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frHIlH1l8r 
jemper for. men hvorledes ~ 

saken vil h1igjUl1H 81181 1 feJJH oss I~ 

OA ANDERS LANGE hadde 
sine artikler i «8. Mah, ble de 

lest med stor interesse, det er 
ikke minst alle innleggene i bla
de": et vidnesbyrd om. Reaksjonen 
har forøvrig vært litt forskjellig, 
mel' variert enn undertegnede i 
hvert fall hadde ventet, selv om 
flere av innleggene har hatt mye 
tilfelles i form aven viss bitter
het i tonen og en nokså hard be-

, handling av redaktør Lange, noe 
som etter min mening er ufor
tjent og heller ikke særlig for
nuftir!,'. J"g trof' at det er mange 
'Rom har "avvil;ende meninoer" i 
disse spørsmålene, og at disku
sjonen bor gå sin gang. 

Det er jo så at vi «landssvike
re» er en minoritet i folket, selv 
om de piil'Oiende re[3'neiol med; 
disse~l inns.:ttR Ol; interesse for, en 

Av Asbjørn Filseth. 
til oss. Vi skulle for det første ettertanke. Når det derimot gjel
oppføre oss slik at alle måtte like der midlene vi benytter oss av, 
oss, og dernest skulle vi lese kan vi aldri bli varsomme nok, 
Bibelen, og da særlig Johannes' Her må «akkordens ånd» bann
evangelium. Dette er et ganske lyses. Ikke hva vi Il;jemper for, 
annel'ledes positiyt program enn men hvorledes vi fremmer saken, 
foraktens ,bitterhetens og selv- vil frigjøre eller felle oss. _ 
medlidenhetens trehodede trolL Om denne avisnotisen med
Den ånd vi lar oss fylle med, og førte riktighet, eller bare bygget 
den måten vi fører kampen på, på en legende, vet jeg ikke, men 
teller i lengden mer enn de ytre jeg er overbevist om at disse to 
resultater som blir oppnådd. punktene dekker det en kunne 
Skulle vi i det hele tatt trekke kalle Quislings indre kongstanke 
litt dvrekiøpt lærdom ut av de for bevegelsen, en tanke som og
siste ti årene, måtte vel det være så kunne bestå uten noen ytre 
at en nasions eller et menneskes makt, ja kanskje nettopp da. Og 
mål ka.n~kif~~dey~e _bare tanker s?m klarer seg uten 
umulige å nå oi"T6!åilt"heller makten, 6ar livets rett. 
ikke ønskelige' å Iiå. -:ed nærmere Asbjørn Filsetb.' 

,Majavatn-affæren. 

"qoi 

revision er trolig også en del 
overvurdert. Rent tallmessig 
fo~e""':;er det al1:sa en mulighet Forsvareren 
som Iran medvirke til at vi får 
kar:'!,teren av, eller iallfall til at 
vi blir refral{tet som en sJags 
se','t rr~;d a!1e dens J:ierm8merker. : 

mange 

SEKS ÅR ER G 
sangen like st 

ske hærverk. Det 
som hvert år pur 
blir effektivt utn: 

landssvikaffærer far ordet kvantitativt hold, 
hender på bunner 

Det Vill' :"vis og- vur s::d, derfor 
trenc::cr n~\, er s'ikkert ikke isola-

VI HAR 'I'lDLIGERF. FOR'l'AL'l' 
om, at «Brønnøysund Avls» har 
I{jengiU sorenskrh'f!I" AsJak;')rllcls 
'>rev "m forspillf't tll J\lajavatnaf
fære-o og bebUdt"f, at n.r.sald. MAri, 
ved muligens sh:ulh:. fortell i' nær
mere om tragedipn i E"n av byens 
forening .... 

fl iOD. men derimot en viss opp
mer'-soll1~Iet og interesse i videst 
mnli<>;e kretser, og kan dette gi 
seg ut~,ln'l" i skrivil'O' til «8. Mai», I 
er meget vunnet. Bladet må velFril 
også faktisk betraktes som For- ~favallg8l). 

DAG SENDER JEG en ny hilsen 
til «8. lvIab, og- da særlig -fra. 1111n 

velvillIge innstilte familie. 

bunc1ets viHi?;ste talerør. For- J 
blmr'et har jo en l:onJ.:ret. begren
s,,': novedOTJjY"Dve, r"+m!ig en re
viR,ion av oppgjøret, Såvidt jeg 
hnme skjønne. var det på Rome
d8.li:møj·et stort sett stemnin~ for 
en model'8.t lin.ie, (g Forbundet 
sku!Je videre være iLnen for alle, 
uans8tt polit;sJ.:: oppfatning. 

Nr.r så en mann, som redaktør 
L~Plq-e våger seg . ~n i «løvens 
hule». må det etter min mening 
være helt fOl'kasteli~' il spise ham 
leven(le fortest Illulig. 

Politisk og særlig ideologisk 
diskuSicJ'1 er meget nyttig og 
bur(le drives ennå mer i «8. Mai»s 
spalter, men den bør holdes i en 
rolig og- saklig tone, slii, at uenig
he~en her ikke gi'tr ut '>.)Ver enig
heten om oppgjørets revisjon. 
Det er innlysend!'. 'ifse!v om alle 
«s~il~".», "JlJl',lt ~ert"!'l pårørende 
ble aktivisert for Forbundet, så 
ville ikl(e dette strekke til alene. 
Til dette arbeide er vi avhengige 
aven solid tilslutning fra alle 
slags bra folk ellers. De finnes 
nemlig, men vel å merke, med de 
mest ulike oppfatninger om poli
tikk og religion, om Churchill og 
hans sigarmerker ! Skal vi, når 
slike blir interessert i vår sak, 
øyeblikkelig begynne å bokse om 
deres meninger forøvrig, samt 
øse alle våre samlede lidelser og 
bitterheter over stakkarene per
sonlig, da tror jeg lite blir vunnet 
i vår levetid, 

Til slutt vil jeg minne om det 
lille teioltamentet i to punkter 
som Quisling ifølge en avis jeg 
leste i fangetiden, hadde rettet 

J('g' skal hilse fra nlin kjære kon(' 
Rosita. I-Iul1 er lcommct til den faBte
overbeVisning at Jeg går på. den bre
do vei og lukt inn i fortapelsen, forcli 
Jeg holder dette «stygge» bladet «8. 
Mai>. Onkel Ambrosius og tante Am
brosine er også veldig fromme og me 
neI' at jeg går på fortapPIsens vei 
Når jeg spør dem: hvorfor, sli har 
de et eneste svar: Du holder jo .,8. 
Mai:>, Et stygt blad, sier de. 

Jeg skal ogsi\. hilse fra onkel Bill 
og tante Bill, Siden 1945 er disse og
så. blitt det man kaller her: from! ._ 
Denne fromheten har bevirket at df: 
ikke vil ha noe med meg å. gjøre. og 
dette skyldes vesentlig at jeg holder 
dette stygge bladet. 

Den eneste i min familie som tar 
parti for meg er min onkel Josef. _ 
Han er mere real syn PS jeg, men det 
skyldes kanskje den umstendighet, at 
han får noen skillinger om uk,'n a v 
meg slik at han kan slukke tørsten, 
rnan dette vennsItapet er tros,~ .. alt ba
sert pil. et falsk grunnlag - synes 
jeg. 

Tante Rosalina og tante Rickllrdi
ne står i Indremisjonen, så fra den 
kanten får jeg heller ingen støtte ... -
Etter alt dette ser det ikke bra ut 
innen familien. men jeg har det godt 
jeg og kan ikke klage. 

Hilsen 
Svarten. 

Er svenskene fornærmet? 
Et rykte fortelll~r at det er røre 1 

ledende svenske )<retser. Arsaken til 
denne ståhei skal være en rettssak 
som for en tid siden ble holdt I Oslo. 

Betydningsfulle nordm"nn skal ha 
uttalt som vitner - at det å reise til 
Sverige var ensbetydende med å bli 
likvidert. 

Ifølge ryktet mener svenskene at 
slike uttalelser er en fornermeise mot 
en vennligsinnet stat. 

Til dette svarer o.r.sakf. Einar ste side. Det fort 
Gr i m s ø i samme blad (17.4.61), de ~!ll lære soldl 
at ~n slik redegjørelse ikko bør hen- soml1et i utdanne 
le.gges til en ~ngore forening, men om halve kompan 
bør sl<.1e for å.pne dører for publikum. 
Som forsvarer i landssviksaker har mel og søl av alle 
jeg, sier hr. Grimsø, hatt anledning 'har utdannelse, e: 
til å krysse klinger med hr, Mørkved . 
også om Majavatnaffæren, dog Ikke Men hvordan l 
om politimester 'Aslaksruds Innberet- Norge som hadde 
ning, som besynderlig nok ikke kom dom ved 0stfront4 
for en dag før etterat rettsoppgjøret For de falt vel ik 
her pii. Helgeland var avsluttet. Jeg 
har vært forsvarer i flere saker, hvor 
man er kommet inn på. Majavatnaffæ 
ron. Jeg tror derfor at jeg kjenner 
denne affæren like godt som hr. Mørk 
ved, lnen jl"g har et ganske annet 
syn på affæren cnn hr. Mørkved har 
lagt for dagen som aktor I landosvlj<
saker. Skal man derfor få. denne ss.. 
ken belyst således at publikum kan 
danne sC'g en selvstendig mening om 
det norske politis holdning under 
denne affæren, bør det også komme 
en redegjørelse fru det annet hold. _ 
Hr. Grjmsø forutsetter at det bill' an 
ledning til dIskusjon etterpå. et slikt 
møte Hvis ikke vil han etter på. til
lyse ~t foredrag, hvori han vil kom. 
Ille med en redegjørelse sett fra for. 
svarerens synspunkt. 

Etter dette imøteser vi med inter
esse sakens videre utvikling. Det er 
sikkert. meget som enn A er uoppklart 
og enni\. har ni\. værende sorenskriver 
Aslaksrud ikke funnet Beg foranledi· 
get til å. si et ord. Hans prov har 
unektelig en viss Interesse ikke minst 
etter hans nidkjærhet som landssvik
c.fcanmt,ir I sont har braltt sorg i mange 
hjem i Gauldal. 

Nei da, det gje 
flere - kom hjen 
gjennom års slit G 

fe(h:-elandet høyer, 
at Norge skulle le' 
ofre - i dag. 

Men de hjemvt' 
kom hjem fra sin l 
krigstrenede norsl 
i flokk og følge -

Det var ingen 
svangert mistak. F 
- blant våre fron1 
befalingsmenn, SOl 

gang hadde gått f 
av Norges forsvar 
utslettet all likegy 
podet våre nye års 
tiden, som ikke ka 

Hadde London
ini;~esse - og i t~ 
..;.- "mmet hjem n 
tilfl let ble - for 
vill l vi i dag vært s 
klagesang. Og for 

Den hist4 
skrivend, 
«landssvi 
mektig» 
Hartman 

Hans beha, 
vær med 

tatt knekk 
skråsikkerr 
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