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Svar til dr. Scharffenberg. :::~ b~e~:ft::~:~;; ;: 
sikkert: vi vil ikke av den grunn . 

B d d ff f
" I hØre at vi er hatefulle, hevngjerrise, 

ø ø sst ' -.. r Uforsonlige, aven mindreverdig " . r _ ra - gjeninn øres. :~rt~i'e~O~~yr~ist::!no~~:j=:~ 
_ som sier følgende: man skal ikke be-

A lese dr. Scharffenbergs innlegg saneringsproses!. Identitikasj~n er vare og dyrke ondskapen, og søke li 
:med denne titel i ~Arbeiderbladeb alt som trengesj så snart man med ~seg kjent med den, i håp om ~ 
for 25. mai f år, er det samme som sikkerhet har lConstatert at den og nå til enslags utsoning; man skal slå; 
å høre en røst fra graven, fra en den er identisk med konsentrasjons- ondskapen ubønnhørlig ,ned, akkurat 
fjern og uvirkelig fortid, leirsadist x eller victoriaterrasse- som man utrydder rotter, for en gang 

Er det virkelig mulig at en begavet djevel y, trenges ingen vidløftigi!!- for alle å fri seg fra dens s~ende 
mann kan ha gjennQm1evd de fem rI<1ISlCProsess: det trenges bare rens- angrep. 
okkupasjonsårene, og selv sittet i llghet, at man befrir verden for Jeg -har svart så kort og kla:rt- på: 
fengsel en kortere tid, uten å ha fått skadedyret med en gang, akkurat dr. Scharffenbergs diskusjopSllmlegg 

; forståelsen av de' elementære onde som man dreper en rotte. for ikke å la meg friste til'A -bt:\lka 
kreftene i nazismen og hva de virke,. Forstår De virkelig ikke det dr. sterke ord. Men når jeg nu; for sy
lig betyr - særlig når denne mann Scharffenberg? Alle Deres humane vende gang. leser hans 1ille artikke1 
er nerveiæge, psykiatriker? Det er d~liberasjoner og quasijuridiske for- va-nee gang; vil jeg bare $len ting, og 

~ hendt noe i disse årene. tolkninger er mindre verd eml en den står helt for min egen: rflgning: 
l Har herr Scharffenberg lest avisene flaske olje man heller ui over - Kjære dr. Scharffenberg;' De som 
. i den siste tiden? Kjenner han· de Nhlgara. er så dypt psykologisk: interessert, ta 
. autentiske beretninger fra konsen- I den forbindelse:. det eneste som eksempel av Mahatrna~Gandi i India, 
, trasjonsleirene i Polen, Tyskland, virker vemmelig ved Deres artikkel fordyp . Dem i nem4ilclv -og Deres 
t Tsjekkoslovakia? er den lille bemerkning De kommer eget indre i noen år .framover, uten 
l, Forstår han virkelig ikke at de in- med: d grunnen er livsvarig fengsel å slå' dØrene til- peres sjel på. "Vid 
l. divider som har hatt med den plan- en hårdere straff>. Javel ja!. Mente vegg og innby alle _ til- å komme in
e messige utryddelse av minst tolv De virkelig det, skulle De -si det rett henfor o·g· besliue' herlighetene. Vær 
·t millioner uskyldige mennesker å ut: det er altså en for --god død for ganskQ stille/ Vær tankefull,: taUs og 
_ gjøre, for alltid har berøvet seg selv rottene å bli drept· straks, rottene stum. Ellers turde det kansk1~ 

retten til å karakteriseres som men- burde sitte i bur til de døde av seg hende at~i _enkelte._ slektninger ,,-v 
nesker? De er ikke mennesker. De selv! Det lar seg høre! - men kom 1) ordmen~{som gav -sitt liv på Natz
står lavere enn et hvilket som helst iEre -da med humaIllsme og hØyt- weiler, BeIsen,' Sydspissen og Grini V 
dyr. \ travende snakk om respekt for men- fikk en"ubetvingelig lyst til å si sin 

Mim utrydder rotter. Disse men- neskelivet. - hjertensme$g om Deres ufrukt-
- neskeløse individer er verre enn rot· Vi andre vil bare ha sunnhet, rett bare; :knastørre og i bunn og grunn 

ter. :qe må bare utrycfdes. _ fort og ferd, fred. Vi vil fjerne det sykelige, I umot-alske prek omkrirlg ~Bør dØds! !ll.~ Dette har mtet med hat eller ondskapen, rottegiften, med ett slag, stra'ff ·gjeninnfØres?:!>. 
I hevn å gjøre, det er en ganske. enkel og så vil vi bygge et bedre Norge . i -: _ N. Chr. BrØgger. 
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