
8. mai med sterke minner  
1 1945 var det ganske mange sum mente at 8. mai i fremtidens Norge måtte være 

lovfestet fridag. Når det ikke ble slik, skyldes det vel at vi på forhånd har to slike 

festdager i mai (1. og 17. mai) og dessuten svært ofte to ekstra helligdager (Kristi 

himmelfartsdag og to pinse-dager). Dermed måtte man nøye seg med og la 8. mai 

være offentlig flaggdag. Men akkurat i år vil denne flaggdagen bære preg av sterke 

minner, som vil komme til uttrykk på mange måter: Ekstra mange flagg vil vaie over 

hele landet, det vil bli holdt minnetaler og minnefester, i alle skoler vil 

krigsbegivenhetene bli trukket fram i bilder, fortellinger og sang. Kringkastingen vil 

fortelle om det som hendte, og i Oslos storstue, Spektrum, vil krigsårenes veteraner 

samles til en fest som går i TV over hele landet. 

Den generasjon som opplevde krigen, vil nikke og si: Det er godt at alt dette skjer! 

For 8. mai minner om idealer som aldri må svekkes, enn si glemmes, i dette landet! 

Det samles i ord, som i blant kan synes nokså utslitt, men som likestilles egne 

begivenheter — som f.eks. 9. april 1940, alltid vil hente fram og lodde betydningen: 

Folkestyre, rettssikkerhet, ytringsfrihet og trosfrihet. Et lite minne fra maidagene 

1945 kan gjøre levende tia det dreier seg om: En blåkledd politifullmektig 

(krigstidens politi var grønnkledd) kom for å arrestere en av dem som hadde arbeidet 

ivrig på fiendens side. Hans trofaste hustru ville legge seg i mellom: "Jeg er enig med 

min mann. Da vil jeg arresteres sammen med ham!" — "Nei, frue", svarte 

politifullmektigen. "Nå arresterer vi ikke lenger folk på grunn av deres meninger, 

men bare på grunn av gale handlinger. Derfor må dessverre Deres mann følge meg, 

mens De blir tilbake". Flott tenkt og handlet av en ung politimann i krigsoppgjørets 

mylder! Vi minnes det gamle ord: "Med lov skal landet bygges, og ei med ulov 

ødes!" 

8. mai er for mange minnenes dag. Mange av minnene er smertefulle. Endog i de 

siste ukene før krigens slutt var det altfor mange unge menn som stupte på 

slagmarken, som fikk en våt grav, eller som stupte foran eksekusjonspeletongen. 8. 

mai 1945 lå tanken på alle disse som en sår undertone i vår jubel. De ville ikke at vi 

skulle sløyfe festen, med tanke på dem. Som en av dem sa før sin henrettelse: "Vi har 

gjort vår plikt, og vi mener at saken vi kjempet for er verd vårt liv". 

Derfor er 8. mai også visjonenes dag, vakkert uttrykt i vår fedrelandssalme: Lat folket 

som broder saman bu, som kristne det kan seg søma! 

Eller som noen av de henrettede sa for skuddene smalt i Trandumskogen: 

"BYGG NORGE I KJÆRLIGHET!" 
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