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Rettshistorikeren Lars-Erik 
Vaale har for tredje gang skre-
vet bok, denne gang sammen 
med forfatterkollega og statsvi-
ter Baard H. Borge. Etter fire års 
grundig forskingsarbeid er den 
nå ute i bokhandelhyllene. Før-
ste opplag skal visstnok snart 
være utsolgt allerede.

Rettsoppg jøret
Boken heter «Grunnlovens 
største prøve. Rettsoppgjøret 
etter 1945» og tar for seg hvor-
dan politikere, jurister og opi-
nion forholdt seg til den norske 
grunnloven under rettsoppgjø-
ret med de norske landsforræ-
derne og utenlandske krigsfor-
brytere.

– Jeg mener grunnloven sto 
sentralt i nasjonsbyggingen i 
Norge. Der ligger utgangspunk-
tet for rettsstaten, demokratiet 
og menneskerettighetene. I bo-
ken undersøker Borge og jeg 
ulike syn på konkrete grunn-
lovsbestemmelser om blant an-
net lovgivningsmyndighet, 
maktfordeling, tilbakevir-
kningsforbud og ytringsfrihet, 
slik de kom til uttrykk da og se-
nere, forteller en engasjert Vaa-
le, som har lest gjennom rundt 
40.000 sider med kildemateria-
le og litteratur.

Framhever Odd Einarson
I boken finnes også en illustra-
sjon av kunstner og karikatur-
tegner Odd Einarson. Han var 
født i Bergen, men bodde store 
deler av sitt liv i Kragerø, hvor 
han døde i 1991.

– Både Odd og jeg bodde i 
Bekkedalen i min oppvekst. 
Minnene om ham og kona Si-
grid er mange og gode, mimrer 
Vaale.

Einarson var kjent for å kjøre 
rundt i bilen sin, «Ruslebo», og 
han skal ha tegnet karikaturer 
av over en halv million men-
nesker i perioden fra 1947 til 
1985. Vaale fikk selv være med 
på noen kjøreturer i oppvek-

sten. Det var nemlig et årlig 
høydepunkt for ham og de an-
dre barna i nabolaget.

– I ettertid er det blitt mer 
kjent hva han gjorde før, under 
og etter krigen. Han var antina-

zist på 1930-tallet og varslet tid-
lig om diktaturet i Tyskland. 
Odd drev også med politisk ka-
rikatur, og han kritiserte retts-
oppgjøret på 1940-tallet. Med 
sin kritiske tanke og skarpe 
strek formulerte han en kritikk 
av myndighetene som ikke gikk 
upåpekt hen, forteller forfatte-
ren.

Sensuren av Einarson
Borge og Vaale skriver at myn-
dighetene likte dårlig Einar-
sons kritiske syn, til tross for at 
grunnlovens paragraf 100 åp-
net for «frimodige ytringer».

– Narvesens Kioskkompani 
var den eneste åpne distribu-
sjonskanalen for aviser og tids-
skrifter etter 1945, men stanset 
utsendelsen av Einarsons tids-
skrifter «§ 100» og «Trollspei-
let» allerede høsten 1946. I Nar-

vesens styre satt ledende per-
soner med en fortid i mot-
standsbevegelsen, som spilte 
en avgjørende rolle i forbere-
delsen og gjennomføringen av 
oppgjøret. Dessuten opplevde 
Odd både sjikane og ruteknu-
sing i Oslo, slik at han til slutt ga 
opp karrieren som politisk sati-
retegner, forteller Vaale.

– Gjennom arbeidet med 
denne boken fikk jeg innblikk i 
en dimensjon ved Odd, som var 
ukjent for meg da jeg vokste 
opp. At en idealist og fritenker 
som ham ble kneblet og mis-
tenkeliggjort, er tragisk og tje-
ner ikke myndighetene og of-
fentligheten til ære, ifølge Vaa-
le.

Sannhet og moral
Kragerøforskeren beskriver 
rettsoppgjøret, som pågikk fra 

1945 til cirka 1965, som en uhy-
re viktig del av nyere norsk his-
torie. Hvordan skal en faghisto-
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FERSK BOK: Forsiden viser et bilde av Karl-Hans Hermann Klinge. Han var den første dødsdømte krigsforbryteren som ble henrettet etter 
andre verdenskrig. FOtO: SOndRE lindhagEn nilSSEn

Lars-Erik er ute med sin tredje bok:

– En ny dimensjon ved Einarson

KRagERømann: Odd Einarson bodde i Kragerø fram til sin død i 
1991. Bildet er fra slutten av 1940-tallet.  FOtO: OddVaR EinaRSOn

tEgning: Denne har Vaale 
og Borge brukt på omslaget til 
boken sin. Tegningen viser en 
figur som klipper ut sentrale 
bestemmelser fra grunnloven. 
 illuStRaSjOn: Odd EinaRSOn



9Kragerø Blad Vestmar nyheterLørdag 29. desember 2018

riker forholde seg til fortidens 
sannhet i møtet med nåtidens 
moral?

– Et sentralt trekk ved histo-
riefaget er at fortellingen inngår 
i forklaringen av årsakene til en 
hendelse eller motivet bak en 
handling. Det er på samme tid 
både vitenskap og litteratur, 
der spenningen mellom sann-
het og moral gir muligheter og 
begrensninger. Okkupasjonen 
og oppgjøret nærmest oppfor-
drer til moraliserende historie-
skrivning, fordi begge begiven-
hetene handler om vår nasjo-
nale selvforståelse som nord-
menn, mener rettshistorikeren.

rettsstatens prinsipper
Nyansering av helte- og skurke-
perspektivet fra okkupasjonen 
og oppgjøret blir mulig etter 
hvert som avstanden til krigen 

øker og aktørene faller fra, men 
en del opplever nok fortsatt 
dette som problematisk, mener 
Vaale.

– For Borge og meg er boken 
ment som et prinsipielt forsvar 
for rettsstatens prinsipper, ikke 
for de dømte. Selvsagt kan et 
slikt standpunkt leses som nåti-
dens kritikk av fortidens valg. 
Men, rettsoppgjøret viste klart 
at grunnlovens vern om indivi-
dets rettigheter har liten verdi 
dersom myndighetene ikke re-
spekterer dem, når de kommer 
under press, sier forfatteren.

Dette, og mye mer, behandler 
de to forskerne i den drøyt 400 
sider lange boken. Den blir til-
gjengelig hos Kystbokhandelen 
og på Kragerø bibliotek, der 
Vaale selv presenterer boken 
16. januar neste år.

Lars-Erik er ute med sin tredje bok:

– en ny dimensjon ved einarson

Det kan bli en ny rute i det 
eksisterende øyhoppings-
tilbudet. – Dette kan bli et 
nytt attraktivt reiselivs-
produkt, sier reiselivssjef 
Kjetil Østlie i Visit Tele-
mark.
ViVi SæVik
redaksjonen@kv.no

– En daglig ferjerute mellom 
Kragerø, Jomfruland og Lan-
gesund med forbindelse til 
fjordområdene til Brevik og 
Helgeroa, har vært et ønske i 
mange år. Nå ser det ut til at et 
slikt tilbud er realistisk å få til 
fra sommeren 2019, sier Kjetil 
Østlie.

Den 8. januar skal det være 
et nytt planleggingsmøte mel-
lom de aktuelle ferjeselskape-
ne og kommunene i Bamble 
Rådhus.

 Initiativtakere er Visit Tele-
mark og Den Norske Turistfo-
rening Telemark, DNT. Invi-
terte til planleggingsmøtet 8. 
januar er Brevik Fergeselskap 
IKS, Kragerø Fjordbåtselskap 
IKS, Helgeroafergene, Tele-
mark fylkeskommune, Vest-
fold fylkeskommune, Bamble 
kommune, Kragerø kommu-
ne, Porsgrunn kommune, Lar-
vik kommune, Bamble Næ-
ringsforening, Kragerø Næ-
ringsforening, Visit Vestfold og 
DNT.

møte i oktober
Den 17. oktober var aktørene 
med på et øyhoppingsmøte i 
Brevik gamle rådhus. Og 14. 
november arrangerte Visit 
Vestfold et møte med tema 
skjærgården som spydspiss.

– En ferjerute mellom Kra-
gerø og Langesund med for-
bindelse til Brevik og Helgeroa 
kan bli et reiselivstilbud for 
fastboende og turister i Tele-

mark og Vestfold. Vestfold og 
Telemark skal bli ett fylke og 
blir en større region. I Visit Te-
lemark ser vi for oss et større 
marked som gir nye mulighe-
ter i god dialog med Visit Vest-
fold, sier Kjetil Østlie.

50 passasjerer
Sommeren 2019 kan et slikt 
nytt ferjetilbud settes i gang 
ved bruk av hurtigbåten «Per-
len» i Kragerø Fjordbåtsel-
skap.   Båten har kapasitet til 
50 passasjerer, men kan ikke 
ta med sykler.

– Kragerø Fjordbåtselskap   
IKS holder på med en anskaf-
felsesprosess for en ny kata-
maran. For en ny ferjeforbin-
delse mellom Kragerø, Jom-
fruland og Langesund kan vi 
sommeren 2019 benytte hur-
tigbåten «Perlen». Men jeg kan 
ikke si noe mer om planene før 
vi har hatt møtet i Bamble 
Rådhus 8. januar, sier ferjesjef 
Inge O. Rønning i Kragerø 
Fjordbåtselskap IKS.

Hurtigbåten «Perlen» kan gå 
i daglig rute fra Kragerø, inn-
om Jomfruland og til Lange-
sund. Kjetil Østlie sier at Bam-
ble kommune har kjøpt et om-

råde sør på Smietangen og har 
ønske om å fortsette å ha ferje-
kai for de små passasjerbåtene 
her. På Smietangen skal det 
være korrespondanse mellom 
de tre ferjeselskapene fra Kra-
gerø, Helgeroafergene og Bre-
vik Fergeselskap IKS.

god julenyhet
– En planlagt ny ferjeforbin-
delse mellom Langesund og 
Kragerø er en skikkelig god 
julenyhet, sier ordfører Hall-
geir Kjeldal i Bamble kommu-
ne.

Kjeldal sier at det jobbes 
med å få i stand dette tilbudet, 
og Visit Telemark er på saken.

– Vi har satt av penger til det-
te i budsjettet. Larvik, Pors-
grunn, Kragerø og Bamble 
kommuner er positive til sa-
ken. Det ville vært fantastisk 
om vi får til det nye ferjetilbu-
det allerede sommeren 2019, 
sier ordføreren.

Kjetil Østlie i Visit Telemark 
sier at det er viktig å avklare 
ferjeruter for 2019 så tidlig 
som mulig. Da kan også andre 
aktører som kafeer planlegge 
sesongen.

Fra sommeren kan det gå 
ferje Kragerø–langesund

tIl langesUnd? Ferjesjef  Inge O. Rønning i Kragerø Fjordbåtselskap IKS vil bruke hurtigbåten 
«Perlen» fra Kragerø til Langesund sommeren 2019.  arKIVFOtO: Per ecKhOldt

reIselIV: Kjetil Østlie håper på ferje mellom Kragerø og 
Langesund via Jomfruland.  FOtO: VIVI sæVIK


