
- La aldri skjul på NS-sympati 
- Det er nærliggende å tenke seg at en 
billedmanipulasjon kan ha vært et for
sØk på å gripe inn i Høyesteretts an
kebehandling og iIifluere på domsav
gjørelsen, sier Hamsun-forskeren pro
fessor Atle Kittang. Men han innrøm
mer samtidig at det er spekulasjon fra 
hans side. 

- Jeg har faktisk aldri stusset over 
bUdet av Hamsun med NS-merket, 
kanskje fordi hans politiske sympati for 
NS ikke har vært gjenstand for tvil, for
klarer Kittang, som mener at Hamsuns 
standpunkt i forhold til Quisling og Na
zi-Tyskland er greit avklart og doku-
mentert. .' 

- Likeledes det faktum at han var re
gistrert som NS-mediem. Når dette sis
te har vært et omstridt spørsmål, skYl
des det ikke bare at Hamsun hårdnak
ket hevdet at han aldri hadde meldt seg 
inn eller betalt kontingent, men også at 
man i herredsretten ble nØdt til å be
handle det så inngående fordi det drei
de seg om et erstatningssøksmål, ikke 
en straft'esak, sier Kittang. . 

- Kan bildet ha hatt noe å si for ut
fallet i HØyesterett? 

- Derfra kjenner vi bare domsslut
ningen: Den er knapp, men enstemmig. 
I herredsretten var det derimot dissens 
fra rettens formann, Sigurd Fougner, 

som mente at NS-medlemskapet ikke 
var tilstrekkelig bevist og derfor ikke 
kunne legges til grunn for fellende dom. 
Det var dette Høyesterett måtte ta stil
ling til, men det er umulig å si hvilken 
vekt de tilla fotografiet. 

- Det som står.klart for meg, er at er
statningssaken aldri virket så forlØsen
de på vårt forhold til Hamsuns lands
svik som en straft'eprosess ville ha gjort. 
Jeg tror saken ville ha fått en annen 
mental og begrepsmessig avklaring for 
ettertiden dersom Hamsun hadde fått 
den behandling han Ønsket - nemlig of
fentlig straft'esak, avslutter Atle Kit
tang. 

- Tror det ikke før jeg får se det 
- Det kanjeg nesten ikke tro fØr jeg ser 
det, lyder Arne Tumyrs umiddelbare 
kommentar. Et utsnitt av Hamsun
bildet med det retusjerte NS-merket 
pryder omslaget på Tumyrs bok 
«Knut Hamsun og hans kors» som ut
kom på Tumyts eget forlag, Norges
forlaget, for to år siden. 

- Jeg har faktisk forelagt bildet for 
lokale autoriteter som mener at skYg
gevirkningene stadfester at jakkemer
ket må ha vært på plass under fotogra
feringen, sier journallsten og forfat
teren, som er bosatt i Kristiansand. 

Hvorvidt det autentiske jakkemer
ket i så fall har vært et solkors, NS-

merke eller noe annet, blir Tumyr 
mindre sikker på når Pressens Bild be
krefter at «originalkopien» er manipu
lert med kraftig retusj. 

- Hvis det kan dokumenteres, er vi 
flere som har latt oss føre bak lyset, 
bemerker Tumyr. Men tilføyer straks 
at det er irrelevant for helhetsvur
deringen av saksanlegget og dommen 
mot Hamsun, selv om det er sensasjo
nelt nok med hensyn til bildet· som så
dant. 

- Spørsmålet om Hamsuns med
lemskap i NS var ikke avgjørende, selv 
om det ble drØftet formelt. Det reelle, 
som retten la til grunn, var at Hamsun 

hadde handlet og skrevet til NS' for
del, i pakt med partiets formål, at han 
forble hva han kalte «Quislings mann», 
og således var å anse som NS-mann. 
At han noen ganger hadde båret et na
zi-merke, var det ingen tvil om. Men 
det var bare en detalj i saken. 

-Hvem kan ha hatt interesse av'å 
manipulere bildet? 

- Hvis det er tilfellet, kan man bare 
spekulere på om det var NS-sympati
sører som ønsket å knytte Hamsun 
tettere til sin sak, eller folk fra motsatt 
flØY som ønsket å utlevere ham. . 
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