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Norske studenter i tysk fangenskap 
Av Elling Kvamme 
 
 
 
Bakgrunn  
 
Min beretning blir farget av mine opplevelser. Man må unnskylde at det jeg 
forteller er sett gjennom mine briller. Ellers er det kommet ut flere bøker om 
vårt fangenskap skrevet av eksstudenter, samt en video basert på intervjuer, som 
tilsammen gir et mer fullstendig og nyansert inntrykk av vårt fangenskap. 
 
De fleste av de norske studentene var under krigen engasjert i en eller annen 
form for illegal virksomhet, noe tyskerne var fullt klar over, men de visste ikke 
hvem som gjorde hva.  Den tyske Rikskommissæren i Norge, Josef Terboven 
antok i tråd med tidligere tiders erfaringer, at de med sine holdninger,     
utdannelse og ikke minst språkkunnskaper utgjorde en farlig gruppe.  Noen var 
f.eks. opptatt med å avlytte og oversette nyhetene fra London, bl.a. til bruk for 
de illegale avisene. Jeg var engasjert i slik virksomhet, Hemmelige 
radioapparater måtte benyttes fordi disse  ble tidlig inndratt.  Mange var i det 
hele engasjert i den illegale pressevirksomhet og i motstandsarbeide på alle 
plan.   Studentene og universitets-lærerne hadde også ved flere anledninger 
protestert mot den snikende nazifisering som fant sted av universitetet.  Denne 
motstanden var i høyeste grad en torn i øyet på Terboven, og i tiden inntil 1943 
var ca. 70 studenter og 14 universitetslærere blitt arrestert.  Det er overveiende 
sannsynlig at Terboven på egen hånd avgjorde at studentene skulle arresteres 
som gruppe og sendes til Tyskland.  Han ga derfor beskjed om at Berlin ikke 
skulle informeres i forveien. Natten til 28. november ble Universitetets aula 
stukket i brann.  Studentene fikk skylden for det, noe de ikke hadde, men ilden 
ble heldigvis slukket ganske raskt.  Denne hendelsen ga Terboven det påskuddet 
han trengte. 
 
 
Arrestasjonen 
 
Den 30 november 1943 ble Universitetet, lesesalene, universitetssykehusene 
(Rikshospitalet og Ullevål), studenterhjemmene og studenthybler i Oslo 
omringet og 1200-1250 mannlige studenter arrestert. De ble først anbrakt i en 
leir i Stavern, og hit ble det også sendt studenter som var blitt arrestert tidligere.  
Her ble de forhørt av en "Dr" Ohm.  Han hadde lite informasjon om den enkelte 
student, men var spesielt interessert i deres holdning (Gesinnung) til den nye tid. 
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Jeg husker spesielt nyttårsaften 1943, en stjerneklar natt i bitende kulde sto og 
sang "Till Østerland ville jag fara". Vi opplevde da en stemning og et fellesskap.
 
Angivere  
 
I leiren i Stavern hadde tyskerne plantet angivere. Det var enkelt fordi hver 
student kjente bare et fåtall av de øvrige. En episode illustrerer det. Jeg spiller 
en kveld kort sammen med tre andre studenter. Plutselig får en av dem som 
ingen av oss kjente, sterke mavesmerter. Jeg og et par andre halvstuderte røvere 
i  medisin undersøker ham omgående og finner ut at han sannsynligvis hadde 
fått akutt bukhinnebetendelse. En ferdig lege blir tilkalt, han er enig i diagnosen, 
og studenten blir omgående kjørt ut av leiren og til sykehus. Heldiggrisen, sier 
vi. Etter krigen leser jeg i avisen at denne fyren som jeg husket navnet på, var 
blitt  idømt straff for sin nazivirksomhet under krigen.  
 
 
Studentene sendes til Tyskland 
 
Omtrent 600 studenter ble løslatt eller overført til andre leire.  Begrunnelsen for 
dette er ukjent, ettersom det ikke fantes noen prinsipiell forskjell i holdninger og 
tidligere engasjement mellom denne gruppen og de øvrige. Det er også uklart 
hvorfor rundt halvparten av de gjenværende studentene ble sendt til SS-leiren i 
St. Andreas ved Sennheim og de øvrige til Kz-Buchenwald, hvorefter disse 
iløpet et år i to puljer også ble sendt til Sennheim.  Det kan tenkes å ha 
sammenheng med germansk utseende, og det inntrykket tyskerne hadde fått av 
deres holdninger under forhørene og fra angivere.  Det hele var tydeligvis nøye 
planlagt, og denne planen ble fulgt til punkt og prikke, til tross for at den siste 
puljen ble sendt til Sennheim på et tidspunkt da nesten hele Frankrike var 
besatt!  Vi vet at SS-offiserene trodde at studentene kunne verves til SS-
soldater, men antagelig antok SS- lederne at det fantes en hard kjerne som 
hadde behov for først å tuktes i Buchenwald.  Når disse studentene senere kom 
til Sennheim og der fant sine kamerater som SS-soldater, ville de ikke ha noe 
valg.  
 
 
Reaksjoner 
 
Studentaksjonen førte til sterke internasjonale reaksjoner, særlig i de nøytrale 
landene og i Finland.  Det er interessant at Hitler lot Terboven få vite gjennom 
Martin Bormann, at aksjonen var uønsket fordi den kunne skade de gode 
handelsforbindelsene Tyskland hadde med Sverige.  SS- 
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Obersturmführer Hans-Hendrik Neumann i innsatsstaben i Rikskommissariatet i 
Oslo og SS-politifører Wilhelm Rediess, ble også innkalt til Hitler hvor han 
betegnet arrestasjonen av studentene som en dum guttestrek. Myndighetene i 
Berlin var spesielt irritert over at de ikke var blitt informert i forveien. Goebbels 
hadde et lignende syn på saken, noe som fremgår av hans dagboksopptegnelse 
den 5. og  6. desember 1943.  Her skriver bla: "Oslo-saken er et opplagt svineri. 
Der Führer er også umåtelig forarget måten denne saken har vært behandlet på. 
Han har mottatt to av Terbovens tillitsmenn og sagt dem sin mening 
ettertrykkelig. Terboven har igjen opptrådt som en utpreget bølle i Oslo". 
Himmler er likefrem opprørt over Terbovens aksjon. Myndighetene i Berlin 
kunne imidlertid ikke foreta seg noe uten å miste ansikt etterat Sverige i beste 
mening hadde protestert mot arrestasjonen. 
 
 
St. Andreas ved Sennheim, (Elsass, Frankrike) 
 
Studentene ble delt i to hovedgrupper, den første gruppen av studentene (291 
mann) ble sendt til Stettin (nå Stetchin i Polen) med fangeskipet "Donau". den 
9. desember 1943 , den neste (120 mann) 7. juli 1944, og den siste hvor jeg var 
med, 23. oktober 1944, også til Stettin med "Donau". Studentene, spesielt i den 
første og delvis den andre gruppen, ble delt i mange subgrupper. De har hver sin 
historie å fortelle, men jeg må konsentrere meg om hovedgruppene.  
Den første gruppen som ble sendt i desember 43, opphold seg 3 dager i Kz-
Pølitz i nord Tyskland. Kommandanten der kjørte rundt i en margarinkasse på 
to hjul med to kraftige sauebukker foran. Han så slik ut: Jeg siterer fra 
Tysklandsstudentene av Knut-Erik Tranøy og Michael Sars: "Tyrenakke, 
sprengte fiskeøyne,, bred, skjev munn med en veldig sigar, sjarmørmage og 
nypussede skaftestøvler, Han hylte og skrek og truet med død og fordervelse 
hvis vi overtrådte leirreglementet".  Han forlangte tolk og Michael Sars trådte 
frem: Jeg siterer fra samme bok: "Som dere seer boys er denne karen spikande 
gæren, så det er ikke verd å hisse ham opp mer enn høyst nødvendig, for da vil 
det bli skutt fra alle bauger og kanter, og det er vel fornuftig at vi hilser på disse 
idiotene siden de setter sånn pris på det". Heldigvis forstod ingen av tyskerne 
norsk. Studentene ble så de videresendt med tog til St. Andreas, hvor de ankom 
den 19. desember.  
 
SS-utdannelsesleiren i St. Andreas var før krigen et sykehus for sinnslidende 
barn, og den virksomheten ble gjenopptatt etter krigen.  Ved ankomsten til St. 
Andreas måtte studentene gi fra seg sine klær og trekke i SS-uniformer.  De 
protesterte mot dette og hevdet at det stred mot folkeretten fordi de var fanger.  
Da det ikke hjalp, besluttet de seg for å fjerne alle distinksjoner og klebe plaster 
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over ørnen på beltet, noe som var aldeles uhørt.  Kommandanten, 
Obersturmführer Wilde, blandt studentene kalt "Lillegutt", ila dem forskjellige 
disiplinærstraffer og truet også med å skyte noen av dem.  Det våget han dog 
ikke, sannsynligvis for ikke å utfordre den offentlige mening i de nøytrale 
landene.  SS-offiserene forsøkte dessuten å omskolere studentene ved 
undervisning i verdensanskuelse, rasehygiene o.s.v.  De prøvde seg med pisk og 
gulrot. 36 studenter ble således utkommandert til studium i ved universitetet i 
Freiburg fra mai til august 1944.  Wildes ønske var at han etter seieren over de 
allierte skulle ride opp Karl Johan på en hvit hest i spissen for den norske SS- 
studenbataljonen.  
 
Da ingenting virket etter hensikten, ble "omvendelsen" tilslutt oppgitt.  Denne 
striden som varte ca tre måneder, var naturligvis en meget stor psykisk 
belastning for studentene, fordi de aldri kunne være sikre på hva tyskerne ville 
finne på. Det er også interessant at SS-ledelsen i Sennheim i mars 1944 
diskuterte om ikke studentene burde sendes til Buchenwald. Studentene 
utgjorde ingen elite etter et rasemessig synspunkt. De var "Minderrassige", og 
"man kunne ikke vente ar det fra denne kretsen ville utvikle seg en ny førerelite 
for det norske folk".  
 
Studentene ble deretter satt til forskjellig slags arbeide i Sennheim og 
omliggende landsbyer som Bitschweiler.  Her fikk de kontakt med 
sivilbefolkningen, som forstod deres situasjon fordi de fleste var av fransk 
herkomst, og derfor lite begeistret for tyskerne.  Den franske "Mackie" 
(motstandsbevegelse, antagelig feilstavet) ble også informert, noe som var 
meget viktig for å forhindre aksjoner mot studentene.   
 
De ble deretter i det vesentlige satt til å grave skyttergraver ("schanzen") inntil 
krigen var slutt.  Dette var farlig p.g.a. flyangrep av de såkalte "Tiefflieger", 
stup jagerfly.  De lærte seg å grave raskest mulig en skyttergrav dyp nok til  gi 
personlig beskyttelse, for så å arbeide meget langsomt ("drücken", skulke), og 
også spa jord tilbake når det ikke var noen  vokter i nærheten.           
 
En gruppe studenter som tyskerne anså som særlig vanskelige, ble i juli 1944 
forlagt til Bitschweiler ca 10 km vest for Sennheim. De fikk det i virkeligheten 
friere og bedre enn kaneratene i Sennheim, men måtte senere arbeide i en 
rustningsfabrikk. Her lyktes de i en sabotasjeaksjon. Ubevoktet klarte de å laste 
en godsvogn skjevt slik at toget gikk av sporet. SS-folkene fant aldri ut den 
egentlige årsaken, og de arresterte like godt den ingeniøren som hadde ansvaret. 
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En gruppe på 65 studenter ble 14 november sendt hjem  pga sykdom, og en 
større gruppe  ble sendt hjem 22 desember. 
 
Plevragjengen 
I sin bok "Slottsfanger" skriver Knut-Jørgen Erichsen at en student i Sennheim 
med åpen tuberkolose hadde smittet mange.  8. mai ble 7 studenter med plevritt  
og annen tbc sendt på rekreasjon til et SS-lasarett i Seiberdorf an der Leitha nær 
Wien.  Etter en måned ble de ved en misforståelse sendt med tog til Mølln ved 
Hamburg, for etter en uke å bli returnert til Seiberdorf.  29. juli og 18. 
september ankom nye grupper slik at det totale antallet var 22 studenter. Alle 
studentene ble så overført til en nærliggende landsby, Ebreichsdorf. Maten og 
behandlingen var god. 21. november ble samtlige løslatt og sendt til Oslo etter 
ordre fra Himmler. 
 
Studium i Freiburg og Heidelberg 
16. november ble en gruppe på 25 studenter sendt til Freiburg  og Heidelberg 
�Zum Studium kommandiert�.  Så sent som 1.  mars da alle studentene skulle 
sendes til Neuengamme, ble 12 mann til plukket ut for å studere i Heidelberg.  
Gruppe i Freiburg kom snart tilbake til St. Andreas, mens Heidelberg gruppen 
ble befridd av de allierte. Disse  rømte før befrielsen av frykt for å bli likvidert 
og oppholdt seg under kummerlige forhold i utmarken utenfor Heidelberg til 
byen ble besatt.  
 
 
Konsentrasjonsleiren Buchenwald 
 
Den 7.januar ble resten av studentene (ca. 350), hvor jeg var med, sendt fra 
Stavern til Stettin med fangeskpet "Donau", og derfra med tog til Buchenwald 
hvor de ankom 13. januar.  Ankomsten til Buchenwald mitt på natten var en 
svært lite hyggelig opplevelse.  Over porten sto det skrevet med store bokstaver 
"Jedem das Seine", enhver får sitt, mens bjeffende schæferhunder, SS folk som 
brølte skjellsord og "Los!", "Los!" i ett sett, og skarpe lyskastere som sved i 
øynene, bidro til uhyggestemingen.  Deretter avkledning, alt medbragt måtte 
avleveres, også klokker og briller og så snauklipping.  Hår på hodet og over alt 
ble fjernet.  Alle ble dukket ned i samme bad tilsatt desinfeksjonsmiddel, og 
undersøkt med en spatel som gjerne først ble satt i anus og så i munnen.  Tilslutt 
fikk vi utlevert tynne pyjamaslignende, stripete fangeklær og tresko.  
Fangebrakken hvor vi ble anbrakt, var overfyllt, det var lopper og skitt overalt 
og to ganger om dagen måtte de stå på timelange appeller, uansett hvor kaldt det 
var.  Maten bestod i en slags turnipssuppe (Steckrüben), for det meste vann.  I 
likhet med de øvrige fangene var vi alltid sultne. Opp kl 04.30, appeller, ofte  
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timelange morgen og kveld, i bitende kulde og sur røk fra krematoriet.  De 
radmagre, tildels syke fangene med uttrykksløse ansikter i grupper som slepte 
seg langsomt avsted i leiren, gjorde et sterkt inntrykk.  Russiske krigsfanger 
som hadde hørt om de norske studentene, fikk smuglet tobakk inn til oss, noe vi 
satte stor pris på.  De sanitære forholdene var meget dårlige i leiren.  Mange av 
oss fikk derfor umiddelbart infeksjonssykdommer og det første dødsfallet 
inntraff. 
 
Et par uker efter ankomsten dukket leirkommandanten, SS-Standartenführer 
Herman Pister, ganske uventet opp i brakken til studentene (han ble etter krigen 
dømt til døden).  Han fortalte dem at de ikke var vanlige fanger, men var 
internert i en særleir ("Sonderlager").  De skulle ikke arbeide og heller ikke 
blande seg med de andre fangene.  De skulle heretter få SS-forpleining og SS-
undervisning.  Studentene ble så flyttet til et større bygg som ble omgitt av 
piggtråd.  Det hindret dem imidlertid ikke i få kontakt med de andre fangene.  
Da studentene senere fikk Røde Kors pakker, greide de også å smugle mat ut til 
dem ved hjelp av vår Blockältester. Maten ble fortrinnsvis gitt til barna i leiren.  
Undervisningen ble først gitt av Hauptscharführer Rudolf som  bl.a. fortalte 
hvor farlige jødene var, de var plattfot og ble brune i solen, i motsetning til ekte 
germanere som manglet farvepigment. Senere var det forelesninger av 
professorer fra universitetet  i Jena. Noen av forelesningene var interessante, 
men de fleste forfektet mer eller mindre fordekte rasehygieniske og 
nasjonalsosialistiske synspunkter. Studentene var forbauset over at de ble 
forsøkt omvendt med denslags propaganda.  Så dypt var altså Goethes land 
sunket! Rektor Karl Astel ved universitetet i Jena var en overbevist nazist og 
hadde fått stillingen av den grunn. Jeg har besøkt universitetet i Jena for noen år 
tilbake og fått opplyst at en av våre "lærere" Karl Astel, rektor ved universitetet 
skjøt seg etter krigen, mens de øvrige professorene beholdt sine stillinger eller 
fikk nye stillinger ved andre universiteter, også i Vest-Tyskland.  
 
Experimentalbau (eksperimentalbygningen).  
Studentene hadde øyne og ører og de ble raskt klar over det som foregikk i 
nabobygningen, Experimentalbau, hvor det ble utført forsøk på levende 
mennesker, for å lage en vaksine mot flekktyfus. Flekktyfus infisert blod ble 
injisert på fanger hvorav de fleste døde. Og hvem sto bak? Professorer fra 
Berlin, bla presidenten for Robert-Koch instituttet i Berlin, prof. 
Gildermeister.Tyske leger, i verdenstoppen innen medisinsk forskning og 
forfattere av våre medisinske lærebøker. De hadde glemt den Hippokratiske 
eden, den som alle leger i Europa, har måttet kjenne til og forholde seg til, eden 
som bla går ut på at du skal lindre pasientenes plager, helbrede hvor det er 
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mulig, alltid trøste, men aldri gjøre noe som kunne skade pasienten. Det var som 
om en krystall lysekrone falt i gulvet og gikk i tusen knas.  

 
Det foregikk også meget i Buchenwald som gjorde sterkt inntrykk på oss, 
henrettelser ved hengning, eller skyting, pisking, den systematiske utsultingen 
av fangene og hauger av ekstremt avmagrede lik, stablet som ved.  Alt dette er 
detaljert beskrevet av Kogon og Hackett, hvortil henvises. Vi hørte også om de 
forferdelige utryddelsleirene, bla Auschwitz hvor jødene nærmest fabrikkmessig 
ble myrdet med gass.. I tillegg var det en stor påkjenning for oss hver gang en 
av kameratene døde.  Det døde ialt 17 studenter under oppholdet i Buchenwald 
og Sennheim eller kort tid etterpå.  Dessuten døde et ukjent antall senere i første 
rekke som følge av tuberkulose.  
 
Noen av medisinerstudentene (heriblant meg) fikk Unterricht (undervisning) på 
Patologen av en Indremedisiner, Dr. Hamburger fra Alkmaar i Holland og Petr. 
Zenkl, tidligere overborgermester i Prag. De ga oss en Unterricht som nok ikke 
SS-ledelsen hadde tenkt seg. De hadde kontakt med en motstandsgruppe som 
hadde radio i leiren, og de fortalte oss om invasjonen i Normandie samme dag 
som den begynte, mot løfte om ikke å fortelle det til noen, heller ikke til de 
øvrige studentene.  Disse forstod derfor ikke hvorfor vi medisinere den dagen 
var i så godt humør, men snart ble det jo kjent og bagatellisert av tyskerne. 
 
Bombardementet  
Den 24. august 1944, en solvarm dag, ble fabrikkene Gustloff og D.A.W. 
(Deutsche Ausrüstungswerke) som lå like utenfor leiren, og store deler av SS-
leiren, ødelagt ved et bombeangrep. I disse fabrikkene ble det laget deler til de 
såkalte V-bombene, V 1 og V2 som ble brukt til terrorangrep mot engelske 
byer, spesielt London. Ca 500 fanger som arbeidet der, blir drept, og et ukjent 
antall såret. SS hadde mange døde og sårede. Det falt også et par bomber i selve 
leiren, men her var skadene minimale. De ferdige legene blant oss ble sent til 
SS-sykehuset hvor de hadde førsteklasses utstyr. Vi andre medisinere ble satt til 
å frakte lik og ta oss av sårrede fanger. Det var vanskelig å finne skyggeplasser i 
leiren hvor de sårede kunne anbringes, og mange av dem døde av medisinsk 
sjokk.  Senere fikk vi lov til å pleie noen av de sårede i vår brakke. Der var det 
plass, fordi en gruppe av oss var blitt sent til Sennheim 7. juli. Vi hadde da fått 
medikamenter som sulfatiazol fra Norge, og spesielt de norske legene gjorde en 
stor innsats og reddet mange  
 
Jeg hjalp til med å behandle en ung, fransk jurist som var såret, og vi besluttet å 
ta kontakt etter krigen. Han omkom like før frigjøringen under en dødsmarsj 
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Etter krigen fikk jeg tilsendt 2 akvareller fra hans kona og far. Akvarellene som 
han hadde malt, har en hedersplass i min leilighet.  
 
Studentene hørte om en tildragelse under bombardementet som fangene frydet 
seg over.  En av de høyere SS-offiserene hadde en tjenestepike som selv var 
fange.  Hun ble nektet å gå i bomberommet sammen med hans kone og barn.  
Bomberommet fikk en fulltreffer, og familien omkom, mens tjenestepiken var 
uskadd.  Fangenes reaksjon, også min, avspeiler det hat alle næret ovenfor 
tyskerne, og også den avstumpethet som var en følge av tilværelsen i leiren. 
Hva hadde skjedd med meg? 
 
Våre pårørende i Norge fikk seg en ordentlig forskrekkelse da de leste i avisene 
om bombardementet av Buchenwald som hadde forårsaket et blodbad i leiren.. 
 
Arrestasjon av danske politifolk 
I slutten av september ankom ca. 2000 danske politifolk til Kleinlager. De var 
blitt arrestert kollektivt under et fingert bombeangrep hvor bare politiet var på 
gatene, mens vanlige folk befant seg i bomberom. De fikk beholde sine klær og 
ble heller ikke snauklippet, men hadde til en begynnelse svært lite mat. Vi  
forsøkte å hjelpe dem med medisiner og mat.  Det var imidlertid umulig å skaffe 
til veie tilstrekkelig med næringsmidler til en gruppe som var mere enn 5 ganger 
så stor som vår.  Mange av disse danskene ble syke og en del døde.  Senere fikk 
de også Røde Kors pakker. 
 
 
Avreise til og fra St. Andreas  
 
Den 7. juli 1944 ble en gruppe på ca. 120 studenter sendt fra Buchenwald til St. 
Andreas. Listen over disse kom fra Berlin, ifølge vår tillitsmann Arnljot Gaare. 
Resten av oss, deriblant jeg, reiste fra Buchenwald 23. oktober og ankom den 
26. oktober.  Alle sammen ble da utkommandert til å grave skyttergraver.  Vi 
kunne tydelig høre kanontordenen fordi de allierte troppene befant seg bare 
noen få mil unna, ved Belfort og Remuremont.  Etter gjennombruddet ved 
grensen til Sveits, ble studentene den 21. november kommandert til avmarsj.  Vi 
marsjerte om dagen etter hverandre i en rekke og om natten i sluttet tropp.  
Første dagen gikk vi 24 km til Rufach, og dagen etter krysset vi Rhinen ved 
Breisach hvor vi ble oppdelt i flere grupper.  En gruppe måtte marsjere til 
Freiburg, en annen (ca. 200 mann), hvoriblant meg, til Burkheim og en tredje 
(97 mann) til Bischoffingen. 
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Streikene i Burkheim og Bischoffingen 
 
Studentene i Burkheim fikk forskjellige oppdrag.  En gruppe måtte arbeide i 
underjordiske bunkere i Siegfriedlinjen mens en annen (som forfatteren var med 
i) bemannet et fergested og ferge ved Jechtingen.  Broene over Rhinen var 
nemlig ødelagt slik at fergen var den eneste mulighet til å krysse Rhinen.  SS-
offiserene erklærte at fergetjenesten representerte en humanitær handling.  
Sannheten var at fergen fraktet soldater på flukt fra fronten i Frankrike.  Disse 
soldatene trodde da også at studentene var soldater.  Vi var altså blitt med i 
krigen på tysk side. Denne situasjonen som antagelig var den farligste 
studentene opplevde under fangenskapet, ble gjenstand for heftig diskusjon på 
sovesalen om nettene.  På den ene siden var det stor fare for bombeangrep på 
fergen, på den andre siden var SS-offiserene desperate, og arbeids-nektelsen 
måtte skje på byens torv med sivil-befolkningen som tilskuere.  Natten til fredag 
den 1. desember ble det foretatt en avstemning hvor det ble knapt flertall for 
arbeidsnektelse.  Vår kommandant, SS-obersturmfüherer Wilde ble underrettet 
om dette i et brev.  Her stod det at studentene ønsket å unngå en offentlig 
demonstrasjon, men at de ikke kunne delta i militære foretagender fordi det 
stred mot Haag-konvensjonen.  De var derimot beredt til utføre sivile oppdrag.  
Brevet avsluttet med følgende setning: "Vi håper at vår holdning blir forstått og 
respektert."  Wilde sa at han kjente til saken og han nektet å motta brevet. 
 
Neste dag ble vi som vanlig stilt opp til appell på rådhusplassen for å bli 
utkommandert til fergetjenesten og andre oppgaver.  Wilde innledet da med en 
tale hvor han erklærte at det ikke ville koste ham noe å skyte studentene.  
Deretter ble arbeidsgruppen til fergetjenesten ropt opp.  Ingen gikk frem.  Wilde 
ble rasende, og gikk nokså umotivert frem og slo en av studentene flere ganger i 
ansiktet slik at han falt.  Det var stor forvirring blandt SS-offiserene og noen 
brølte: "Schiessen Sie (skyt) Obersturmführer, schiessen Sie".  Men så kom 
kommandoen: "Auf die Stuben weg (opp på rommene) marsch, marsch".  Iløpet 
av dagen fikk vi vite at Wilde deretter var reist til Freiburg for å få tillatelse av 
sine overordnede der til å straffe oss.  Samme aften ble fergestedet ved 
Jechtingen bombardert og fergen senket.  Haukene blant oss kunne da 
innkassere en foreløpig seier. 
 
Interessant nok fant det også sted en streik i Bischoffingen helt uavhengig av 
den i Burkheim. Disse gruppene hadde nemlig ingen kontakt med hverandre.  
Av gruppen i Bischoffingen ble 40 mann sendt til Asbach ved Rhinen for å 
grave stillinger til Sani-fergen der.  Samtlige nektet å arbeide i krigssonen.  De 
ble innesperret og truet med å bli skutt, men takket være en betydelig 
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diplomatisk innsats av en av våre ledere, Arnljot Gaare, som var med i denne 
gruppen, lyktes det å få dem frigitt. 
 
Mandag den 27. november ble Freiburg bombet fordi overkommandoen befant 
seg der.  En stor del av byen ble ødelagt og et meget høyt antall sivilpersoner 
omkom. Ca. 170 av studentene oppholdt seg i byen under bombardementet og 
en av dem ble drept. To studenter, Karl Heimdal  og Hans M. Nørve bar en liten 
7 års pike 15 km gjennom ruinene og i sikkerhet. Jenta, nå en eldre dame 
Dagmar Schmidt, leste denne historien i et  intervju i Badische Zeitung med en 
av de studentene Anders Danielsen som var tilstede under bombardementet. 
Hun fikk da hyggelig kontakt med ham. Etter bombardementet  var alt kaos, og 
studentene hjalp til med rednings- og oppryddingsarbeidet.  Av den grunn fikk 
de stor sympati blant sivilbefolkningen.  Det var muligens redningen for 
studentene i Burkheim, fordi det ble bestemt etterpå at alle de norske studentene 
skulle sendes tilbake til Buchenwald.  Det har vært hevdet at Himmler også 
befant seg i nærområdet og muligens var blitt kontaktet. 
 
Til Buchenwald 
 
Vi måtte så marsjere i fire dager gjennom Schwarzwald til Alpirsbach uten å få 
noe å spise og de overnattet i kalde låver.  Vi klarte dog å stjele halvråtne epler i 
veigrøftene til tross for at dette var strengt forbudt. Vaktholdet var nemlig 
dårlig. Overnattet i låver.   
 
Jeg siterer fra min dagbok om en hendelse under overnattingen i en låve nær 
Schweighausen: "Det var kveld og mørkt og en enslig vaktsoldat patruljerte 
langs vår side av låven. Arne Tvedten, medisinerstudent på mitt kull (nå avdød), 
og jeg lå ved en yttervegg, vi løsnet en planke og snek oss ut da vi så at vakten 
var langt undav. Vi kom til en gård og bad om å få  kjøpe epler. Bonden var 
meget gjestfri, til tross for at huset var fullt av flyktninger fra utbombede byer i 
nærheten, og bad oss på middag. Det var et herremåltid. Folkene oppfattet oss 
som soldater som hadde kjempet i Finland. Vi klarte å unngå pinlige spørsmål, 
og da vi gikk fikk vi med oss epler, uten å betale. Vi gikk tilbake i mørket og 
klarte å snike oss inn gjennom det samme hullet med den løse planken. Eplene 
ble svært populære blant våre kamerater".  
 
I Alpirsbach fikk hver mann utdelt en halv liter tynn suppe.  Transporten videre 
foregikk i overfyllte godsvogner, og varte også i fire dager.  Som eneste næring 
på reisen fikk de to ganger utdelt en halv liter suppe.  
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Den 14  desember ankom studentene til Buchenwald.  Der måtte vi stå i 14 
timer på appellplassen uten at det ble utdelt mat.  En dansk politimann uttalte: 
"Da de norske studentene kom tilbake var de i en elendig forfatning, såvel 
fysisk som psykisk. De var sultne og tørste". Redningen kom fra fangene, i 
første rekke de danske politifolkene.  Også tsjekkerne som de tidligere 
Buchenwald-studentene hadde etablert et godt forhold til, bidro på forskjellig 
vis. Vi fikk lov til å gå på toalettet, og det lyktes danskene å smugle inn 
matvarer dit.  Etter denne appellen ble vi anbrakt i Kleinlager som med unntak 
av teltleiren, representerte den dårligste delen av Buchenwald. De hygieniske 
forholdene i Kleinlager var elendige, og det døde 150 -200 fanger hver dag.  
 
Like før jul ble 47 studenter løslatt og hjemsendt.  Noen av dem var syke, mens 
de øvrige syntes å være tilfeldig utvalgt. Sannsynligvis var hjemsendelsen et 
resultat av de første forhandlingene mellom den svenske grev Folke Bernadotte 
og riksminister Heinrich Himmler (Ref. Bauer). 
 
Et par uker senere ble studentene utkommandert til murstenspuss (Ziegelputz).  
De måtte stå opp kl. 5, arbeide til kl 17, dernest sluke turnipssuppen og så kl. 18 
stille til appell som kunne vare i flere timer.  De danske politifolkene var meget 
hjelpsomme og gav dem matvarer fra sine Røde Kors pakker. I midten av januar 
1945 ble studentene overført til sin gamle bygning i hovedleiren, de slapp å 
arbeide og kunne motta Røde Kors pakker. 
 
Jeg fikk gulsott og ble sendt på Revier (sykestuen). Jeg delte der seng med en 
rumensk lege. Han var i motsetning til meg, en glødende kommunist, så vi 
hadde mange interessante diskusjoner. Vi ble gode venner og besluttet å ta 
kontakt etter krigen. 
 
 
Slutten på fangenskapet 
 
Det lyktes grev Folke Bernadotte etter påtrykk av "kretsen", en gruppe sivil 
internerte i slottet Gross Kreutz utenfor Berlin, ledet av universitetsrektor 
Didrik Arup Seip og  høyesterettsadvokat Johan Bernhard Hjort å overbevise  
den norske minister i Stockholm, N. Chr. Ditleff, om nødvendigheten av at den 
svenske regjering ble engasjert i redningsarbeidet av skandinaviske fanger. Det 
resulterte i at visepresidenten i det svenske Røde Kors, Folke Bernadotte, ble 
sendt til Berlin å overtale Himmler til å utvirke at alle de skandinaviske fangene 
først skulle samles i Kz-Neuengamme ved Hamburg og deretter sendt hjem,.  
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Den 1. mars 1945 ble studentene anbrakt i godsvogner for å transporteres til 
Neuengamme hvor de ankom den 5. mars.  På denne reisen ble vi utsatt for 
mange bombeangrep. Angrepet om natten på jernbanestasjonen i Erfurt hvor 
toget vårt sto, var spesielt farlig.  Jeg siterer fra min dagbok: "Stengt inne i 
godsvognene mens bombene falt. Hoppet på skinnene. Stummende mørkt. 
Stengt dør. Lå oppå hverandre på gulvet, noen skrek. Så åpnet SS-vaktmenne 
døren og flyktet, og vi etter. Løp for livet over vogner og vognrekker, tildels i 
langsom fart og ut på et jorde". Der oppholdt jeg meg der til bombardementet 
var over. .Et tog på nabosporet var blitt truffet. Vi hørte skrik og så flammer fra 
nabotoget. Det er første og sannsynligvis siste gangen jeg har løpt over et tog i 
bevegelse 
 
Etter så mange dager og netter med stadige bombardementer ble vi etterhvert 
temmelig utkjørte.  Under et bombardement nær Bremen skal jeg sitere fra min 
dagbok: "Sterk nervøsitet. Plutselig rasling av bomber og sterk lysning. Alle ut 
av vognen i vill flukt. Flere snublet i gjerder og lignende i mørket og slo seg. En 
jeg løp sammen med kom til et gjerde, og nedenfor det gikk en vei med mørk, 
våt asfalt. Det så ut som vann. Det er en vei ropte jeg. Jeg ser det svarte han, og 
deretter stupte han ned i den og fikk hodeskade". Heldigvis var det  ikke 
alvorlig.  
 
 
Neuengamme 
 
Kommandanten i Neuengamme var Obersturmführer Thomann, "bøddelen fra 
Lublin".  Tilstanden i leiren var meget dårlig, med skrik, slag og spark, lus og 
lopper.  Til forskjell fra Buchenwald, var fangelederne, kapoene, tidligere 
forbrytere.  De hadde en grønn trekant festet på fangedrakten mens de politiske 
fangene hadde en rød. En av studentene ble en dag slått av en kapo. Han ble 
bråsint og slo ned kapoen. Dette var meget farlig, det var dødsstraff for slikt. 
Kommandanten ble tilkalt for å forkynne straffen. Da trådte en ung jurist blant 
studentene frem, Helge Rognlien (nå avdød), og sa omtrent dette: "Vi er ekte 
germanere, og hvordan ville de herr Kommandant som germaner like å bli slått 
av en fyr som dette"? Kommandanten var enig, og Rognliens snarrådighet 
reddet situasjonen. Til å begynne med måtte studentene arbeide fra kl. 7 til kl. 
18. 
 
 
Folke Bernadotte ankommer 
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I slutten av mars ankom svenske Røde Kors offiserer med Folke Bernadotte i 
spissen til leiren, og etterpå ble situasjonen vesentlig bedre for de skandinaviske 
fangene.  Den 20. april ble studentene sendt med "De hvite bussene" under 
ledelse av Folke Bernadotte til Danmark.  En stor gruppe (forfatteren inklusive) 
ble anbrakt i Møgelkjær ved Horsens.  Mange, også jeg, var da angrepet av 
dysentri.  Etter ti dager ble vi transportert videre til Sverige, først til Ramløsa 
Brunn hvor vi ble desinfisert og undersøkt medisinsk, og de fleste deretter til 
Høganäs og Øranäs.  Endelig fikk vi den 24. mai reise til Norge.  Dagen etter 
ble vi mottatt på universitetsplassen av rektor ved Universitetet i Oslo, professor 
Didrik Arup Seip. Han sa i sin tale til studentene: "Oslo er nå blitt en vakker by, 
ikke en tysker å se". 
 
 
Epilog 
 
Terboven fryktet studentene som gruppe og sendte dem derfor til Tyskland.  SS-
ledelsen trodde imidlertid at studentene som ekte germanere etter riktig 
skolering, måtte forstå at den germanske  rasen var alle andre raser overlegen og 
derfor ville slutte seg til SS. Studentene hadde det på mange måter vesentlig 
bedre enn andre fangegrupper.  De skulle i utgangspunktet ikke utryddes, men 
omvendes.  De ble ikke utsatt for fysisk tortur, og de fikk tilstrekkelig med mat, 
bortsett fra i noen perioder og under transportene.  Derimot opplevde de mer 
enn tilstrekkelig, særlig etterat SS-folkene skjønte at "omvendelse" til deres 
ideologi var umulig, og mange plages fremdeles av nattlige mareritt.  Det er 
nærmest uforståelig at ikke tyskerne reagerte med dødsstraff mot deres 
ordrenekt ved en rekke anledninger.  Studentene ble således utsatt for et 
betydelig psykisk press, og at de klarte å stå imot det, må betraktes som en del 
av motstadskampen i Norge.   
 
De hadde den store fordelen at de utgjorde en homogen gruppe unge menn med 
fremragende ledere.   Spesielt skal nevnes tannlegestudenten Arnljot Gaare som 
var leder for Buchenwald gruppen.  Han måtte foreta undersøkelser og 
avgjørelser på vegne av studentene, og dette medførte undertiden stor personlig 
risiko for ham.  Han ble hjemsendt før jul 1944 og så avløst av medisineren 
Kristian Grette.  I sluttfasen overtok medisineren Sten Bille ledelsen av alle 
studentene.   
 
Noen av tyskernes disposisjoner mht studentene er vanskelig å forstå.  Hvorfor 
ble den resterende gruppen i Buchenwald sendt til Sennheim i Elsass i slutten av 
oktober 1944, da de allierte hadde besatt nesten hele Frankrike?  Dette var 
antaglig tidlig besluttet og godkjent på topp plan, kanskje allerede i 1943.  De 
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myndighetene i Berlin som hadde med studentene å gjøre, befant seg muligens 
ikke i det øverste skiktet og fryktet derfor å omgjøre en tidligere godkjent plan.  
En må jo anta at de kjente til den militære situasjonen.  Det er et lignende 
paradoks at en gruppe studenter ble sendt til Heidelberg for å studere 1.  mars 
1945.  
 
Studentene fikk kjennskap til konsentrasjonsleirens gru, og hvorledes en 
ideologi på kort tid kan fjerne det vi kaller humanisme som uttrykk for en 
sivilasasjon det har tatt generasjoner på generasjoner å bygge opp.  Tilbake står 
"den nakne SS-mann", avkledd sin menneskelighet og berøvet all evne til 
medfølelse og som torturerer og dreper av lyst.  Det foregikk i Tyskland under 
Hitler en systematisk, skolemessig avhumanisering av enkeltindivider og 
opplæring i umenneskelighet som i sin konsekvens ledet til  industriell 
utryddelse av uønskede folkegrupper.  Denne avhumanisering lyktes, ikke bare 
med enkelte patologiske individer, men med store deler av en høyt kultivert 
befolkning, en av verdens ledende innen filosofi, kunst, vitenskap, ja endog 
religionsfornyelse.  Dette er skremmende.  Det er også skremmende at noen 
moderne "historikere" benekter at det som berettes fra konsentrasjonsleirene, 
har skjedd.  Enda mer skremmende er det at avhumanisering i større og mindre 
grad foregår idag forskjellige steder i verden.  Menneskene synes ikke å ha lært 
noe.  Det skjer bla i tidligere Jugoslavia, men  dessuten i regi av fanatiske 
presteskap som i Iran, eller av nynazistiske grupperinger, såvel i Tyskland som i 
andre land, vårt eget ikke unntatt.  Derfor har de få gjenlevende sannhetsvitner 
som har sett i aksjon den ekstremt avhumaniserte versjonen av homo sapiens, 
menneskemonsteret "den nakne SS-mannen", en plikt til å formidle sin viten 
den relativt korte tiden de har igjen.  Her har også fangeforeningene sin 
viktigste berettigelse. 
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Den norske Buchenwald forening 
 
Jeg fikk ikke, tross mange forsøk kontakt med min rumenske venn før i 
1993 da jeg fikk oppringning fra en norsk realist som hadde deltatt i en  
demografi kongress hvor han også var tilstede. Han hadde da skiftet navn 
til Peter Muresan, og han utvirket at jeg fikk invitasjon til møtet i 
Wegimont, Belgia til Comite International Buchenwald Dora (CIBD), 
hvor Peter Muresan er rumensk delegat. Jeg fikk da vite at Norge var den 
eneste nasjon blant over 20, som ikke hadde noen representant i 
foreningen, og at landet kunne få en representant hvis vi laget en norsk 
forening. Jeg forsøkte først å få en av våre tidligere tillitsmenn til å gjøre 
dette, uten å lykkes. Etter en del jobbing fikk vi etablert et interimstyre 
som bestod av Johan Baarli, Rolf Nettum, Tollak Sirnes og meg. Den 
norske Buchenwald foreningen ble formelt etablert på det første møtet på 
Frederikke 22. oktober 1994. Vi hadde laget statutter som ble vedtatt, det 
ble holdt valg og vi ble så medlem av CIBD.  Foreningen hadde 150 
medlemmer, nå er det vel rundt 80. Jeg har senere hvert år deltatt som 
formann og delegat i årsmøtene til CIBD i Buchenwald. Styret har nå i 
mange år bestått av Erik Loe kasserer, Hans Michelsen viseformann og 
meg, som formann. Det har vært umulig å få til en utskifting. Jeg regner 
med at foreningens dager nå er talte. 
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