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45 fanger 
sluppet fri 

1/["-7(" I 
Fangen som lensmann Braathern i Søndeled skulle 
sette inn I Kristiansand kretsfengsel I går, rakk ikke 
engang å ta av seg frakken før kontraordren kom. 
Sammen med 45 and· 300 vært til middag. 
re fanger ble han slup- Det har vært en veldig 
pet fri fra fengslet i påkjenning for oss, sier 
går. v~ktmester Røineland 
- Vi har hatt opptil 250 til Agder Tidend. Nå 
fanger her på en gang, skal fengslet reingjø
noen ganger har Over res og luft~s. (NTB) 
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Nordmenn som 
vinnere, tålte vi det? I 
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I JUBELBRUS: Norge vant sElVisst ingen krig. Vi var ikke i krig. Vi var ikke 

I 
engang alliert med seierherrene. Med unntak aven tredjedels promille av 
befolkningen - hadde ingen opplevd krig. Folo: LEIF GANER 

ISeier' I O 

:t!!-~~d"b 
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leom fra. Den smøg seg ten i denne sang som plutselig 
rundt Illørnene, b'an- var vår felleseie, egentlig er 

dypt villedende. Norge vant så-
det seg med 'ubel- visst ingen krig. Vi var ikke i 
bruset, braIetes pd krig. Vi var ikke engang alliert 

usyn ge uø ger ra uteseilerne, frontkjt'mperne og HEVNENS TIME: Mange som selv I 
Il L, f. med seierherrene. Bortsett fra 

lIus til lIus, fra by til en ganske liten kontingent av NS-medlemmer arrestert pti Ski. 
by, spredte seg med London-soldater - en tredels 

I 
vdrvlnden oppover l promille av befolkningen eller 

så - hadde ingen nordmenn 
dalene, fram t" sta- opplevd "krig» i den egentlige 
slon_byene, ut t" byg- mening av ordet: ikke VCHl mo
dene, steg fra 'ntet t" bilisert, ikke stått under knm-

og far og befolkningen ellers 
gjorde det ikke. De tyske styrke
ne i Norge viste gjennonl største
rielen av de rem årene ikke liten 
selvbeherskelse overfor den pas
sivt motvillige befolkningen. De 

I 
mando, ikke vært tvungd til å 

d b"lIe'e nas/onens gi opp sine sivile 
all.ang Iløpet av døg- goder under trussel" Seier'n 
net 7.-8. mal 1945: fra krigsrettens er v. . .l1.r, 

barske lov. Okku- Cf 

var høflige, korrekte, 
velorganiserte; en ok
kupasjonsmakt man
ge land gjennom his
torien ville rnisunt I Av HANS FREDRIK DAHL pert var nok landet, seier'n er vår., 

tungt og trykkende 
Seier'" eT vår, seier'" er var besatt av fremmede vi har vinni, 
vi harvinni) seie'r'n ~r var tropper. Men heller 

oss, 
Men altså: Seier'n er 

var! Og har alltid si
den vært det. "Kri
gen" kalles på norsk 
ikke bare felttogets to 
maneder i 1940, men 
hele tid.srornrnci 

måte, alltid satt i gang på ny av ble vi tilnærmelses- . .l1. I 
Om og om igjen uten stans eller ikke som okkupert seier'n er 
en ivrig stemme i utkanten av vis sa utplyndret, VCfr" 
flokken, i et insisterende gnål fornedret eller tra-
på kVI'nter u" L.,) ,,-,,'n kassert sOIn vanlig 

I 
. l senn S' nl~u '" e var og el', nar frenl

enkle modulasj{JlH>r ble en liten 
melodi pa tersen og til sist et med krigsmakt med full rust
helt kor av lJn1]('llll{' og rrydeful· ning tar opphold i pl land. 
le stelnlner som falt inn i rull De fem tusen dristIgl" nl(lt-

I 
styrke og sank ned i sluttonenes standsbevegt:lsens he1tf~Tll()digt, 
httDler melodiske intervaller: ungdommer sOlI1 fra bUlllH:n av 

byene og i ly av dalt:nc ViJlgll' cl] 
Seier'n eT V(U~ ::;eit'r'rL er vdT frivillig gerilja stand nlOt d(-'lJnt' 

Qui,';lirt~J kOIlL /Ju Grt/! i l [Jur uVl'rm.akL levde selvfølgl'lig i 
Knapt en jubelrøst disse !lwlda- egenforskyldt livsfare. Moell mur 

HJ40-45, med en tilsni
k(~lse som ikke engang får oss til 
a rpdnw, «B(~s~.ettel:·wstid('n" 

kaller danskene n",cl stVllTe be
sk.kdenhet dette tidsrom ~ sven
skene sipr «beredskapsåren", Av 
NLH'uens folk el' det egentlig han' 
finnene som nu:u. full rett kun Sl 

elt dl' i-uenllOJlllevue ell «krig» 
Men av dem alle er det vi sont 
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