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Under en debatt forleden i underhuset kom premierminister Churchill bl.a.
inn på heimefrontens forhold i de besatte lend etter krigen. Han under-
streket sterkt at heimefronten skal ha sin tekk."-gre 7in eventuelle beløn-
ning av folket, når krigen er slutt. Heirefrenten ma ikee forsøke å skbf-
fe seg belønning selv ved å gripe irn i  site  lands styo3 ved hjelp dv do
vapen eller maktmidler den har fatt ablevert til aanet bruk, nemllg til
kamp mot fienden - og kun til det.
Sakgrunnen til disse uttalelser var de uhyggelige begivenheter i Belgia
og Hellas etter at tyskerne hadde røm reet landene. Rent bortsett fra at
mangelfullt kjennskap til disse begivenheters årsak i detalj gjør det -
umulig for oss å opptre som dommere i disee konflikter, så er det ganske
unødvendig at vi forsøker pa å felle noen dom i andres forhold. Derimot
er det i høyeste grad nødvendig for oss å ta det urekkelige standpunkt
at vi må undgå at liknende grufulle episoder inntreffer her hos oss.
Det må være klart fra første øyeblikk av at de av oss som kan sies å ha
tatt en tørn pd heimfronten - enten vi nå befinner oss i Sverige eller
Norge ikke har noensomhelst politiske krav å fremsette. Det er ikke der".
for vi har gjort det vesle vi kunne. Heimefronten i Norge bestkr ikke av
noen få, men praktisk talt av hele folket, som hver har gjort sitt, så
langt evner og motstandskraft - eller motstandsmuligheter - kunne rekke.
Det er dette folk og det alene som, representert ved de folkavalgte
institusjoner.. skal  belønns fortåenester eller dømme.
Det er en uhyggelig og nedverdigemde tanke at der blandt heimefrontens
folk skulle finnes noen sem ville benyttte tyskernes okkupaajon av iandet
- krigen med all dens elendighet til.å bli kvitt politiske motstandere
og meninger fra førkrigstiden - eller med andre ord til å vinne noe poli-
tisk for seg selv. ,De stiller seg i så-tilfelle
med N. S., tLem.har gjort n.øyaktig det samm e.
Noen politisk eller materiell lønn for, kalupfor fedrelendetS frihet skal
vi ikke ha enn mindre forlange. Den som gjør en innsats for å oppnå
noe av krigen, stiller seg i klasse.med de verste brakkeberoner.
Det skal ikke falle deh ringeste skygge aV ChurchilIs Ord om HellaS og
3elgia pe Norge. La oss være enige om det. Vi me ordne oss slik at det
ikke finnes den minste grunn til e holde Norge besatt etter krigen av hen-
syn til indre forhold. De indre forhold m etter krigen være nøkterne og
relige og starte pe basis av 8de auril 1940. Og så fer vi gjøre opp med
bede dan ene og den annen, men på en verdig mete som det sømmer seg en
kulturnasjon. Vi skal ikxe vise at  ve  har lært en viss  akultur" av et an-
net folk i denne tiden. Vi skal ikke ha oppgjør på gaten eller i trappe-
oppganger. Vi skal ha det i rettssalen. Fer vi har en kultur å forsvare.
- ogsa en parlamentarisk kulter. Og den skEl vi ikke et øyeblikk gi slipp
pa, selv i de stunder da noen hver ev oss kun være overopphetet av under-
trykkelsen Ingen behøver være redd for ateretferdigheten ikke skal skje
fyldest. De som selv tar den i sin hL".ndee ikke noen verdige voktere av
rettferdigheten og kulturen. Tvert
Den eneste sikre garanti for ro og orden under gjenoppbygningen etter .
krigen er at de forskjellige folkevalgte institusjoner øyeblikkelig trer
i funksjon, selvsagt med utelukkelse av nesister. Vi må starte gjenopp-
bygningen pr. 8de april og så arbeide oss fremover. Det vil sit

1. Kongen skal hjem streks.
2. Hele regderingen skal hjem straks. Eventuelle forretninger i

Lenden eller andre steder me overlates til sendemenn eller sær-
- skilte befullmektigte.•
5. Stortinget skel øyeblikkelig tre sammen og vise seg fast og

ubøyelig overfor alle utskeielser. Nasistens er  pa  forhånd tatt
i forvaring eller satt utenfor ved fravær.

4. Alle kommunestyrer skal inn, velge ordførexeog,tre i virksomhet
Nasistene se evenfor.

5. Alle,skolestyrer skale inn og orene_oep.
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det hele tntt alt som gir uttrykk for folkeviljen - demokratiet - skal
øyeblikkelig inn og gjøre sin gjerning. Hvert eneste ledd i. konstitusjona
og folkets folkestyre skal v.p=e på plass straks for å verne om alle fun-
da mentale demokratiske goder, som organisasjonsfrihet, ytrings- og tryk-
kefrihet m.v. Intet ukonstitusjonelt smutthull skal stå åpent for kuppma-
kere. Intet paskudd skal levnes dem til å gripe inn. Nâ vil kanskje en og
annen hevde, at de folkevalgte institusjoner fra Eide aoril l9/K) bare re-
presenterer folkeviljen fra 1936 ellor -jr/,  alts, ikke i dag. Mon dertil
er å si at de er det sisto uttrykk for felkeviljen vi har og at vi na
greie oss med det inntil vi skaffer oss et attryk: for folkevil:len
gjennom. nye rfrie-val.g.~..e,r gLt i ilte c, cia  tpj  p at rJe
npresentarer.folkevijjen bedra. enn. Pet
er iallfall utilsted@ig-,Om en liten (krets av 1etiroil  aud  .nit•-
•-grkarterIskal :fg,t, hen .pg a baikeVilje i Worge= -det .n.ers k aelvs  t•yd-e .
Den slags fantasier bør .man 66 ;I_  jti -1.""3-2 -jb neller;  .---
Mot de nevnte nunkter reiser Oet seg  o  ie  Meget.' begrensetT-holl, fol-
gende innvendinger: • . • .
1. Kongen.
Han ä ikke kolume hjem, sier man, så lenge en•annen - traktatmessig Eisen
hower - har overkommandoen over den militære makt i landet. Slikt er fli-
spikkeri. For det f.5rete har hveråen Eisenhower eller hans soldater nce
soln helst ønske ein å være hdr, nvis vi viser at vi kan holde ro og orden
blandt oss selv. For det annet: Hvis den traktatmesdge besettelse av lan
det er et ledd i en strategisk sFkerhetsforanstaltning under fredsforhan
dlingene, er det ingen som helst r_dverdigendo situazjon for oss. De er j
vare allierte og vil det ne sodi vi. Den bdlgiske korge satt i flere år
under den forrige verdenskrig i den snipp av sitt land, som ikke var er-
obret. Ingen heimefront eller andre forlangte at han skulle være fraværen
de, fordi hans allierte hadde overkommandoen over de militære styrker
landet. Og straks krigen var slutt, tråtte alle partamenter i virksomhot,
uansett om valgperioden var utløpet. Maiidater kan aldri bli for gamle. De
kan bare avløses av
Vår konge skal hjem straks, fordi det uten haiu vil skje brudd pà konsti-
tusjonen. Og det vil vi ikSe ha. Hvis noen ønsker fnrandrin i grunnloven
sa får de henvende seg til det norskå folk i valg.
Om kongen er forøvrig å si, at ingen enkelt p=son i landet har et så
stort ansvar for sitt folk som han. De andre sty2Jes menn skifter. Men kor
gen er nasjonens faste punkt. Ikke bare fordi vi alle er blitt glad i han
på grunn av hans holdning og hans personlige egens'::aper. Men oRsa fordi

•hanerérj Wb Yt1 t n'Sjan e- I r litet , som.•er uavver
delig knyttet til•dette olks selvstyre, ottersovhcei står.ovcf-og utenfc
vårs j.nnJoyrdes stridighet,'Jr, uansett.hvem han matte delTe mening med.
det gje-lder enkeltpersener er 'hen acu4jonons  ii  t e faste.ounkt. OE
dette faste punkt kan ikke vcire fraværenda i det .øydbl .14c-folket star ove
for sin vanskeligste oppgave. Hans plass er nettoop h e r, og,vi
heller ijcce  pa  at han otgsa vil innta :)1Ftss, s-frarat han  på'nosn mfitc,
er istand til det. Intet pedantisk ordFc1.vri rl?t hindre dette. Nar fien-
den  er  utenfor landets  rtyerser. er plass innenf o r.
2. Regjeringen skal det væru så  ro 62 iLot.  Det er i d.,nne
forbinnelse gansktt om en e.lcr rnnen av os..; har imot don
ikke. Ellor ora man tror den aar gjo-nt feil - før aller etter krigsutbrud-
ddt - den er naturligvis  ikLd  mere 22121frj_ enn vi  ,-hdre  er i. Edl vår
loghet. Men ett er sikkert: Etter v:.•r kenstitusjon o demokratiets roglez
finnes det ingen annon son kan arklae oea enn det no.rshe folk Lj:inron
sine stemmesedler, det vil •gje•iltom Sto tinaet. Det •far altså bli folke
sek, det samme folk  hc;r satt den til ansvardt, men ingen ennen. RegjE
ringen har sikkert hatt like mand vdnskelip 3Letr og bekymrinaer som vi
pa heimefronten, enten vi ayns den her sine venskeligneter godt ej-
lcr mindre  godt, sa  e r den  ITL r onoste lovlige re:j r:;ring, og det skal
don vedbli å vær a 1nr1i1 de folivslgte renLaesentanter kan ha beetent noc
annet. Inwen e:nkelte av ose i blandt eniprantene, EG-2
noe som helst krav på dnten vi na .1L
ene eller ahndt parti. rogjering irå fe<rst
szrge for  a  vise et de Jrk.,; av c 1 k e v

nri;r PT• rno_ri
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han g.r diktaturets ærend. Vi i heimefronten har bare kjempet for vårt -
land og v‘r frihet. Og vd Itper det semme er tilfelle med emdgrentene. No-
en plans i regjeringen har ing-m av ors kjempet for. Og noe diktatur skal
vi ikke ha. Heller  ilke  noe ny-nasistisk. Spørsnalet regjeringen er i det
hele tatt ikke et spørsmål om sympatier oz antipatier. Det er et spørsmål
oM hvorvidt vi vil ha ordnede konstitucjonelle forhold i vårt land, om vi
vil  g1.  framover i rc cg brden, eller on vi vil ha kaos og alt scm dermed
følger. Vi må sørge for å Unngå enhver nk3nstitusjcnell til-stand - en-
hver ulovlighetstilstand - Lvor enhver kai ta ses til rette under påbero-
pelse av et konstitunjonen  s,  allikovel er batt ut av kraft. For da cpp-
lever vi sannsynligvis Hellas.

klAinagW9S'oss  at dets mandater skulle være utløpet. Jurister kan muli-
gens tvistes vm paragrafens ordld i ca mote, men en ting.kaM man ikke
tvistes om, nemlig den sak at paragrafens ånd viser klart at dette land
ikke skal styres uten et Storfing - uten eflovgivende forsamling og be-
vilgende myndighet, son er valgt av folket selv. -
Enhver avvrken fra4denne selvfølgelicre regel er grunnlevsstridig. Dot.vil
81Hat det er et sta%kUp, det C2 diktatur, og det skulle vi vel ha nok  av

Porøvrig er det
fosor

s ;.1mindeli.be nordmenn en soleklar forutsetning for alle
patagrafer i derne forbindelse at folkevalbte institusjoners mandater selv
følgelig ikke utloper før de av -folket er erstattet med nye manda-
ter. Det besynderliise skal imidlerld være tilfelle at noen-få menn i.vårt
land plUss noen emigranter vil sette Stortinget utenfor. Vi kjenner ikke
til at det norske fo1k  hnr. gitt dem noe som helst mandat eller at de på
noen vis hRrrett til å ta i besiddelse detmandat sem det norske folk har
gitt vårt Storting. Vi advarer dem, fordi konsekvensene kan bli de uhyg-
geligste. La oss ikke etterlikne Hellas - eller noen som helst.Ennen.
S4  vil man også fortelle ocs et Storinets medlemmer er kompromittert, for
di de forhandlet med okkupasjons.-makten og fordi enkelte aV dem under dis-
,se forhandlinger.lot seg tøye for lanst. Det er naturligvis lett for  ess
som stod utenfor.å gjøre oss storartete  pc,  stortingsmennenes bekostning.
Men alt, bade de truslor "og det presa som forelå - vil komme fram i full
belysning, når krigen er sluttiog vi som kjenner den rette sammerheng vet
at kritikken,da vil bli  ctskil1ig  spakere. Ett er ihvertfall sikkert, nem-
lig at det var stortingsmennenes standhaftighot som gjorde at Terboven i
vrede evbrøt ferhandlingene. Av den srunn kom det overhodet ingen
overenskomat istand. Og så kan vi kalle dem kompromittert hvem som vil.
Men i alle tillelle ma det bli folket selv - med sine stemk.esedler - som
dømmer den.enkelte  for  hans holdning. kn liten krets bar ingen som helst.
rett til å gjøre det i. nattens mulm og mørklegning, før de anklagede har
hett full anledning til.å forklcire seg. Under al10 cmstendisheter er det
sterkt usannsynlig at 159 av l-rd-ts beste menn og kvinner skulle Være
dårligere nordmenn enn gjennomsnittet ev oss. ,ndre. Det bør man ikke
by  oss  uten beviser, som dog ikke skal hviskes fr. munn til munn under
mørklegningen, men som i tilfelle uja lefr.c3 frai i fullt dagslys l over-
ensstemmelse meddette folks krav til Apenhet, ærlishet, redelighet og
trygg rettergang.
Ordet "kompromittert" skal man i det hele tatt være W.TSOM med e'envende
mot landsmennd dag. Vi bortser helt fra N.S. og endre, som har nyttet
krigen til egen N@nning ved frivil ligasøke arbeide for tyskerne
eller deres håndtlangere..Men faktum er at prkatisk. tal t
hele folket h.ar vært nødt til å arbeide
for  okkupasjonsmakten. Mannen som pløyet, mannen D. verkstedet, fiskeren
i bieten, funksjonærenifirmeet eller bc,k disken -alle har de
måttat st.å til tjeneste. Det var ingeu vei utenom. Me-
get fa.av oss har vært i den stilling at vi ken sies å ha i)ært utenfor -
for de flestes vedkemmende gjelder det at det ikke skyldes yr egen for-
tjeneste. don annen side kjenner vi i dag mange som  er  tilbøyelig til
4 dømme for hastig og som heller burde  ga  inn  i  sitt lønnkammer Og spørre
.seg selv hva d e hr latt seg tøye til. Vi kjenner flere av dem, som
ikke har rett til å dømme andre..Det er  se  at ikke alle har vært like
sterke, men vi tror- det er fà som kan stå finn i kordøren og si: tbk taS-
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deg Gud, at jeg ikke er eom de andre - ettersom jeg alene er undkomwet.
Og den som våger å etå fram i en slik forwastelighet, vil neppe høste det
man.venter av et folk, som er pint under oekupasjonsmaktens jernhæl. De
som erklærer Stortinget som kompromittert, bør være klar over hvor langt
beskyldningen rekker. La oss være enige om at enhver når den tid kommer
- skel  dømmes nøyaktig for de handlingerhan har begett.. Men
ingen skal i et dewokratisk samfunn dømmes uhørt.
De innvendinger som gjøree mot at Ltortinget straks overtar og fortsetter
sin virksomhet inntel nje valg er holdt, er i beste fall pedantiske et-
ter framrakende juristers mening ogsc. rettsstridige. Hvem er det som
vager å  påete  at folket har gitt d e m det mandat, som de vil berøve
Stortinget? Hvem er det som vil sette folket - ved dets valgte repreuen-
tanter - ut av s9iellet? Vi tror at d e vil f, et ope gjør med folket
etterpå. Det er nemlig ingen tvil hvor det swelede folk utover landet står
dette spørsmal. Det er emot diktatur og nasisme og også imot denne ny-

nasisme.
Både statsminister Nygårdsvold og stortingspresident Hambro har i sine
ulehilsner antydet at "heimefronten e  ma fe plass i den nye regjeringen.

Hva mener de med "heimefronten"? Hvem av oss telhører ikke "heimefronten"?
Og tilhører ikke stortingsmennene den? Vi håper at de to gode menn nevner
heimefronteni bred mening, med andre ord at de mener det no r-
ske fol k. For det er nemlig det som er heimefronten. Og vi håp-
er videre at de heretter vil søke informesjoner, ikke fra snevre Oslokret-
se, men fra folket selv. Vi kan forsikre dem om at det som her er skrevet
er uttrykK for folkets vilje, slik som vi har innhentet den etter omfatter
de undersøkelser. Hvis regjeringen ønsker å g, av, ner den kommer hjem -
eller la seg rekonstruere - sa kan dette ene og alene skje  pe  parlamenta-
risk vis, det vil si: under Stortingets medvirkning. Det er farlig å bru-
ke det kanskje vanskeligste øyeblikk i låndets historie til å lage brudd
med parlamentarismen. Det ene brudd kan lett trekke det annet med seg, så
det hele ender i swenenbrudd - ender i Hellas.
Det er en fulletendig misforstaelse, hvis regjeringen tror at folket her
i'landet går omkring og niger etter dene skelper. Tvert imot er forholdet
det, at både dens tidlieere venner og motstandere ønsker den - som landetE
eneste lovlige regjering - hjertelee velkommen hjem til sitt arbeid, Hvis
vi her i landet ønsker a seifte ut en regjering, så gjør vi det ikke ved
hjeln av en krigs ulykker, men ved hjelp av vere stemmesedler - adtså
gjennom Stortinget.
4. Det som fordn er sagt om 8,:ortinget gjelder stort sett ogsa komnune-
Styrene. Det finnes ingen som med noen son helst hjemrel i norsk lov kan
avsette eller innsette en ordfører, undtagen det folkevalgte koneninestyre
selv. Derfor me kommunestyrene straks tee saunen og ordne opp. Alene dis-
se folkevalgte reeresentanter kan avgjøre om en ordfører er 'kompromittere
med mindre han er N.S. eller 9e. annen mate ved sine handlinger kommer inn
under gamle norske lover eller forordninger vedtatt i henhold til grunnlo-
ven av Kongen i statsråd.
Det finnes heller ingen - uten Kongen i ctctsråd - som kan avsette eller
innsette høyere embetsmenn og i n g e n om kan ge dem mandater til å
openevne ordførere f. eks., slik som det er tale cm. Slike etterlikninger
av Quisling vil det noreke folk  inke  tåle.
Så er det ogsa noen som har fett den ide at det ikke skal holdes valg på
et par år - før man har ordnet  ope  og skværet opp, som det heter. Grunnen
skal være at man først omhyggelig må ha renset ut av manntallet alle na-
sister. Dertil er å si at alle de nasister som betyr noe enten vil ha fly]
tet over alle bjerge eller de sitter bak las og lukke. Og de stakkarene
som sitter igjen har jo intet parti  e  stemme på. Det er forstemmende e te:
ke pa at noen veger e kaste OSS i ansiktet at der skulle finnes så mange
nasister i eorge at de ken hindre det norske folk i gi uttrykK for sin
vilje med stemmesedlen i hele 2 år. Dette påskudd til ikke e holde valg
er så seinkelt at vi ikke kan ta det alvorlig. Til dew soa av personlige
grunner-eller av andre beveggrureeer ikke kan fordra det gamle Storting er
å si at de sannsynligvis heller ikke vil fordra et nytt, men at de, ner
alle legger godviljen til, kan få et nytt Storting, sannsynligvis
i løpet av 3 a 4 maneder. Cm det nå i manntallet skulle finnes en
promille som sterawer utan rett eller hnr.stemnerett.uten å fk ste;fins



V

skulle vel ikke dette hindre oes i en krisetid å innhente folkets ønske , .
nar det gjelder å hindre konstitusjonelt kaos, når det gjelder å opprett-
holde orden og demokratisk ag parlamentårisk kUltur i landet.
Vi bør ha nye stortingsvalg hurt,igst mulig. Den som saboterer det - eller
saboterer institusjonen Stortinget i det hele tett - han saboterer folke-
viljen, demokratiet og parlamentarismen. Det skulle bare mangle at vi i 5
år har kjumpet og lidt for den demokratiske seier, for så å. kaste alt på
ekraphaugen rar krigen er slutt - til ferdel fer diktatur, som vi hele ti-
en har bekjempet.
Av to grunner må valgene skje hurtigst. For det første fordi det allerede
er over 8 ar siden folkeviljen kom til uttrykk. For det annet fordi alle
i dag er innstillet pe samhold og srmerbeide - noe som ogsa forhåpentlig •
vil føre til utstrakt samarbeid mellcm nartiene ved valget -forut-
satt at valget kommer snart, og at man ikke venter
til den gamle stridsand har flntt tid til  a  våkne opp igjen.
Det er å hope at nye valg vil skje i samhørighetens og samarbeidets tegn,
Slik som vi har lært obe til det i disse sørgelige år. Men nok om det, vi
akter ikke å framlegge til diskusjon etterkrigsprograiwer i en tid da en-
hvor meningsntvéksling om dem er umulig. Og det vil vi ogsa advare andre
mot å gjøre. Vi vil inntrengende henstille til de herrer som måtte ha for-
bedringer å foreslc, de være seg aldri s, gode - å vente med framlegge
dem inntil de kan forelegges for Stortinget eller velgerne etter at mørk-
legningen er slutt og det klare dagslys ken kaste sitt skinn bado over godt
og ondt.
I det hele tatt vil vi si at det må være et dårlig forslag til forbedrin-
ger som må nytte mørklegningens skumle veger for å na fram. En forslags-
stiller med god samvittighet vil greie å vente til blenningen er opphørt.
Som den ærede leser vil forstå, er heneikten med dette skrift Utelukkende
å hindre at det hos oss skal oppstå ulovlighetsetilstander i likhet mel hvE
vi har sett i andre land. I tillegg til alt det ende vi her døyet, skal vi
ikke cpoleve at freden byr oss flere onde ting, fordi en dertil egnet
flokk kan pLberope seg at konstitusjonen er satt ut av kraft eg at endiver
derfor kan ta seg selv til rette. Derav vil nemlig opptå rot, vrøvl, bor-
gorkrig-stikkimothvavialleønsker.Deneneste garanti mot dette er
at vi holder oss til demckratiet, til de folkevegte forsamlinger, som al-
ene har den autoritet som kan hindre utskeielser av enLver art.
Husk at vi er en kulturnasjon og tenk eå hva det kreves av en slik nasjon
av nøkternhet, ro og selvheherskelse. La 08S vise verden og Vår0 ållierte
at vi ogse har en demokratisk og parlamentarisk kultur å forsvare, og at
  1 k a n forsvare den.
La oss vise et vi i Norden ikke apern etter andre og aller minst forsøker
po  noe punkt å etterlikne denakultur" man fra frekned hold har villet vel-
signe osi med i disse krigens år. La oss i handling og holdning bevise at
  i st.er på et høyere nivå.
Vi vet at alle nordmenn - av alle pertier - sem her lest ovenstående, er
enigeidet. Men det er nødvendig at hele folket blir enig. Der-
for er det så viktig at hmer især skriver dat av og bringer det videre,
slik at til slutt alle star samlet om det.
Vi har stått samlet en gang før - i 1905 - og vi har stått samlet nu under
krigen. Kunne vi  sa  ikke bli enige om å stå samlet også noen av fredens
første måneder, for a vise verden at vi ster  pa  et like høyt nivå eg sterkl
nivå ette:rkrigen som under krigen. Det har så uendelig meget å
bety ikke bare for vår anseelse, som ikke ma forspilles - men ogse rent
praktisk. Dette at vi her i landet viscr et vi htmer oss over alt det rot
som har forekommet i andre Iand, vil utvilsomt øke vare rauliv.heter for
hurtig å kunno gjenopprette og høyne levestanderden, elik 601 Vi rj_cdhell
bestrebte OSS pe  det i gamle deger. Uroligneeede sc=.1-itekc 0E:  kaDn nermot
vil uvelierlig forsinke det hele. La osns derfor motu frdens
første uker med favnen fulDav omtvisteflge nfhP.TDnLiyer, flUr b::HyLne dur
vi slanp i 1940.
Mon  det ikke skulle være mulig at det norske ffl-±k - 1cr um gE.npjs skyld -
kunne stå hundre prosent enige om ikke  ee;::  see ilge cev ien
froden vi har vanet pail At vi - alle sot1-  4+  leed freden
holde sitt•inntog pa-høvisk,visniolsndt,et_e Lolt c. iL ort lenk, sou
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holder sag strent innenfor var gode gamle konstitusjons ramme. Dermed vil-
le vi være sikret en posisjon, soM ville overstrale den vi hnr vunnet un-
der kriLen.
Og så får vi da begynne å krangle over gjørdet igjen når det er gått en
pasee tid og vi er  kommet til  ro - etteråha vunn et freden. Men
la oss ikke som andre  vaske  vart skittentøy mens hele verden har sitt -
blikk  pa  oss. La oss vente den lille stunden til vi er for oss selv igjen.
Om dette må vi være  enige -  ubrytelig enige. Enhver  me stå  urokkelig fast
pe det. D a kan vi unnge. reanee ulykker. Vi kan unnga„ borgerkrigens red-
sler, som  dessverre allerede delvis er over oss - i vieee heneeender.

Vi henstiller inntrengende til alle nordmenn såframt de er istand til
det a mangfoldiggjøre dette og sende det til alle venner, bekjente, ar-
beidsgivere, arbeidere og andre.


