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Nr. 1. - Organ for frihatskjampere. Kommar ut den 9 * hver manod
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Grunn^ovon har to hovedformal. Det
ene er § organisere statsstyret i
storo trokkt Det annet er a sikre
individenos frihet og likhet.
Pa den tiden da Norges Grunnlov ble
skapt, hadda folk to verdenshisto-
riske hendinger i frisk erindering :
Den amerikanske uavh«sigighets- og
rettighetserklffiring av 177& °S clen
franske revolusjon av 1789* Begge
hadde gitt uttrykk for den mektige
nye politiske grunn-ideen som preget
tidsperioden og som var blitt forbe-
redt gjennom et langvarig opplysnings-
arbeld av tidens stefrste tenkere og
diktere.
Denne grunn-ideen var at all makt i
samfunnet gar ut fra folket B.jgrl.

Folket er suverent. Bar© i dets navn kan statsmakten ut0ves, gjennom
organer som folket velger sj0l og har tillit til. Den norske grunnloven
bio da ogsa i sin form et klart uttrykk for/det samme prinsippet. Det
var noen av landets beste og most vidsynte menn som var med pa a skape
den. De sto overfor press og trusler utefra, men de visste hva det var
de bar fram: fullbyrdelsen av folkets dyposte lengsel. Det var frihetens
sak. Og den seiret dengang som den vil sei.ro na.
Grunnlovcns ene hovedformal er a organisere statsstyret pa demokratisk
grunn. Et domokr&tisk statsstyre kan tenkos organisert pa forskjellige
ruacer - dot or ikko bundet til en bestemt form. Dette er en av demokra"
tiets stcrko sider. Eidsvold-grunnlovon d^lto statsmakten opp i tre for-
skjolllgo funks j on art Den ut0vende-, den lovgivendo- og den d^inmande
makt. Skllnad^n mellom disse var ganske skarp. Datte var i samsvar med
oatidas herskondo idoor om statsmaktens ideele organisasjon. De tre
sk-alde holdo hvorandro i likevekt, og ved dot vaero i seg 3J0I en garanti
met maktmisbruk.
D^n d0mir.ondd makt star 1 en seerstilling. Dot er ot absolutt krav i en-


