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Det riktige er at .... ks j o:"1.en ikKe var kl2.rert 2.V Hj emme-

i'ron tens ledels e som deri'or rn.1tte improvisel."e og i~ør~t 1'iLk 

sen.dt ut varsel til studente1.1.e om a gå i dekning' Il i løpet av 

noen tidlige morgentimer 11 den 30 0 november 1943. ( Tore Gjelsviks 

bok Hjemmefronten - side 131 )0 

Det er s~ at 4en motstandsgruppe som foretok brannstiftelse ~ 

Aulaen den 28.novembar 194J var med i utgivelsen av London Nytt 

og at det i presseomtale er hdvdet ~t aksjonen var godkjent uv 

HL gjennom pressesj~feh , men Tore Gjelsvik har i fotnote J2J 
~'i::-'-_o..--)- "~.,."~ '. .,,~--""'" .'''''''''.'' , 

til sin bok opplyst at hverken· iierlov Rygh eller hans etterfølgcr(; 

fremmet noen ~an~ planer Oll! en slik aksjon gj8nnolll Tore Gjelsvik. 

Han føyer til: Il Vi som s.:ttt sammen på min nybel i Bop;stadveien 

natten til JO.novEllilber 19L~j 

provokasjon av Gestapo ". 

vur overb-=:vist om .... t brannen var en 

Med mitt kjennskap til Tore Gjelsvik fra Studentenes Idretts1'or-

ening før krigen 

ord i tvil. 

mener je.::,' det ikke 8r grunn til å trekke hans 

, 
Videre sikter jeg til 1'ølgende konklu;;jon i .d "s:ikk=el:eIJ. l 

1<"' ti lk o g Land: 

Il Vi kan takke professor Adolf_Hoel for at straffetiltakene ikke 

Il ble ldngt større. Han. gikk aj)en t mot Terbovens ee;enmektige av

'I gjørelser j og uredd satte han igang et re&ningsapparat som vi 

" neppe opvlevet maken ti.l Uncl",L' 01C';'Ul'i:.lbjonello 

Utell pa noen mGite a ville redusere Adolf Hoels innsats 

vil jeg peke pi at n~r det gjelder studentarrestasjonene 

sluttes domspremissene ~ Hoels sak sl~k: 

av-

" Av de arresterte studenter ble ogsiå henveci nalvpctrten 10s1att. 

" Tiltalte på.:;tår dog ikke ut <lette ",lene kan tilslerives ham, 

" " idet forskj ellige hensyn k:..tn ha spilt inn :1:'or tyskerne o Til-

Il talt es handlemåte blir allikevel like f'ortjenestfull oe.' til-

, :.). 
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Il talte fortjener all honøI' for det arbeid nan da utførte ti. 

Det var da o.:;::;.a. iHHlre unn Adolf HO(:jl innell l"-S SOll veu 

anlednin~en "ikk sterkere ut mot 'l'erbovens aksjon o{l; satte i~an~' 

arbeid med fri~ivelse av studentelle v Til din og Instituttets 

orientering meddeles følgende: 
" 

l. Som nevnt i Sverre :i-.i:artmanns bok Il Kri tiske :faser i 

Norges historie under annen verdenskrig- \I ( side 158 ),gCiV 

Terboven i møte på Skaugum sent sønda~ kveld den 28onovember 1943 

med Fehlis og andre representanter for SD , beskjed om at han vill 

skyte hver tiende student o Sjefen for det tyske sikkerhetspoliti 

truet da med å trekke sei,: tilb;.tke :nvis truss810n ble gjennomført. 

Videre ville Terboven stenge b~de Universitetet i Oslo o~ den 

tekniske høyskolen i Trondheim. - Når straf~etiltuk~~e i anledning 

Aula-brannen ikke ble ~ drastiske , lL"dde vi al ts.i i første om

gan~ Fehlis å takke for det o 

2. Videre fremgår av Sanl1ile side i nevnte bok at sjef'en for 

avdeling III i SD t Herbert Noot , brøt Terbovens ordre om at 

intet om aksjonen mot student~ne i Oslo skulle meadeles til Berlin 

Ved ~ sende en advarsel ~å fjernskriveren til sin sjef Ohlendorf, 

som var en steil motstCiuder av Terboven og dennes politikk o 

Denne <...dvarsE::l nådde rikti[;nol~ i.i::ke frelll i -eide , men den viser 
a-.t-~t-

a t avdeling III i SD » som ble.nd t/) arbeidet med forholdet -til NS 

og Hirden , var mot Terbovens aksjon. I denne ~orbinnelse nevnes 

at Ricllard Dehn var Herbert Noots nærmeste medarbeider i avdeling 

III o~; en skiløpervenn av me~'. Han bodde J·orøv1.'ig som leieboer 

hos meg på LillevaYln o 

Da tyskerne arresterte studenter de kom over p~ gaten 

uten~or Universitetet i aunitorier g p~ le~esaler 1 spisest~der 

og hybler ved Il-tiden den 30oseptembel' l;J43 , 1~ikk jeg kjenn

sk~p til razziaen i st~rten. Ved at min yngre bror ble arrestert 

p~ Karl Johan , men straks slup~et fri vea å legitimere seg som 

frotitkjemper , hvoretter han straks oppsøkte/meg i Oslo R~dhus 

0t:: gav ri_q)port. Jeg O.Pl.Jsokte d;.l olll~;jendt Hich~I'd lJehll jJ;.t !larlS 

kontor i SD og gav beskjed om at hvis ikke aksjonen mot Studentene 

ble innstillet og studentene sluppet fri , måtte jeg melae meg ut 

av NS o Dehn bad meg vente p~ sitt kalltor mens han kontaktet sin 

sjef' og l:om etter en tid tilbake og meddelteg 

Ordren 0111 a innstille aksjonen mo·t s·tudentene ville gå ut snarest 

mulig'o De.tm hadde l'att :fullmakt ~til iii. reise til Berlin SOUl kurer 

med sikte p~ ~ utvirke ordre fra Hitler om frigivelse av alle de 
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arrest8rte studenter o Foreløbig gjalt det ~ sla en bresje i 

arrestasjonene ved i første omgang i fJ løslatt alle studenter 

som var positivt politisk innstillet. I det øyemed gav Dehn meg 

beskjed om at jeg lø:;'Jende kunne innlevere lister over arresterte 

studenter på hans kontor , paføre disse min politiske garanti , 

hvoretter han ville gi påtegning pJ listene om at han kjente meg 

og gikk god i'o:c de studenter jeg krevet løslatt. Ett<::lr tilsagn 

fra li Der Chef Il ville sa studentæ pJ listene bli frigitto 

Jeg: bemerket dertil at jeg ikke kunne gi meg ut på å granske hjerte; 

og nyrer , at jeg ville ha alle arresterte ut , hvortil Dehn svart,a 

at han var innforstått med det og at min garanti forsåvidt bare val 

en formsak,idet han regnet med at han ville lykkes i sin misjon til 

Berlin. I denne forbinneIse nevnte han at :han kjt::nte Himlers hustru 

og hadde andre gode kontakter i Berlin. 

Til bruk for sitt arbeid med å få frigitt alle de arresterte bad 

han meg om å sette opp et PM hvor jeg kunne uttrykke meg helt 

fritt om mitt syno 
p' 
~a min veg tilbake til Rådhuset støtte jeg på hjørnet 

av Drammensveien på nåværende høyesterettsadvokat Paul Røer , som 

den gang var student og gruppeleder for NS- studentene. Han hadde 

rådet sine medstudenter til å bli på lesesalene istedet for å ta 

hensyn varselet om å gå i dekning. Dette gikk nemlig ut på at det 

fra ledende NS-hold var oppgitt at samtlige studenter skulle arre

steres og føres til konsentrasjonsleir i Tyskland .. Paul Røer mente 

tyskerne ikke kunne finne på noe slikt og at hvis ledende NS-hold 

hadde kjent til det , så ville han fått beskjed o - Så viste det 

seg at de andre studentene ble arrestert , mens han ble sluppet 

i'ri .. Nå mente han at han hadde intet annet å gj øre enn å melde seg 

ut av NS. 

Jeg fortalte ham imidlertid hva jeg hadde oppnådd i SD og bad ham 

bli med meg tilbake til Richard Dehn , for å få dette bekreftet. 

Paul Røer så gjorde og tok på seg også å utarbeide,ved h41p av 

sine kontakter på Universitetetflister over arresterte studenter 

for videre levering til Dehns kontoro 

5. I rådhuset gav jeg rapport til min daværende sjef 

ordi~ører Fritz Jenssen , som var enig i at Oslo kommune stillet sel', 

bak kravet om å få frigitt alle studentene. Videre ringte han strak~ 

opp partiminister Rolf Jørgen Fuglesang for å få NS til også å 

slutte opp om kravet , hvilket også skjedde. Partiet var forøvrig 
" ~ kjent med utviklL-lge:i.L ved at Sverre Astorp i Hirdstabea tilfeldig-

vis befant seg på Karl Johans gate da razziaen utviklet seg , og 

YfM.~ ~~ ~a!f~~Æ~~e U~ ha:~Mietu<-· 
. - l ~/~ f/.,JFuM,. 
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var l~ke forbauset som Paul Røer og meg over Terbovens aksjon , 

men straks rapporterte de~le v~dere t~l s~n overordnede. Jeg nevner 

dette som bev~s for at aksjonen mot studentene kom enna mer over

raskende på NS enn på Hjemmfronten. Denne f~kk neml~g varsel fra 

Theodor Steltzer ~ Wehrmachts transportkommando , gjennom Arv~d 

Brodersen t~l Tore Gj elsv~k 9 om kvelden ('ten 29.november 1943 o 

6. Samt~d~g med at Fr~tz Jenssen ved telefonhenvendelser t~l 

andre fremtredende ~ NS mob~l~serte d~sse med s~kte p~ krav om løs-

lateise av studentene satte jeg de to jur~d~ske sekretærer Kobber-

stad og Schei ~sv~ng med to oppgaver: 

I R~nge rundt t~l kommul1.ccle etatssjefer for gjennom det kommunale 

app~rat å samle ~nn oppgaver over arresterte studenter , idet jeg 

~ntet nevnte om at de måtte være pos~t~vt pol~t~sk ~nnst~lleto 

II Utarbe~de hvert sitt PM om s~ne syn på studentarrestasjonene 

som grunnlag for mom8liter til mitt Pl\1 til SD samme dag. 

70 Dette leverte jeg til Richard Dehn før kontort~dens slutt 

den 30 o november 1943 sammen med den første l~ste over arresterte 

studenter o Og hver dag fremover løpende lister. Dehn mottok også 

løpende l~ster fra Paul Røer 9 som jeg måtte påføre min garant~ , 

for at Dehn kunne gi dem sin påtegningo Som han sa - ford~ jeg jo 
'"' j' 

~kke kjenner Paul Røer. Hvor mange hundre navn det var på Røers og 

m~ne l~ster kan jeg ikke huske. Det interesserte meg heller ikke 

den gange 

8 0 Ifølge Aftenposten lodesember 1943 erklærte Red~ess ~ 

Aulaen om ettermiddagen 30 o november 1943 at Quislings forbønn hos 

de tyske myndigheter hadde 2.vverget langt skarpere forholdsregler 

mot studenteneo For det første at kvinnelige studenter slapp arre

stasjon og kunne re~se hjem" For det c~nr:et at lojale studenter på 

hurtigste måte , om mulig allerede samme dag , v~lle bli løslatto 

A t de skulle få anledn~n5' t~l it. fortsette si tt studiumo At de øvrig'l. 

studenter ~kke ville bli sendt t~l en konsentrasjonsle~r , men an

bragt i en særl~g leir ~ Tyskland o 

I denne :forb~nne Is e nevne sat Terbovons opplegg ikke b&re h3.ddc 

vært å arrestere samtlige studenter ~ antall flere tusen i Oslo 

og skyte hver tiende student - altsJ flere hundre o Ifølge brev fra 

Terboven t~l Martin Borma~n , ville Terboven foreslå for rlimmler ~ 

utdanne de norske studenter en kortere t~d i en le~r i Tyskland , 

for at de senere k'Ull1.e " gjøre en ~nnsats ved å be~-(je~e partisaner 

~ Russland eventuel t gjøre en annen nyttig innsats til i~re;i1me av 

Europas sak ti.. ( Hartmcc:.nns bol< side 163 ) .. 
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Da R~chard Dean kom t~lbake fra s~n tur til 3erl~n 

fOl~talte 11.2.1'- at det var lyL~es få ~'IitJ_er til <it gå med på at 

alle de arresterte studenter skulle fr~b~so Hen så prot~sterte 

Sver~ge off~s~elt gjennoill s~n d~.plo~at~skc representasjon ~ 

Berl~n over~or Rib~entrop mot stu~e~tarrestasjonene ~ Norge. 

DermAd kom sa~en ~gjen ~ en ny o~ verre st~ll~ng ut fra norske 

interesser. H~tler hadde vært v~ll~g t~l ~ omgjøre Terbovens 

;;)8s1utn~2,-g , t~l il bøye av over:for krav fra NS , men ilEnl kun:::le 

~kke bzye av Tor Sver~ge o Og s l~k ville det bl~ s ee:1.de ut at l1c:a 

gjorde,om han fastholdt s~n bestemmelse om å la de norske student~ 

sl~ppe fr~b Derfor mJtte aksjonen gå s~n gang, men H~tler hcdde 

bestemt at Terboven L;::ke f'~kk sette S~lle drast~ske ple .. ner ut ~ 

livet c De v~lle ~kke bl~ send t; til l~as s land for cl. kj errpe mot 

part~saner eller på m~nekomandoero Istedet t~l opphold ~ Tyskland 

under fr~e forhold meo. blandt et!1.Dct adgang t~l å studere ved tysk 

un~vers~tet. - Dehn hadde fullmakt fra s~n sjef til å t~lby meg 

å re~se til Tyskland sammen med de studenter som ~kke v~lle bl~ 

sluppet fr~ , for å kontrollere at de f~kk sl~ke fordeler fremfor 

andre fangero Jeg skulle ~ det øyeIIlea. utrustes med SS-off~sersgrac, 

og un~form samt fullmakter fra både SD i Norge og Tyskland. 

Jeg avslo dette t~lbud og å æedv~rke til flere søknader 

om løslatelse siden sl~ke nå bare kunne skje på grunnlag av 

posit~v pol~t~sk innstill~ng 9 en betingelse som nå var blitt 

innsk~tpet pånytt og ~kke lenger bare skulle være en f'ormsak .. 

10. Istedet ble fylkesfører ~ Oslo og lands studentleder Rolf 

Holm skjaltet ~nn , f'or å ve~e studentene på gullvekt: Hadde den. 

eller den student latt være å hilse p& NS-stuaenter ? 

l fortsettelsen til stud'centene ble seilc1t ut av L:',lldet , kunne 

Holm delta ~ møter hos dre O~m i avdel~ng IV av SD , for ~ drøfte 

krav om løslatelse av studenter o Fra et sl~kt møte har Adolf Hoel 

fortalt meg at Ohm g~kk t~l angrep ~ på meg og mine l~ster , 

fordi det v~ste seg at to navn der - Gregers GFam og :Hunthe Kaas -

var ageu§er for secret serv~ceo Og at det hadde v~st seg at d~sse 

~kke var arresterte Holm falt meg da ifølge Adolf Hoel i ryg~en 

med å erklære c;,t man ikke kunne stmle på Le~v Storhaug., 

Il. Helt ufarlig var sl~k unllsigelse av meg fra part~et. 

~kkeo JeG ble innkalt til Richard Dehn som konfronterte meg med 

at jeg hadde gitt personlig garanti for secret service agentene 

Gregers Gram og Munthe Kaas og derved bragt ham i den uholdbare 

st~ll~.ng at han som tjenestemann i SD hadde garantert polit~sk i'or 
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secret service agenter. Hans forfremmelse var derfor :ttillet 

i bero på ubestemt tid, og han hadde søkt om overføring til 

Østfronten. - Avdeling IV hadde krevet meg arrestert , men det 

var lykkes ham hindre dette pa betingelse av at samtlige eksem

plarer av mitt PM om studentarrestasjonene ble ødelagt. Kom inn

holdet aV det ut p f.eks o over London radio , ville jeg bli 

skudt ø Riktigno~ var jeg lovet uttale meg fritt. Og det var 

svelget i SD at jeg hadde bemer~et at tysKerne ved sin aksjon 

mot studentene ikke sto tilbake for russorne , snarere tvert Oill. 

verre . 
Endal\var det at Jeg hadde bemerket at jeg i mitt studium av rett" 

historien ikke hadde støtt på maken til rettspraksis , siden 

babylonsk rettshistorieø Ogs~ det ~adde man den gang svelget. 

Men med attest for positiv politisk innst~lling til secret servie 

var jeg gått forlangt Q Tilslutt meddelte Dehn meg at han hadde 

i oppdrag fra Der Chef å gjøre meg oppmersom på at jeg måtte 

slutte med mine N~~NKX~ angrep på Terboven o Vel kunne nan av og 

til gå langt, men tross alt var det ingen annen tysk forvalt

ningssjef i besatt område som utrettet mer for de tyske soldater J 

enn Terboven. 

Da jeg en tid senere fra Quisling , gjennom fylkes-

fører Rolf Holm , fikk tilbud også fra partiet om å reise til 

Tys~cland sammen med studentene , for p<ol vegne av NS å kontrollere 

at de norske studenter der fikk de særlige vilkår som var lovet, 

tal·;:ket j eg nei o 

Opplysningene ovenfor kan sjek~es gjennom de navn 

S01,1 er nevnt o Såvidt vites lever fremdeles Ric!.lard Dehn , Herbert 

No~t ~ Paul Røer J Rolf Holm , Truls Kobberstad og ~arl Schei. 

I dom::ien over meg er fastslått at jeg senh0stes 194J gjorde en 

betydelig innsats for å få frigitt arresterte studenter og med 

god t re sul ta to J\len j eg fremla ikke alle opplysninger nevnt oven

~or , bare en erklæring fra Karl Schei. = Paul Røer har f~tt om-

trent samme attest som meg i sin doæø- Vi var nok begge i denne 

sak i langt mer sentral stilling , enn Adolf Hoel o Som tyskerne 

hadde be~gnset respekt :for. Blandt annet k2..lte dro HUhnl~auser i 

Reichskommissariat ham for \I Der alte W"einachtsnisse ti. Og Hoel 

sendte professor Klaus Hansen og meg til dro Schneider i HK for 

å utvirke frigivelse av rekvirert universitetseiendom. Som han sa, 

fordi han hadde erfaring J'or. at vi kumle oppnå mer hos tysl~erne 

enn nal1l" 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO




