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to artikler presenteres tidligere upubliserte bilder og ny infonna
"Hamsuns 85-årsdag i VG-Debatt. Første artikkel sto i går. 
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Bes", rlig 
fødselsdag 
\·"!'A.~9IHH(e!~ 

Odd V Aspheim 

Noen dager i forkant 
av sin 8s:.årsdag had
de Knut Hamsun 
igjen besøkt sin kon
takt i Reichskommis
sariatet, G.w. Muller. 
I en klar forutanelse 
om den ståhei som 
ventet, ba han den 
tyske propaganda
sjefen hjelpe ham 
med å gå under jor
den til det verste var 
over. 
- Jeg kunne jo ikke på egen 
hånd gjemme bort Knut Ham
sun, har Muller senere fortalt. 

Men etter li ha drøftet sakp.n'· 
mrd 'Tprhovrn, hle mnn enige 
orl1 a plassere den aldrende 

Artikkelforfatteren 
Odd V. Aspheim 
er frilansskribent 
og forfatter. Kaller 
seg selv amatør~ 
historiker 

asylsøkeren 
i Relchs
kommissa~ 
riatets sci
lerhytte på 
Hovik. Der 
hadde tys
kerne også 
en norsk 
kokke an-
satt, som 
kunne sørge 
for den bes
te forplei
ning. Fo'" 
sikkerhets 
skyld ble 
det også -
uten Ham
suns viten

de - sørget for at tysk politi 
befant seg i nærheten. blant 
annet på et par seilbåter like 
ved land. Sjefen for det tyske 
sikkerhetspoliti og sikker
hetstjenesten. SS-Oberfiihrer 

Heinrich Fehlis. sto for detal
jene her. 

«Nei! Nei! Nei!» 

Hamsun ga ham en 
vennskapelig smekk 
over fingrene. og bød i 
stedet frem en annen 
av sine presanger. Det 

strålende solskinn ankom var Norsk-Tysk Sel
Mliller denne augustmorge- skaps æresring i gull, 
ncn, sammen med Fehlis og. som dikteren var blitt 
en fotograf fra et tysk propa- ' . tildelt som den allcr 
gandakompani (PK). Med' første: 
scg bredde de gaver og hilse- ", ' ~ Ta heller den! 
ncr en masse, bl.a. fra Quis- Den 8. august, da 
Hng, Terboven, Hitler og von det hele var vel over-
Falken- stått. satt 
horst, samt Hamsun 
hilsen og et ". ., hjemme på 
signert Nørholm 
portrett fra ••• et spon- og skrev 
dr. Joseph tant ut- takkebrev. 
Goebbels. Deriblant 

Da h"sø· brudd av frykt for dette til nå 
ket ble at han med pl ut- upubliser· 
meldt, hør- te, som 
te de inne selirrø tretti år se-
Ira hytten::1~ ne re dukket 

kral· 

N{"i~)) 

var imjd~ 

lertid Ingen 
uvilje mot selve besøket Ham" 
sun ytret. Det var bare et 
spontant utbrudd av frykt for 
at han med plutselige gjester 
kanskje måtte innta frokosten 
med sIips('t på, noe han helst 
villp unngå. 

Hamsuns takk 
til auisling 

benhavn: 
«Hr. Mi,. 

nisterpresi-
dent Quisling. 

De /uLr sendt mig et 
·alt/ar eL,kverdig Tele
gram og dertil overvel
det mig med Blomster. 

Jeg gir mig Æren av 
at /uL vert en av Deres 
trofaBte Mænd fra Be
gyndelMn, men jeg 
glem mer i kke at vi had
de let fm· at følge Dem. 
De brøytte Vei og ba>· 
h eIe den tunge Børen 
alene. 

Forøn Terbøvens hllffe f'a Hovik· 4 august 
overbringer Terbovens stedfortreder G. W MOfler 
jubilanten de gaver og oppmerksomheter som er 
innføpt i anledning hans 8S·årsdag. 

AI<kurat det ble imidlertid 
løst liIfredsstillende. og Miil
ler kunne snart overlevere ju
bilanten hans gaver. D<'t ble 
rent gemyttlig etter hvert. der 
ved bordet på terrassen. For 
spøk prøvde Miiller å nappe 
til seg en sølvdåse skråto
bakk, en rasjonert og etter
traktet vare på den tiden. og 
som hørte til de oppmerksom
heter fødselsdagsbarnet had
de fått. 

Og bære1· den enda. 
Deres ærbødige 
Knut Hatn.mn,» 
Det var PK-mannen 

Mens Hamsun beundrer de tyske soldaters æresgave. et skrin med norsk 
motiv, leser G. W Muller den inngraverte dedikasjonen hoyt for den tunghørte 
jubilanten. 

Gustav Krucker som 
foreviget Hamsun i hans 
innenlandske eksil på Høvik. 

Lite er kjent om denne tys
ke fotografens øvrige virke i 
Norge. bortsett fra at han 
knep et fargeportrett av Quls-
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Ung samme sommer. Kanskje 
ladet han kameraet også med 
Agfacolor-filrn under sitt 
møte med en berømthet som 
Hamsun? 

Dersom slike dias skulle 

kom me- for PTI dng. viIJp det 
trolig være de eneste fal'gebil
dm' tatt av dikteren som pa 
sitt vis har fått lide ved at 
krigshistorien ofte har vært 
fremstilt i svart-hvitt ... 

DalDSUDS krig i hilder 
Billeddokumentasjonen på Knut Hamsuns tyske 
engasjement er svært oversiktlig. Det finnes foto av 
ham på besøk hos Terboven i januar 1941, og av 
hans opptreden under en Goebbels-inspirert jouma
listkongress i Wien i juni 1943. 

Likeledes eksisterer både bil
der og filmavis fra hjemkoms
ten til Fomebu få dager etter, 
der Terboven, Fuglesang og 
Muller utgjorde mottagelses
komiteen. 
" Film og foto foreligger ogSå 
fra Hamsuns besøk på en 
tysk ubåt og hos en tysk pan
seravdeling i 1944. Bildet av 
Hamsun sammen med Adolf 
Hitler finnes derimot bare i 
krigsgenerasjonens fantasi. 

tatt under gaveowrrekkelsen 
på Reichskommissars hytte, 
ble et utvalg offentliggjort i 
pressen den gang. Disse sy· 
nes imidlertid il ha gått tapt 
senere. De er heller ikke trykt 
opp i den etter hvert omfat· 
tende Hamsun-litteratur. Selv 
utgiveren av «Hamsuns liv i 
bilde)'>" publisert av dikterens 
eget Gyldendal i 1996, har 
vært ukjent med disse bilder. 

Blønt grø""øntene: SS-ObergruppenfUhrl!r· •• 
Heinrich t=ehlis. SIPO- og SD-sjefen som foresto . ~iWt;iiN;W;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;_.--J 
vaktoppfegget rundt Hams~lfluMe,ed """'-_ .... - ............ t !!!'li li /'ti"" 'f@;ill!il\il ei%eo -til~. 

Heller ikke ble dikteren 
noen gang foreviget sammen 
med Vidkun Quisling. 

Av den billedserien som ble 

De varianter VG presente
rer her, stammer fra et tysk 
privatarkiv, og har aldri tidli
gere vært Vist. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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