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6tensen lOt 

teltsoPPlJjøtet 
Det er naturlig at rettsoppgjøret 

i Norge diskuteres. Og det er natur
hg at det hersker delte mening~}' 

(lm det. Utlendinger har, Vel st?rt 
sett den oppfatning at det ,er for 
hardt når det gjelder de små og, 

mlddelstore syndere. innen laru1et 
er det også store divergenser. På 
landsbygden,,\1:,vor hver enkelt)tjen
l1er sin rna-nr;: -lOg vet hva ,: pan er 
verd., er man tJi)ø.yelig t~l~'dømme 
hans feilgrep ,mildt. I, de mindre 
byer, hvor det samme\!QrhOld er tll 
stede, dømmer manotrså mildt. I de 
atore byer - og sær1ig: i Oslo - hvor 
c1ngen kjenner hver~~cire:t - døm-

,. ~, 

mes det hardt., 
Og det er \L'1lUiig ~ slom det er 

de som har dårligst s~Vittighet 
som dØmmer hardest eller om det er 
de som har god samvittighet. Det 
fins sikkert noen som ,har vært 
helter helt fra 9. april. Deres an
tall er gledel-igvis etter hvert blitt 
imponerende. Og allikevel kan det 
tenkes at noerl av dem' som i k k e 
var hundre prosent belter, søker 
kompensasjon ved å stå i forreste 
linje når det ~jclder krav ()m hardt 
oppgjør. En eller annen vil kanskje 
'før eller senere ta dokto~a:denPl 
på de naturlige menneskeUs-e egen
skaper' som gjør seg ~jeldende etter 
,n sl hard påkjenning' som okku
pasjonen var l,)r ma~~e" Og,allike
vel tror vi at de som er rammet har
dest - fiertallet ay.~ - dømJ<llJ'r 
mildest. Mens mange av dem som 
kom u:t ay:'krlge~,~!A r,e,~ fordi de 
holdt seg l sikkerhet, og altså ikke 
fikk cj:lansen til å vise sitt heltemot 
dØmmer meget bardere.-Mange her 
hjemme var ji) også. i den heldIge 
situasjon ,at okkupasjonsmakten 
a~drl spurte etter dem. Og dekan 
selvsagt være istront, fordi de aldri 
fikk hØve til å. vrere fro n t. 

. ...1 

Det som diskusjonen dreler ~eg 
om - og som historien vil dreie 
seg ,om - er om gre n sen 'for 
rettsoppgjøret har vært~tLg-"satt. 
Og dernest om tO;kets' holdning 
overfor dem som i 'enfoldighet eller 

" n v opportunisme ~kk' d'~ ~ til hA.nde 
som ville omstyrt~vA-r statåforfåt
ning ved hjelp av ~t'mu;.dretall og 
okkupasjQnsmaktens bajonetter. Det 
var nemlig de~ NS gjorde. De for
langte ikke. va l g, men var rede til 
~ ta makten ved hjelp a.v tyskerne 
uten A. spØrre det norske folk.: For 
dette avgjØrende feiltrinn mA. de 
alle dømmes. Men hvor hardt? Og 
bØr lkke dQmmtm innskrenke. seg til 
disse? Skal den også. raniJ:ne folk 

" -
som var mot dette? 

At Quisling ble dømt til døden 
tror vi ikke historien vil ha noe å I 
innvende mot. Ethvert folk må be
skytte seg såvel mot en Kuusine:c. 
som mot en Quisling, At torturister 
og andre som på kriminell basis gikk 
dem til hånde som ville ta makten 
pA. trO&'.! av det norske folks flertall~ 
bUr straffet, er det heller Ingen 
meningsforskjell om. Alle som ved 
o p p rik t i g medlemsskap i NS gikk 
lnn for dette må også ta sln straff. 
Men nlr de har sonet den må v1 ta 
imot dem som vi tar imot enhver 
annen som i 1:'11 forvirret og van-' 
skeUg situasjon har tatt et galt 
Iltandpunkt. Dessverre er det en del 
av dem som ~remdeles tror at de 

men det hØrer tl1 demokratiets over
legenhet at slUlt kan vi overse. VI 

rnA. hurtigst mUlil få dem alle Inn , 
! samfunnsma.um,riet. Har vl dem 
der.~resenteltfde ingen far~. {liar ! 
vl dem utenfQl< Itf det verre. Gl~'d~ -
omkring på a~td8plassen og på
stAr IIot de haddE' rett, må de ~lnne 
seg l f:ktf' l\'ære- velse~t. 

'Meh' 'rettsoppgjøret innskrenJi:er 
'se gdesSVerre !kke tUbare frlvll11ge -
~S-medlemmer: Det omfatter også 
I tvungne - al~s~ motvillige - NS-
i medlemmer. ~t omfatter med an
dre ord og,sA. jø:ssinger som gjorde 
en feU eller som ikke var hel ter. 

, l-

o En lektor 1* nylig fradØmt sitt em-
'bete, og l domspremissene heter det 
\lti-rykkelig at han var sterkt 
innstUt mot både tyskerne og Quis-

• lmg. Men han var red d, heter det 
I i domspremissene. Han var red d 
både for seg selv og for andre, står 
det., Denne sivile embetsmann blir 
æltsA. fradømt sh! stilling for livstid 
fo~dl han' ikke var en hel t. Og i 
kommentarene heter det at han I 
des sut e ntHlot seg å vurdere 
andres innsats - på en utillatelig 
måte. I et Virkelig demokratisk sam
funn skulle jo ikke eQ slik vurdering 
ha noe 1'l. si for skyldSpØrsmålet. Her 
befinner vi oss på grensen. D o m
men kan ingen kritisere som ikke 
var tilstede, mpn enkelte deler av 
begrunnel&en burde vært ut.elatt. 

Tar vi så i bet,raktning de mange 
andre som pA. grunn a v t1'l.pelig opp
treden - eller kanSkje pl grunn av 
feighet aven eller annen grunn -
ikke har vært Ul. storartet som de 
burde ha vært og derfor er eksklu
dert av sin organlsasjon og satt 
utenfor - ja, så bl'lr det noksv 
mange. Uten a. ha gjort noe særlig 
ondt er de så il. s1 dØdsdømt. De får 

, i _all fall en stt-aff som gå.r på. deres 
.--____________ liv løs. 

- Det er etter vår mening her 
rettsoppgjøret svikter. Man har 
endog gå.tt så. bngt som å. antyde 
at \}\l rqd, jøssmg kan ,traffes fQr 
det samme som .tyskerne straffet 

itrl!l for. " 

, " Det er så mange i vA.rt land som 
På. en eller annen måte ranunes av 
rettsoppgjøret at det er nØdvendig 
at det trelrJkeB opp en grense mel
lom godt Og ondt. 

- Vi tror ,at man av hensyn til vlr 
lUlSeellle $Om - rettsstat; bØr tenke 
,n~ye Qver om !kk~ utlandet og bØn
:der og små-byer i vårt eget lan(1 ikke 

l~e, r k1a,r~r,'~ p~ disS, e ting, ' enn,. v, i SQ, ml 
h:~sittet,: lllere mldt -oppe 1 d~t og. 
Imr må,ttet tAle det verste. ,'" • 
...a.l t ,'W ' ) 
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