjene
derlag som han flpn' g,lTlgpr korn ti Ilm
ke til. 

Siden gikk det fra vondt til verre. 
Rektor Seip lot aldri anledningen gå fra 
seg til å si hvor Universitetet sto i mot
standskampen. Både hans immatriku-
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MOTSTANDEN ved Universitetet under krigen fikk uhyggelige følger. 

leringstale til studentene 15. aug. 1940 
og talen til 25-årsjubilantene i begyn
nelsen av september ble kraftige mar
keringer av motstandsviljen. I jubi
leumstalen siterte han fra et dikt av 
Bjørnstjerne Bjørnson: 
«Kamp da o vennerl for frihet i Norden 
for frihet for alt som stammer av aandl" 

Senere i september kom det til ny 
konfrontasjon - denne gangen mellom 
okkupasjonsmakten og Det norske stu
dentersamfunn. Det var for høsten 1940 
valgt et samlings st yre - og motstands
styre. Den 21. sept. skulle den kjente an
tinazist og stridsmann overlege Johan 
Scharf'fenberg holde foredrag om «Min
ner fra 1905". Han var bl.a. kjent for sin 
diagnose av Adolf Hitler allerede på 30-
tallet. Han ble betegnet som en «psyko
pat av profettypen på grensen til sinns
~ykrl()m". Det IH'i virlprp at slikp men
ne~ker var t~lI'lige når de fikk rnakt. lJp 
kunne kaste Europa inn i krig og kaos. I 
mai 1940 skrev Scharffenberg sine opp
rørske artikler rettet mot okkupasjons
makten: «Vivere non est necesse» - det 
er ikke nødvendig å leve, men underfor
stått: å kjempe mot undertrykkelsen. 

Foredraget ble en hyllest til kong Haa
kon, som på den tiden hadde avslått å 
abdisere etter press fra enkelte hold i 

Erstattet 
av utpekte 
NS-
studenter 

Norge. Scharffen
berg sluttet - under 
enorm tilslutning 
fra salpn - :-;lik: 

"L.1 de/ll Vllo al NOlljtJs 
ungdom vil hevde Norges 
frihet og selvstendighet. 
koste hva det koste vil for 
oss alle sammen." 

Dette kunne ikke tyskerne la passere 
ustraffet. Scharffenberg og Studenter
sanlfunnets fornmnn, John Sann ess, 
ble arrestert, og Studentersamfunnet 
tvangsoppløst. 

Siden fortsatte motstanden, med rek
tor Seip som den sentrale leder på uni
versitetssiden. ;En rekke forsøk fra NS 
og okkupasjonsmakten på å gripe inn i 
ITnivPI'sitp{pts tradisjon('lll' frihet, ble 
møtt rned proi(~ster og forhalingst<.lk
tikk. 

Det gikk som det måtte gå: Den Il. 
sept. 1941 innkalte okkupasjonsmakten 
lærere og studenter til møte i Aulaen. 
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Her holdt lederen for det tyske sikker
hetspolitiet - general Wilhelm Rediess
en tordentale over norsk vrangvilje og 
uforstand, særlig fra universitetshold. 
Rediess avsluttet med å erklære Seip 
avsatt som rektor og lederen av Kirke
og undPl"visningsdepartelYlpJllt·t, NS-
111<'UllH . .!Cl Hagnar Skallcke, luutiatL ::;0111 

hans etterfølger. Samtidig ble Universi
tetets høyeste myndighet - D"t akade
miske kollegium - erklært oppløst. Kol
legiets myndighet skulle overføres til 
den nyutnevnte rektor i samsvar med 
det nazistiske «førerprinsippet». 

Taleren truet med standrett de lærere 
og studenter som ikke ville godta nyord
ningen. Dette var ingen tom trussel på 
bakgrunn av at tyskerne dagen før had
de erklært unntakstilstand i Oslo-om
rådet i forbindelse med at det på et par 
arht'irlsplasst:'r hactd(~ va'r!. 1.i1l~')p lil 
streik. Flere ble dødsdønlt, og 10 hel1-
rettet samme dag, klubblederen Rolf 
Wickstrøm og LOs juridiske konsulent, 
Viggo Hansteen. 

Siden Universitetet nå manglet en 
sentral ledelse i motstandskampen, 
måtte en slik bygges opp i dyp hemme
lighet. Formann ble professor i psykolo
gi, Harald Schjelderup. Han fikk med 
seg noen særlig aktive motstandsfolk 
ved Universitetet. Denne gruppen -
«Aksjonsutvalget" - oppnådde takket 
være gode kontakter i fakuJtetene å få 
sint' vpdli1k fulgt av de allel" 111':;1(' la')"('
n' og stlldt'lllt'r, lIlt'll al. dl' VI~;:;tt· hV1'1ll 
som slo bak. Aksjollsutvalgd. sio i n;.:l~r 
kontakt llH::.~d el viktig organ for mot
standsbevegelsen, «Koordinasjonsko
D1iteen». 

Kort tid etter at rektor Seip var avsatt, 
kom turen til de stud,>ntvalgte organe
ne. De ble erstattet av utpekte NS-stu
denter som skulle ivareta studentenes 
«interesser». Igjen vokste det frem et 
hemmelig utvalg - denne gangen av 
sa"'!ig motstandsbevisste studpnter. 

I løpet av 1942 tilspisset motsetnin
gen seg mellom nazistene og Universi-
1t~'h'1. D('1 v<lr siprlig ('n sak som førte til 
alvorlig konf1ikt: gt vedtak om at NS
s1.uden1,pf og non..:;kt, frontkjelllpl'n' pti 
tysk side skulle ha fortrinnsrett til de 
lukkede studiene. 

Etter kraftige protester fra univers i-
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tetshold utsatte nazistene saken, n1en 
de kom tilbake med den i 1943. Dette ut
løste nye protester. Det store flertall av 
Universitetets lærere undprtegnet et 
opprop hvor det bl.a. het at opptak av 
studenter på politisk grunnlag ville giø
J'(' "Unjvl·rsifl'l.('t. til i'n ins! !lllsjO/J 1I1l'd 

vesentllg i..uillen ka
raktpr enn det hittil 
har hatt ... Hvis v"d
taket skulle bli g:ien
nomført, måtte Uni
versitetet "gi avkall 
på å bruke de uni
versitetslærere som 

Forlangte 
at Quisling 
skulle 
gripe inn 

føler seg samvittig
hetsforpliktet overfor en oppfatning av 
universitetsgjerningen son1 er uforen
lig med de prinsipper det nye reglement 
bygger på". 

Dt'I.k var i virlu'lig!ll'tt'll ('Il {russel 
onl streik, selv om ordt>l streik ikke hle 
brukt. Trusselen utløste raseri på na
zisthold, og Terboven forlangte at Quis
ling skulle gripe inn. Han bestemte seg 
for "å sette seg i respekt", og li univer
sitetslærere og ca. 70 studenter ble ar
restert i dagene omkring 15. oktober 
1943. 

Det ble i ukene som fulgte utvist stor 
aktivitet for il få de arresterte løslatt, og 
det ble fra NS-hold forespeilet at det 
skulle skje. Men det trakk ut med løsla
jf·lsj·rU', ()1~ (h'n hpmmf'li,.:(, :;1.wknt.le
flt'bl'n 11I1:.;lI'f f;':IllIlodiglH'f('''. I )('11 gol ('fl 
parole onl ut studentl'llt' skli Ill' st'lIdl-' 
inn individueHe protester lnot arresta
sjonene, og i løpet av et par dager konl 
det inn nesten 2000 protestsk ri v. 

Dette vakte forargelse på NS-hold. og 
det ble hevdet at protestene måtte lI'ek
kes tilbake dersom arrestantene skulle 
kunne frigis. 

Det var på universitetshold delte me
ninger om hva man nå skulle gjpre, men 
så skjedde det noe som med ett slag 
endret situasjonen: Natten til ~H. nov. 
satte fire fra motstandsbevegelsen fyr 
på Aulat'n. Dl' varslet si-'Iv hrannvpse
Ilet, og ilden ble ra:.:;J.i:t slukk(·1. Mt'll 'l't.~r
boven oppfattet brannen snill t'll grov 
provokasjon fra studentenES side, og 
brannen fikk følger som neppe noen 
hadde' tenkt seg. 
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