
Hoel ansa tyskerne for fiender 
Professor 
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Monrad-Krohn håper at Universitets- : 
striden vil bli belyst ...<i/' j"- 0{' . 

1 fredagens rettsmøte i Adolf 
Il o e l-saken ble det avhØrt ytter
ltgere to vitner, og for Øvrig gikk 
dagen med til dokumentasjon av 
Hoels tortsatte forklaring. Sd sant 
det ikke melder seg flere vitner "eg
ner man med d kunne begynne 
med prosedyren i lØpet av formid
dagen. 

modning to personer som kontakt
menn mellom komiteen og den !lIe
gale presse. hvorav den ene var 
revisor P. Moen, som flere gan ... r 

Etter at Thorvald Larsen hadde 
forklart seg om Aula-brannen, uten 
at det fremkom noe vesentllg nytt, 
fikk professor Monrad-Krohn for 
tredje gang ordet til vitneforkla
rIng. Han gikk skarpt imot profes
sor Schjelderups redegjØrelse, og 
kritiserte også professor Molland. 
DIsse to levde fremdeles l selvfor
herlIgelse på bekostning av deka
nene, og da er det på tIde at de 
bUr satt på pla.ss. VItnet ville ikke 
ha odiØse og urIktige beskyldninger 
sIttende på seg, og håpet at Det 
Akademiske Kollegium ville ta sa
ken opp og få den belyst. 

er nevnt under saken, og som om
kom under «Westphalen»s forlis. 
Den andre hadde overhodet ikke 
hØrt planene om å sette fyr på ( 
Aulaen omtalt. Det fulle ansvar s 
for Ildspåsettelsen hviler derfor på s 
dem som satte på brannen. Noen 
ordre ovenfra, hverken fra Univer
sitet.,hold, Hjemmefrontens ledelse 
eller fra London, kom Ikke. g 

fl 

Av dokumentasjonen fremgikk 
det at dekanene, som fort.,atte sine 
hemmeUge møter etter stengningen, 
gikk Inn for å få frigitt og hjem
sendt de arresterte studenter, for å 
hindre gjenåpning av Universitetet 
og beskytte Universitetet mot rekvl
rerlng til tyske formål, samt for å , 
bevare legatfondene. Hoel støttet 
dem I dette arbeidet, ble det på
pekt. 

I et brev fra professor W. We
ren s k t o l d til retten heter det bl. 
a. at Iloelogsft ansI! tyskerne for 
fiender, og han arbeidet pd alle mlt- I 

ter tor Universitetets beste. Ak
sjonsutvalget representerte ikke ( 
Universitetet, mente professor We
renskiold. 

I sin fortsatte redegjØrelse kom a 
Hoel Inn på sine økonomiske for- S 
hold, og forklarte seg deretter om 
sine bestrebelser for å hindre at s' 
NS-studenter skulle få adgang til 
de «lukkede> studier. Han mente at 
hans forhold til studentene var 
godt. Hoels forklaring vil bli av
sluttet I formiddag. 

* 
Fra forskjellig hold er det frem

kommet spørsmål om hvem som 
gav ordre til Aula-brannen, og om 
det I det hele tatt stod ansvarlige 
folk bak. Av et vitne I Hoel-saken, 
sangeren Svein Bruun, er det blitt 
fremholdt at ,det ytre apparat. I 
det Illegale «pressedIrektoratet> 
stod ansvarlig, og at Koordina
sjonskomIteen var blitt orientert på o 
forhånd. Til dette opplyste vitnet a 
Tore Gjelsvik, som var sekretær I vl 
KK, at komIteen Ikke var orien- kl 
tert på forhånd. m 

I tillegg til dette kan Morp;enbla- n 
det opplyse at noe slikt cdlrekto- l, 
rat> Ikke eksisterte. På den tid b' 
Aulabrannen fant sted fungerte m 
etter KoordlnMJooskomlteens an- tr 
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"Gi ikke opp", 
skrev Laus M ahr 

/\ Forhåpentlig prosedyre 
Ig ;n 1- i' Ho~,-,~akell i dag 

'(1/ '" (. 'J - ) - Ifli 
:~ LøI'iiag b e Adolf H o li r ferdig 
ar med sin forklaring for retten, og 
e- resten av rettsmøtet gikk med til 
re dokumentasjon. Hvis ikke noe ufor
p, utsett inntreffer skulle prosedyren 

- eller i hvert fall det meste av 
'n den - endeUg kunne avvikles I dag. 
e, Hoel forklarte seg inngaende om 
le sitt arbeid med å få løslatt de 
~_ arresterte profe:'lsorer og studenter, 
1_ og refererte bl. a. en skrivelse fra 
'e professor Laus Mohr, hvIs sønn var 
d blant de arresterte. Med ordene: 
.r «For Guds skyld gi ikke opp, og 

la Ikke hjelpen komme for sent!» 
gav professoren sin varme tilslut

_ nlng til Hoels Innsats på dette felt. 
og i samme retning gikk også 
mange andre uttalelser. 

Hoel avsluttet sin forklaring med 
a. minne om de andre store opp
gaver, vesentlig I forbindelse med 

.t Universitetet, som han arbeidet 
ie med under okkupasjonen. 
Lr Dommeren: - Forstod De at NS 
å støttet tyskerne? 

- Tja, både og - I den utstrek
ning det var nødvendig for å berge 

_ norske Interesser. 
Hoel hadde ved krigsutbruddet 

_ et flott tilbud om å bli leder av 
e de geOlogiske undersøkelser I Iran, 
r men hØsten 1940 avslo han å reise, 
r fordi han mente å ha en plikt til 

å vareta norske interesser mot 
tyskerne, spesielt Ipolartraktene. 
Han måtte stå som medlem av 
NS for l det hele tatt å kunne 
øve noen innflytelse, hevdet han. 

Blant de dokumenterte skrivelser 
var en forklaring fra dr. Huhn
hauser. hvis uttalelser gikk sterkt 
I tiltaltes favør. 

Hoel foreslo flyplasser 
i~1f~å Grønland%'~~; 
Motarbeidet ytterliggående 
NS-tiltak på Universitetet 

Adolf Ho e l møtte mandag ,for 
byretten, tiltalt for å ha latt seg 
utnevne til prorektor og senere rek
tor ved Universitetet, for medlem
skap l «Kulturrådet» og «Kultur
tinget», og for en avisartikkel med 
titelen «Min mening om Den norske 
legion., der han forherliget legio
nens Innsats på østfronten. Aktor 
i saken er o. r. sakfører Ernst Ho d
neI and, og forsvarer h.r.advokat 
Folkvard Bug g e . 

Hoel, som opplyste at han for 
tiden er bonde, erkjente seg Ikke 
straffskyldig. Forsvarerrn forlangte 
Raken utsatt til det tyske vitnet dr. 
HUhnh~user kommer opp fra Tysk
land, men dommeren bestemte at 
hovedforhandlingene kunne begyn
ne. 

Aktor karakteriRerte Hoel som en 
aktiv nazist både for og under kri- I 
gen. AllerMe I 1933 stilte han seg 
som stortingskandidat for NS, og 
i alle år støttet han partiet med 
pengebidrag. I et brev til QUisling 
etter 9. april påpekte han at det 
burde anlegges flyplasser på Grøn- I 
land, men påtalemyndigheten er, 
kommet til at Hoel Ikke direkte 
mente å sette tyskerne på, en ,Ilk 
pla,n, selv om han burde skjØnt at 
hans 1M kunne tit konsekvenser. 

De fleste aV professorene vrd 
Universitetet foretrakk Hoel som 
prorektor fremfor noen aV de andre 
NS-kandidatene. Og det er bevist 
ttt han motarbeidet ytterliggående 
nazltiHak. Men det var likevel bi
stand til fIenden at han tok Imot 
stillingen. og for tyskerne var det 
viktig å ha en leder av UnIversitetet 
ROm de visste Ikke stod pa. de lov
lige myndigheters side. 

Det er på det rene at Hoel ikke 
hadde noe .,osvar for Aula-brannen 
og arrestFls.lonene av studentene, og 
at han gjorde sitt beste for It få 
dem løslatt. 

Det er Innkalt en rekke vitner, 
bl. a. en del prafes"orer med tldU-

I 
grre rektor Seip i spissen, og saken' 
ventes å ta minst fjorten dager. I 
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