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Ytringsfrihet til besvær
"Men vi e'ganske mange,og du e'berre ein.
Di meining er dessverrekun skjinn og bein!
Men vi har fett på knokane, e'stor'og sterk'i krokane,
Og vi har lært å lyda vår kaptein"
I
Med sin sang "Fett på htokane" sattepopgruppen"Vestlandsfanden" i sin tid i burleske vendinger søkelyset på
y'tringsfrihetenskår, - slik den nådeløsevirkelighet skapesog
målbæresnår samfunnettillater maktensspråkå føre ordet. En
gjengs definisjon på ytringsfrihet finner vi i Den Europdiske
av 4. november1950,som fastMenneskerettighetskonvensjon
slår at:2
"Enhver skal ha rett til ytringsfrihet. Denne rett skal
omfattefrihet til å ha meninger og til å motta og meddeleopplysninger og tanker uten innblanding av offentligemyndigheter
og uten hensyn til territoriale grenser".
Deretter anviser Konvensjonenen begrensningsom i sine
praktiskekonsekvenserkan værebetydelig:
"Denne artikkel skal ikke vreretil hinderJbr at en stat
kan gjøre kringkasting, televisjon eller kinoforetagender til gienstandfor en lisensiering".
Ytringsfrihet er bra, - d€t er noe stofi sett alle nordmenner
enigeom. Rimeligvis, for vi er et lovlydig folkeferd, og y'tringsfrihetener ikke bare hjemlet i Menneskerettighetskonvensjonen
- dener endognedfelti selvesteGrunnloven.Følgeliger y'tringsfrihet OK, iallfall så lengeikke noen ytrer noe som vi ikke liker.
Da er detmisbrak av ytringsfriheten,og denslagsskal vi ikke ha
noe av.
Slik må man tolke resultateneav den spørreskjemaundersøkelsensom TNS Gallup i{or høstutførtepå oppdragfor
datatjeneste.
norsk samfunnsvitenskapelig
Undersøkelsenb1epresentertog kommenterli en stort oppslått artikkel i Aftenposten 29. juli i år.3 Det fremgår her at av et
representativtutvalgph 1404personeri alderen 18-79 ar svarte
76,9 prosent at de vil nekte nazister å holde offentlige møter.
Likeledesmenerrespektive67,5 prosentog 54,9 prosentat henholdsvis rasisterog muslimske fundamentalister ikke bør få lov til å samlespå sammevis,
menskategorienehøyreekstremisteqkristne fundamentalister,venstreekstremisterog kommunister gjøresgjenstandfor tilsvarendebedømmelse
av henholdsvis43,6 prosent,37,2 prosent,29,9
prosentog 24,7 prosentav de spurte. Bare 20,3
prosentmenerat alle bør å lov til å holdemøter.
Forsamlingsfrihetener sammenmed trykkefriheten en integrert del av vår grunnlovsfestede
ytringsfrihet. Men hele åtti prosentav befolkningen mener altså at vi bør ha strengeregrenserfor
ytringsfrihetenennhvaGrunnlovenåpnerfor idag.
Som det sammenfatningsvisheter i Aftenpostens
overskrift: "Ja til mindre ytringsfrihet". I sin
lederartikkel om saken3 1.juli kommentereravisen de holdninger som undersøkelsenhar avdekket, som "Oppsihsvekkendeintoleranse ".

Men hva sier egentlig Grunnlovenom saken? Svaretfinner
vi i $ 100, som inntil ifior (uendretfra 1814) haddeen relativt
grei, oversiktlig og noenlundeforståeligordlyd:
"Trykkefrihed bør finde sted.Ingenkan straffesfor noget
skrift, af hvad Indhold det end maatte være,som han har ladet
trykke eller udgive,medmindrehan forsætligenog abenbarehar
entenselv vist, eller tilskyndetandretil, Ulydighedmod Lovene,
Ringeagtmod Religionen, Sædelighedel1erde konstitutionelle
Magter, Modstand mod dissesbefalinger,eller fremført falske
og ærekrænkendeBeskyldninger mod Nogen. Frimodige
Ytringer, om Statsstyrelsenog hvilkensomhelst andenGjenstand,
ere Enhver tilladte".
Man skulle tro at dettevar en bestemmelsesom det fortsatt
skulle væremulig for det norskefolk å leve med, men det skulle
etter hvert vise seg at våre øvrigheter mente noe annet. Kan
hendehaddeman sett seg lei på at folk ytret seg i tide og utide,
særligom statsstyrelsen,
men stundomogsåom andregjenstander. Påtampenav det 20. århundretok iallfall statenaffære('lok
ansvar",som det heter i tidsriktig sports-og kultu4'oumalistikk)
og nedsatteen Ytringsfrihetskommisjonfor å få skikk på disse'
utvekstene.Ved terskelentii det 2 1. århundreversertedet således forlydender(spøkefu1le,men med overtonerav alvor) om at
Ytringsfrihetskommisjoneni fruktbart samvirkemed densåkalte
(er det noen som huskerden?)ville sørgefor
Verdikommisjonezr
at fremtidige frimodige ytringer ikke skulle misbrukestil å målbæreannetenn politisk korrekte verdier... 4
Spøk til side: Et prinsipielt problem ved nedsettelseav en
kommisjon av dennekarakterer at det i bunn og grunn vil bestå
en eksistensiellinteressekonfliktmellom på den eneside individetspraktiseringav sin rett til å ytre seg fritt, og på den annen
side statsmaktensbekvemmelighetshensyn
- denstilbøyelighet
til å foretrekkeå kunne utøve sine funksjoneruten å generesav
nærgåendekritikk. I den grad en slik kommisjon blir bemannet
med representanterfor statsmaktenseget apparat- eller med
aktørersom stårdetteapparatnær- vil det ligge
en latentkime til en klassisk"bukken-og-havresekken"-situasjon. I hvilken grad dette gjorde
seg gieldende for Ytringsfrihetskomrnisjonens
vedkommende,skal det ikke spekulbres'bverher.
Det skal imidlertid bemerkesat statlig ansatte
og/eller statslønnedeutgjordetre fierdedelerav
de ialt 16personersom oppnevntsom medlemmer av kommisjonen da denne ble nedsatt23.
august1996.
Når så er sagt, skal det også erkjennesat
Ytringsfthetskommisjonen åpenbarttok sin oppgave alvorlig nok. At den leverte et grundig,
seriøstog øyensynlig samvittighetsfullarbeid,
syneså fremgåav kommisjonensinnstilling,som
er å lesei et omfangsriktdokumenti serienNorges Offentlige Utredningei, med kodebetegnelsen
NOU 1999:274.5

N MT I l -05

Sakensvidere forløp avspeileren tilsvarendegrundighetfra
våremyndigheters- de utøvendesåvelsom de lovgivende- side.
Med utgangspunkti kommisjonensutredning,dens forslag til
ny grunniovsbestemmelse
om ytringsfriheten samt den påfølgendehøring som utredningenble gjort gjenstandfoq ble det
lagt frem to stortingsmeldingerom saken- henholdsvisSt.meld.
rr. 42 (1999-2000)og St.meld.m. 26 (2003-2004).6
På grunnlag av disseomfattendeforarbeideneforetok Stortinget i 2004en giennomgripendeendringav Grunnlovens$ 100.
I tillegg til de opprinneligeformuleringer* som nå fremståri ny
form, radbrukkettil henimot det ugjenkjennelige- er paragrafen
utvidet med en rekke nye elementer,slik at den totalt er ca. tre
gangerså lang som før. Dette ble ifølge
Aftenpostensovensitertelederartikkel,gjort "med sikte på å
styrke den enkeltesrett til å ytre seg fritt, uten frykt for represapetryggendetanke, men medførerden riktighet? Ved
lier".
-En
giennoinleining
av den nye tekstensitter man igjen med et beklemmendeinntrykk av at den nye paragrafenikke innebærer
noen sflrkelse av ytringsfriheten,men tvertimot en svekkelse.
De mange nye og ordrike formuleringenehar gjennomgående
kvalifiserendekarakter,hvor det i punkt for punkt og i ulne vendinger ("særlig tungtveiendehensyn" m.v.) gis uttrykk for de
begrensningervåre lovgivere mener ytringsfriheten bør være
undergitt. Og når vi kommer til paragrafenssisteledd, servi at
temaetikke er yringsfrihet i det hele tatt, men statensoppgaver.
Her heter det at "Det paaligger StatensMyndigheder at lægge
Forholdene til rettefor en aaben og oplyst offentlig Samtale".
At det er en statlig oppgaveå leggepremissenefor den offentlige meningsdannelse,
er en konstruksjonsom vi kjenner fra totalitære samfunn - stateruts4Tt med særskilte"informasjonsdepartementer"o.i. for slike formåI, med andreord land som det
ikke burde værenaturlig å sammenlignesegmed.
La oss dvele et øyeblikk ved selve ytringsfrihetsbegrepet:
Hva er poenget med å gi ytringsfriheten et særskilt, endog
grunnlovsfestet,rettsvem? Det er ikke for å beskyttedin adgang
til å kalle naboenet rasshøl,eller for å gi journalister lov til å
ffemsetteusanneog krenkendebeskyldningermot narmgiftepersoner. Det er ikke for å oppmuntregodtfolk til å "banne i kirken", - hverkeni konkret el1eroverført betydning. Det er heller
ikke for å gi maksimalt virkerom for pornografi, blasfemi eller
hatefuile uttalelser. Det er ikke engang- som noen øyensynlig
måtte mene 7 - for å gi såkalte"standup"-ft6pikere en spesialpatenterthjemmel for å vise sitt publikum alderspeiiet. Det er
viktig å minne om dette,fordi mye av den debattsom fant stedi
2002-2004(bådeden offentlige debattsom utspilte seg i media,
og de inteme overlegningersom er nedfelt spesielti St.meld.ff.
26) omkring den foreslåttegrunnlovsendring,nettopphaddefokuspå injwie-dimensjonenog tildelssensurproblematikken.
Men
i dengrad det måtteværebehov for lovreguleringpå slike områder,vil dettebehovetkuirneivaretasimen rammenav det øvrige
ordinære lowerk. Dette er forhold som ikke naturlis hører
hjemme i et lands forfatning - detskonstitusjon.
Det er i egenskapav ytringsfrihetens karakter av grunnleggendemenneske-og borgerrettighetat den bør værenedfelt i et
lands skrevne forfatning. Ytringsfriheten er først og ftemst ved sidenav rettssikkerheten- detviktigste vem borgeme,dvs.
du ogjeg, har mot maktovergrepfra myndighetenesside. 8 Mer
spesifikt- ut i fra den situasjonsom rådeti 1814- var det maktpåliggendemed en bestemmelsesom kunne sikre at landet fikk
et uavhengigembetsverk,ikke gjennomsyretav servilitetog feighet. Eidsvollsmenneneså fordelenemed å gi landeten embetsstandsom rakrygget kunne motståkongemaktenstilbøyeligheter til å tilta seg beføyelsersom kunne undergraveStortingets
autonomi og Grunnlovensukrenkelighet. Det blir likevel for
snevert å tolke $ 100 utelukkendesom et tids- og situasjonsbetingettiltak. Et viktig hensynved å veme om embetsverkets
integritet,var - og er - samfunnetsbehov for et faglig korrektiv
til statsmaktensutøvelseav densfunksjoner. Derfor måtteytringsfriheten sikes slik at statsansatteskulle kunne fremføre sine
meningeruten frykt for jobbene sine. I såmåteer ytringfriheten

ikke bare et uttrykk for et liberalt samfunns toleranse overfor
"awikere", men en praktisk sikkerhetsventilfor et rasioneltfungerendesamfunnssystem.
Spørsmåletom lydighet mot statsmakten- representertved
de bud som måtteutgå fra de politiske aktørersom til enlver tid
måtte være husvarmepå samfunnetskommandohøyder,er en
klassiskproblemstilling - ogsåfor de enkeltindividerog det s!
viie samfunnsorganisasjonersom.ikkeståri et ansettelseseller
kontraktsforholdtil staten. Spesieltfor kirkesamfunn og religiøse organisasjonerkan Mesterensord om å "gi keiserendet
som keiserenser og Gud det som Guds er" presentereet moralsk
dilemma såvelsom et etisk tankekors- ikke barei forhold ti1 en
tyrannisk eller totalitærstatsmakt,men ogsåhva angårde eventuelle forpliktelser overfor et regime med demokratisklegitimitet. 9 For personeri offentlig tjeneste- og det har etter hvert
kommet til å gielde stadigflere - er detteimidlertid ikke bare et
spørsmålom etikk. Det gjelder ogsåkarridrehensynog frykten
for represalier- eller for å settedet på spissen,selve levebrødet.
Den viktigste bestemmelseni vår Grunnlovsgamle $ 100 er
derfor den sistesehringen: "Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen
og hvilkensomhelstanden GjenstandereEnhver tilladte". Denne
er faktisk beholdtuendreti dennye paragrafen,som imidlertid i motsetningtil den gamle- ogsåinneholderen viktig unntaksregel i form av følgendetilføyelse: "Det kan kun sættesslige
klarlig defineredeGrændserfor denneRet, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarlig holdt op imod
YtringsfrihedensBegrundelser". Hva slags"tungtveiendehensyn" man har i tankene,er uklart, men det er tindrendeklart at
dette innebæreren vesentlig uthuling av ytringsfriheten. Mer
spesiflkt betyr dennetilføyelsen en klar advarseltil statensansattemot å gi uttrykk for synspunkter som måtte awike fra de til
enhvertid aksepterte.
Dette sisteer egentlig ikke noe n1'tt. Allerede i den såkalte
"munnkurvstriden" i 1986-87 knesattedaværendeforsvarsmrnister JohanJørgenHolst doktrinen om at "uskevne regler" går
foran lovfestedebestemmelsernår det gjelder grensenefor
militærpersonersadgangtil å ytre seg i det offentlige rom. Da
dette begynnerå bli en stund siden, kan det være nyttig kort å
rekapitulerehva stridengjaldt og hvilket forløp den fikk: 10
Ved et foredragfor "Folk og forsvar" i Brumunddal 16. desember 1986 gikk Holst ut med en advarseltil "militære myndigheter" om grensenefor ytringsfrihet. Den 22. desemberutdypet han dettei en artikkei i Aftenposten,og kom igjen tilbake
til spørsmåleti et foredragfor Oslo Militære Samfund 12.januar
1987. Forsvarsministerenhadde tre ankepunkter; (1)
Offentliggjørelseni oktober i 986 av "Forsvarsstudien85", hvor
forsvarssjefFredrik Bull-Hansenkrevde sterkerekonsentrasjon
for at både Sør- og Nord-Norge skulle
av forsvarsressursene
kunne forsvaressamtidig; (2) Forsvarssjefensforedrag i Oslo
Militære Samfund i. desembersammeår; og (3) Forsvarssjefens uttalelserom økonomi på et årsmøtei et av befalsforbundene. Holsts utspill førte til en livlig pressedebatt,og Befalsforbundet tok til orde mot Holst etter at han offentlig ben)4tet
nedsettendeuttrykk om Forsvaretsmilitære ledelse. I pressen
ble det vist til at Holst selv i et foredrag 17. augusthaddeoppfordret den militære ledelsetil å delta i offentlig debatt. Den 9.
januar klagetAftenpostentil Kongen i statsråd- med hjemmel i
Offentlighetsloven- over at forsvarsministerenhadde avslått å
gi innsyn i en korrespondanse
mellom ham og forsvarssjefenom
grensenefor militær ytringsfrihet. Aftenpostensankeom innsyn
ble 7. februar avslått av Regjeringen,som begrunnetavslaget
med en skjønnsmessigunntaksbestemmelse
til Offentiighetsloven. I en felles presseuttalelse11. februaruttalte Holst og BullHansenat de haddesnakketsammen,og funnetfrem til en "gjensidig forståelse". Saken ble imidlertid tatt opp i Stortingets
forsvarskomit6,og bådeforsvarsministerog forsvarssjefblebedt
om å klargjøresinesyn. Den 1.juni I 987 ble "Munnkurvstriden"
debattert i Stortinget, hvor flere talere ytret sterk kritikk av forsvarsministeren. Fra boreerlie hold ble det fremholdt at man
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burdetåle utvidederammerfor militær ytringsfrihet. Noen konklusjonerav betydningsynesdet imidlertid ikke somman i etterhånd har kunnet trekke av "Munnkurvstriden", ut over nokså
trivielt å konstateredenvedvarendegyldighetav aksiomet"makla
rar
2001, da førstestatsEn analogsak utspilteseg senhøstes
advokatLasseQvigstad skrev en artikkel med enkelteforsiktig
kritiske synspunkterpå amerikanskemyndighetershåndteringi kjølvannetav terroraksjonene1l. septembersammeår - av visse
rettssikkerhetsspørsmåI.
Førstestatsadvokaten
denestegjordepå
dettetidspunktetmidlertidig som spesialutsending
fiustisråd)ved
Norges ambassadei Washington. Artikkelen inneholdt (skulle
det senerevise seg) intet som kunne fremstilles som brudd på
skrevnerettsregler- detværesegLov om forsvarshemmeligheter,
ei heller noen
Sikkerhetsinstruksen
eller Beskyttelsesinstruksen,
synspunktersom stod i åpenbarmotstrid til hva man med et noe
ullent uttrykk gjernebenevnersom "offisiell norskpolitikk". En
slik meningsytringfra en personi en slik stilling ble likevel ansett som såpasslite ønskelig at Qvigstad ble nektet å offentliggjøre den. Vel å merke sålengedet varte, for artikkelenble trykt
som kronikk i Aftenpostenallerede2.januar 2002- umiddelbart
etterat forfatterenhaddefratrådtstillingeni Washingtonog vendt
hjem til sitt embetesom førstestatsadvokat.
Fra de overordnedemyndighetersside kunne det fremføres
godegrunnerfor i angjeldendesakå settemunnkurvpå en skriveglad embetsmann.Det ble da ogsågjort. De kontrete argumenter skal ikke drøftesnærmereher. På det prinsipielle plan innebar sakenimidlertid at våre myndigheternok en gang valgte å
stadfesteHolsldoktrinen om at visse uskevne regler - denne
gangomtalt som " loj alitetsprinsippet" og " innordningskravet"
- har forrang fremfor de lovfestedebestemmelsernår det gjelder
grensenefor hva som kan ytres offentlig. I 1
Det er denne doktrinen som nå er nedfelt i selve Grunnloven. Derfor stårogsåvår nåværendeforsvarssjef,generalSverre
Diesen,på trygg grunn i forhold til Grunnloven,når han i sin
i april i år krevde"mindre lobbyvirksomhet
tiltredelseserklæring
og størrelojalitet til heiheten". 12 General
fra sektorinteressene
Diesenuttrykte segfor anledningensåvidt forsiktig at det knapt
kunne utlegges som noen konkret "munnkurv-trusel", men
forsvarssjefensutspill (sammenholdtmed utsagnfremkommet i
annensammenheng)ble likevel fra flere hold tolket som signal
om en skjerpetrestriktiv praksis. 13 I sin kommentartil Diesens
visjoner anførtesåledesAftenpostenpå lederplass2. aprll at
"hvis han vil kneble den faglige debattinnad - det f,rnnes faktisk mange synspunktersom ikke bare kan avfetessom
lobbyvirksomhetog sektofienkning- er det fare på ferde. Det
norskeforsvar bør speilede grunnleggendeverdier i det norske
samfunn. En av dem ernødvendighetenav åpendebatt. Vi håper ikke den nye forsvarssjefensetterlikhetstegnrnellom faglig
uenighetog illojalitet ". 14
Forsvarssjefenhar - i skrivende stund- forlengst rukket å
b1i varm i stolen, og det kan være betimelig å stille spørsmålet
om han har innfridd de fromme forhåpningersom Aftenposten
målbar ved hanstiltredelse. Noe av svarettør væte å finne i en
debattafiikkei i Aftenposten 14. oktober 2005, signertbrigader
Geir Anda,sjef for presse-og informasjonsavdelingeni Forsvarsstabenog som sådanforsvarssjefensfremstetalerør.15 I artikkelen går brigad6rentil felts mot TV 2, som angivelig skulle ha
"gjort energiskeforsøkpåå lage en sakut av at Forsvarssjefen
skal ha fratatt norske offiserer deres demokratiskerettigheter
ved å nektedemå uttalesegompolitiske spørsmzil". Artikkelen
inneholderblant anneten ordrett gjengivelseav det direktiv som
forsvarssjefenhar gitt alle Forsvaretsavdelingssjeferi den forbindelse. Direktivet lyder som følger:
"Forsvaretspersonellskal ikke som enkeltpersonert
,
tjenesteligsammenhenguttalesegom spørsmålav primærtpolitisk karakter.Spørsmåletom hvilke operasjonerNorge skaldelta
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i berøreri den sammenhengselve kjemen i det som må ansees
for å værepolitiske beslutninger.De formelle militærfagligeråd
i denneforbindelsegis av forsvarssjefentil Regieringen,og bygger på militærfaglige rurderinger knyttet til slike forhold som
våre Sryrkerstilgjengelighet og egnethet,mandatetshensiktsmessighet,operasjonenes
risiko, Kommandoforhold,den operative utviklingen i de operasjonervi deltar i etc. Enhver offrser
kan ogsåuttaie seg om rent faktiske, fagmilitæreforhold i kraft
av sin tilling eller kompetanseder dette naturlig kommer
inn under hanseller hennestjenestestilling. Eksemplerpå slike
militærfaglige spørsmålkan være ulike militære kapasiteters
egnethet i forhold til ulike oppdrag og operasjoner,militærmaktensmuligheter og begensningergenerelt,hvilke kapasiteter og hvilken kompetanseForsvaretinneharpå ulike områder
mv. Militært personell kan imidlertid ikke gå ut i mediene i
tjenesteligsammenhengmed normativestandpunkterom hvilke
operasjonerNorge bør eller ikke bør elta i. Dette vil i enhver
situasjonvære vurderingersom det er opp til politiske myndigheter å foreta. Deme begrensningenhar selvsagtingenting å
gløre med offrserersadgangtil å delta i samfunnsdebatten
med
politiske standpunkter,hverkengenerelteller i forsvars-og sikkerhetspolitiskesammenhenger.Imidlertid må det da skilles
mellom hva man uttaler seg om i uniform og i kraft av sin stilling, og hva man sier som privatpersonermed et politisk engasjement. Forsvaretssjeferpåleggeså presiseredettefor alt militært personell".
En sterk tekst- med en detaljeringsgradsom kan synesomvendtproporsjonalmed presisjonsnivået,om man skulle ønskeå
forlyste seg med en smule polemikk. Men dette er ikke en sak
som er egnettil å fremkalle lystighet. Med sin nye direktiv har
generalDiesen- med vår reviderteGrunnlov i hånd - stadfestet
Holst-doktrineni skjerpetog tilnærmetkodifisert form.
Med dennye Grunnlovsparagrafen
harvi fortsatt- med visse
modifikasjoner- ytringsfrihet i Norge. Vi ser imidlertid konturene av en ufvikling hvor "integritet" blir erstattetav "lojalitet"
som det styrendeprinsipp. I så måte er dette kontureneav et
videre mønster,hvor også den foran nevnte spørreskjemaundersøkelsenom holdningenetil forsamlingsfrihetpasserinn.
Det er en undersøkelsesom har avdekket en skremmendeutbredt grad av fundamentalintoleransehos et stort flertall av landetsbefolkning.
Ytringsfrihet oppfattesåpenbartsom et besværliggode,som
må underleggesstrengebegrensningerut i fra hva som det til
enhver tid er opportunt å ansesom "riktige meninger". Er det
virkelig slik vi vil ha det?
Det kan faktisk se slik ut. Våre riksdekkendeTV-kanalers
nyhetssendingerkunne
22. augustbringeengrell anskueliggjøring
av ytringsffihetenskår i dagensNorge: En politiker av enikke helt
ensrettetstøpning- Vidar Kleppe- overfallesbrutalt av pøbelen
underpartiet "Demokratenes"valgkampmøtepå Egertorveti Oslo.
M blir vitne til at politiske ytringerunderlrykkesmedprimitiv voidsbruk, med lovenshåndheveresom passivetilskuere. Noen likte
øyensynligikke detdetroddeat mannenskullesi, og da skullehan
hellerikke tillateså si det. Man kan imvende at episodenikke var
sæmorsk. Slikt kan skje verdenover - i Paris,Berlin; Moskva,
muligensendog i Washington,like så vel som i Oslo. En qmn
trøst, men fremfor alt irrelevant. Hvordan vi har det i Norge, er
vårt egetansvar- ikke omverdenens.
I sin lederartikkel 31. juli minner Aftenposten om at den
grunnlovsfestedeytringsfrihet inkluderer en rett til å holde offentlige møter, "også for grupper de aller fleste av oss tar avstand fra". 16 Avisen konstatererat dette "bør være en selvføige,men er det altsåikke for et flertall av nordmenn". Såspørs
det hvor mangeav oss som er enige i avisenssluftkommentarat det er all gunn til å be hver enkeltav osstenkegiennomhvilke
holdningervi egentligmålbærer.
Noen gangerer detikkeålreit...
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