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Dette er den første vitenskapelige studien
som dekker oppgjørets grunnlovsmessige
side både i dybden og bredden, slik forberedelsen, g jennomføringen og diskusjonen viste
i perioden 1940–65. Boken bygger på et rikt
tilfang av primærkilder og sekundærlitteratur
fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker, som hittil i liten grad har blitt benyttet av
forskere.

Grunnlovens største prøve

En kommentar til rettsoppgjørets forhold til
Grunnloven, trykket i Trollspeilet, nr. 6, 1946.
Bladets redaktør og eier, tegneren Odd
Einarson (1910–91) markerte seg allerede
på 1930-tallet som antinazist, en holdning
han opprettholdt under okkupasjonen. Etter
frigjøringen stilte han seg kritisk til rettsopp
gjøret. Da Narvesens Kioskkompani etter
press fra opinionen avsluttet distribusjonen
av Trollspeilet høsten 1946, stanset salget
opp. Preget av verbal og fysisk sjikane på
grunn av sin kritikk avsluttet Einarson karrieren som politisk karikaturtegner. I bilen «Villa
Ruslebo», reiste han 1947–85 over hele landet
og portretterte flere hundre tusen nordmenn,
med vidd, omtanke og humor.

I denne boken undersøker statsviteren Baard
Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale
hvordan statsmaktene og opinionen så på
Grunnlovens bestemmelser om blant annet
lovgivningsm yndighet, maktfordeling, tilbakevirkning, ytringsfrihet og inndragning i sammenheng med rettsoppgjøret.

Tom Hetland
Stavanger Aftenblad
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G

runnloven ble satt på sin hittil største
prøve i overgangen fra diktatur til
demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes
ønske om et strengt og omfattende oppgjør
med landsforrædere og krigsforbrytere førte
i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn
beskyttet.
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