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Tvil" står mot skråsikkerhet 
Avskjedsord tillHagne Skodvin fra Albert W"iesener 
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Oljeleting på Svalbard 
med tidligere isbryter 
Den tidligere svenske isbryter 

S, S «Nol'thhope}) forlater om et 
par dager Oslo for å settes inn i 
Oljeleting på Svalbard. Skipet. som 
er innkjøpt av Brddrene Jakobsens 

Jeg lar nå de enkelte diskusJons- å autoriseres som læresetninger. I ningen av Juni-avtalen i Trond- rederi i Trom.sø og Norsk Fiua AiS. 
punkter ligge og kvitterer far pro- Dette gjelder da også setningen heim i 1940. Jeg er tilbøyellg til å l'Xlr gjennomgått en omfattende 

'fe&3orens påSkehilsen - innehol- om at Norge som stat og nasjon tolke den ut fra situasjonen den- ombygging på Nylands Verksted. 
dende en bukett og et spørsmål. deltok i væpnet krigføring mot ok- gang, samt ut fra vanlig sprogbruk Ekspedisjonen vil starte fra 

Buk ett en var et utplukk av kupasjonsmakten gjennom hele ok- og anerkjente tolkningsprinsipper Tromsø, og skipet vil frakte ut..styr 
løsrevne setninger fra mine Innlegg, kupasjonstlden.I et par innlegg for avtaler. professoren derimot til Edgeøya, hvor boring vil starte 
gjengitt utenfor sin sammenheng. har jeg forsøkt å uroe noen på det- tolker ut fra noe han kaller (,ele- i 1972. Skipet er blant annet ut
Skal vi først bevege oss i. blomster- te punkt, som tydeligvis er et punkt mentær historisk metooe.. Jeg vil styrt med helikopterdekk, og et 
sproget, må. jeg si at betegnelsen. som betyr noe for en rekke lands- gi ham rett I at det må, være en helikopter vil folge med eksperu
bukett synes meg lite treffende på menn. Jeg har tillatt meg å stille metode som jeg ~ennå har mykje å sjonen. 
en håndfull avskårne blomsterho- historieeksperlen, Skodvin endel læra om.. _____________ _ 

, der uten stUk og blad. \ spørsmål - som han bare med Hvor dypt vår uenighet ellers 
S p ø r s ru ål eter det st-ørre måt.e har gitt svar på. stikker i det mangesidige problem- ved sine forskere og dommere. har 

. grunn til åta alvorlig. Professoren Vi snakker forbi hverandre, komplekset, er uklart. Selv er jeg både evne og vilje til å er kJe n n e 
: spØr om jeg er sikker på Bit jeg'«har Skodvin og jeg, når det gjelder sel- slett ikke Så. brennsikker på hva Jeg tvilene. slik at de ikke bare bill' 
hatt helJ og fremgang i forsøket på ve det mangslungne begrepet kri g. til enhver tid Skal mene om de oversett eller undertrykket. Dr ø f -
å stå. frem som taismann for objek- Han holder ':>g til et formalbegrep, mange spørsmål og tankekors som te s skulle de ihvertfall. 
tiv ro.. . som er velsig,l(.~ blodfattig. Men jeg melder seg pro og contra. Mitt syn Naturligvis må t'';ilen ha et miru;-

Nå visste jeg ikke akkurat at det, må, jo være enig med Sverre er i stor utstrekning preget av temål av fornuft i seg. for å komme 
var det, jeg hadde forsøkt meg på. H a l' t man n i at det også er gan - t v i L Hans a v s krå sik k e r het. noen tilgode. Den tvil som ikke fyl
Objektiv ro kan visselig være bra til ske uinteressant, - all den stund Der hvor vi er uenige, sier han seg ler minstekravet. faller utenfor sel
sine tider - for eksempel hos fors- ingen' bestrider at den formelle «overtydd om. at jeg «tek feil». Og ve begrepet. Men målestokken må 
kere og dommere. Men i det leven- krigstilstand mellom Norge og han føyer til at hans overtydning være objektiV. 
de liv hender det ofte at uro er vel Tyskland fort..satte å bestå, efter at er «utan skugge av tvil». La meg da si det på den måten 
så nødvendig. I vår aktuelle disku- våpnene var nedlagt. Ingen faksi- Er det ikke noe uhyggelig ved slik at. h,is det er lykkes meg i denne 
sjon er det helst u roe n jeg har miler er i den anledning påkrevet skråsikkerheU hos. en forsker? Tvi- diskusjon å få noen av Aftenpos
:søkt å være talsmann for. som bevis. og professoren har lenge len er dog et nødvendig hjelpemid- tens lesere til å forstå at det pro
. Jeg ser det slik at hverken rett..s- fort en drabelig kamp mot vind- del i sannhetssøkningen. Som den blemet som har vært diskusjonens 

staten eller historieskrivningen kan moller. også er llu1U1Yærlig for rettssikker- gjenstand, har ganske plausible tvil 
slå seg tM ro med de offisielle ver- Jeg for min del er mer opptatt av h~·ten. Setningen om at tvilen skal å by på - ikke bare klippefast.e 
sjoner om det Som skjedde eller den rettslig relevante realitet i 10- komme den ankla.gede tilgode, er ut selvf,olgeligheter - da har jeg hatt 
ikke skjedde' i okkupasjonsårene. vens begrep "deltagelse i krig». Det fra rettssikkerhetshensyn - fun- heil og fremgang i forsøket på å 
Jeg har disse versjoner mistenkt fOr er nemlig det krigsbegrepet som i damental i sivilisert strafferett. være talsmann for tvilene. 
å være infisert av Så mange følelser praksis berorer alle dem som kom Men for at setningen skal kunne Så får professoren heller sitte der 
og forest1llinger, hensyn og enga- under hjulene i efterkrigsoppgjøret.1 fylle sjn rettslige misjon. er det f og sole seg i sine meningers skyg-
sjementer at de egner seg dårlig tU Skodvin og Jeg er uenige om tolk- også nødvendig at samfunnet selv. I gelose fortreffelighet. 
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