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Markedsudvalget har afgivet: 
Beretning vedrørende mandatafgivelse. 
Eksemplarer er omdelt. 

Med skrivelse af 24. juni 1983 har finans- 
ministeren i henhold til grundlovens § 47, 
stk. 1, fremlagt statsregnskabet for finansåret 
l. januar-3l. december 1982 for folketinget. 

Eksemplarer er omdelt. 

Den første sag på dagsordenen var: 

1) Indstilling fra udvalget til valgs prøvelse. 
(Vedr. stedfortræder for Johs., Burgdorf). 

Forhandling 

Annelise Gotfredsen (KF): 
Som ordfører for udvalget til valgs prøvel- 

se skal jeg tillade mig at gøre indstilling om 
godkendelse af en stedfortræder som ordi- 
nært medlem. 

Første stedfortræder for det konservative 
folkeparti i Sønderjyllands amtskreds, hvor 
Johannes Burgdorf var valgt, er distriktsleder, 
major Kaj Ikast. 

Udvalget til valgs prøvelse har i sit møde 
den 28. juni d.å. behandlet denne sag, og jeg 
kan herefter på udvalgets vegne afgive føl- 
gende: 

Indstilling 

Distriktsleder, major Kaj Ikast godkendes 
som ordinært medlem af folketinget fra og 
med den 28. juni 1983. 

Afstemning 

Udvalgets ovennævnte indstilling 
vedtoges enstemmigt med 146 stemmer. 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

2) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 
114: 

Indstilling fra udvalget til valgs prøvelse. 
(Vedr: Mogens Glistrup). 

(Fremsat 28/6 83 i betænkning fra udval- 
get til valgs prøvelse). 

Indstillingen sattes til forhandling. 

Forhandling 

Annelise Gotfredsen (KF): 

Den 12. juni 1974 vedtog folketinget første 
gang at give samtykke efter grundlovens § 57 
til, at der rejstes tiltale mod medlem af folke- 
tinget Mogens Glistrup. 

Gennem 9 år verserede sagen ved domsto- 
lene, og den 22. juni i år forelå så højesterets 
dom. 

Ved denne dom blev hr. Glistrup fundet 
skyldig i forsætlig overtrædelse af flere be- 
stemmelser i skattelovgivningen og i straffe- 
loven. I straffeloven fandt også § 289, der 
taler om skattesvig af særlig grov karakter, 
anvendelse. For disse lovovertrædelser idøm- 
tes hr. Glistrup en straf af 3 års fængsel og 
en tillægsbøde på I mill. kr., og han fradøm- 
tes retten til at udøve advokatvirksomhed 
indtil videre, 

Herefter foreligger så for folketinget det 
spørgsmål, om hr. Glistrup fortsat kan være 
medlem af dette ting, eller om han, som det 
siges i grundlovens § 30, er »straffet for en 
handling, der i almindeligt omdømme gør 
ham uværdig til at være medlem af folketin- 
get«. 

Spørgsmålet har i overensstemmelse med § 
7 i folketingets forretningsorden først været 
behandlet i udvalget til valgs prøvelse, der 
har afgivet en udførlig betænkning og ind- 
stilling til dette ting. 

Om det udvalgsarbejde, der har ført til 
denne betænkning, kan jeg sige: 

Der har været et omfattende materiale til 
rådighed for udvalgets medlemmer. 

Der har endvidere været mulighed for ud- 
valgets medlemmer for at stille de spørgsmål, 
de ønskede, og dette gælder også hr. Gli- 
strup, der har deltaget i udvalgets møder som 
udvalgsmedlem, idet de almindelige habili- 
tetsregler ikke finder anvendelse ved folke- 
tingsarbejdet. 

Der har endelig været adgang for udvalgs- 
medlemmerne -  herunder hr. Glistrup -  til 
under udvalgets drøftelser at fremsætte alle 
de bemærkninger, de ønskede; 

Når fremskridtspartiets medlemmer af ud- 
valget bemærker, at udvalget langtfra har 
haft tilstrækkeligt materiale til bedømmelse 
af sagen, og siger, at udvalgets arbejde har 
haft en »standretsagtig« karakter, så må jeg 
tage afstand fra en sådan udtalelse. 
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Der har tværtimod været lagt stor vægt på, 
at denne sag- blev behandlet lige så omhygge- 
ligt og på nøjagtig samme måde som tidlige- 
re sager, hvor medlemmer af folketinget er 
blevet straffet. 

Det er ikke i sådanne sager udvalgets op- 
gave at foretage en ny strafferetlig bedøm- 
melse, men at foretage en samlet vurdering 
af den handling, som domstolene har fundet 
bevist og har idømt straf for, således som det 
nærmere er beskrevet i domsudskriften, og 
herefter at tage stilling til, om denne hand- 
ling er af en sådan karakter, at den gør den 
pågældende uværdig til at være medlem af 
folketinget, således at han har mistet sin 
valgbarhed. 

To mindretal -  det ene bestående af frem- 
skridtspartiets 2 udvalgsmedlemmer, det an- 
det af venstresocialisternes udvalgsmedlem -  
mener ikke, at hr. Glistrup har mistet sin 
valgbarhed. 

Et flertal bestående af udvalgets 14 øvrige 
medlemmer indstiller derimod, at hr. Gli- 
strups mandat bortfalder som følge af, at han 
har mistet sin valgbarhed. 

Dette flertal udtaler i betænkningen bl. a., 
at det finder det vigtigt, at folketingets med- 
lemmer »ikke ved deres handlinger svækker 
befolkningens vilje til at overholde gældende 
lovgivning«, og fortsætter: 

»Det må derfor betragtes med megen al- 
vor, at et medlem er fundet skyldig i forsæt- 
lig overtrædelse af flere bestemmelser i såvel 
skattelovgivningen som i straffeloven, hvor 
også straffelovens § 289 om skattesvig af sær- 
lig grov karakter har fundet anvendelse, og 
er idømt en så alvorlig straf som fængsel i 3 
år med en tillægsbøde på 1.000.000 kr. samt 
er fradømt retten til at udøve advokatvirk- 
somhed indtil videre, idet, som det siges i 
højesterets dom, »de pådømte forhold gør 
tiltalte uværdig til den agtelse og tillid, som 
må kræves til udøvelse af advokatvirksom- 
hed.« 

Flertallet konkluderer herefter således: 
»Mogens Glistrup har efter flertallets op- 

fattelse hermed tilsidesat de krav, man kan 
stille til et folketingsmedlem med hensyn til 
at efterleve de af ham selv eller andre i fol- 
ketinget vedtagne lovbestemmelser, og han er 
efter flertallets opfattelse »straffet for en 
handling, der i almindeligt omdømme gør 
ham uværdig til at være medlem af folketin- 
get«.« 

Hr. Glistrup har meddelt, at han har ind- 
givet klage over højesterets dom til Den eu- 
ropæiske Menneskerettighedskommission i 
Strasbourg, og fremskridtspartiets medlem- 
mer af udvalget har under henvisning hertil 
anført, at sagen herefter ikke ved højesterets 
dom har fundet en sådan afslutning, at ud- 
valget til valgs prøvelse nu burde tage sagen 
op. 

Som det fremgår af bilag til betænknin- 
gen, har justitsministeriet imidlertid som svar 
på spørgsmål fra udvalget oplyst, at en sådan 
klage til Menneskerettighedskommissionen 
efter justitsministeriets opfattelse ikke kan 
udgøre et retsmiddel mod en national retsaf- 
gørelse, der medfører, at denne ikke fortsat 
kan anses som endelig. 

Udvalgets flertal har herefter ikke fundet, 
at der er grundlag for en udskydelse af ud- 
valgets arbejde og dermed af tingets afgørel- 
se. 

Det er i betænkningen af fremskridtsparti- 
ets medlemmer anført, at det i et tilfælde 
som det foreliggende alene må være overladt 
til det pågældende partis vælgere at afgøre, 
om en person skal være medlem af folketin- 
get, og venstresocialisternes medlem- af ud- 
valget har mere generelt gjort sig til talsmand 
for lignende synspunkter. 

Udvalgets flertal har imidlertid, hvad dette 
spørgsmål angår, henholdt sig til grundlo- 
vens bestemmelser, idet afgørelsen af, om et 
medlem, der er straffet, kan anses for værdig 
til at være medlem af tinget, ifølge grundlo- 
vens § 33 er pålagt folketinget. 

Jeg skal sluttelig gentage, at et flertal -  
hele udvalget med undtagelse af hr. Glistrup, 
hr. Poulsgaard og hr. Wilhjelm -  i betænk- 
ningen har afgivet følgende: 

Indstilling 

»Mogens Glistrups mandat som medlem 
af folketinget bortfalder som følge af, at han 
har mistet sin valgbarhed.« 

Det er denne indstilling, der nu er til for- 
handling, og som tingets medlemmer skal 
tage stilling til. 

Glistrup (FP): 
7 partier herinde finder sig selv så værdi- 

ge, så værdige, at de i al deres finhed og 
overværdighed nu vil udradere vælgernes 
afgørelse fra 8. december 1981, fordi de ikke 
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mere kan holde ud at være sammen med mig 
i denne sal. 

Disse selvretfærdige 7 søstre er de' selv- 
samme, der broderligt må dele ansvaret for, 
at dette land som følge af deres elendige fol- 
ketingsarbejde er overbefængt med arbejds- 
løshed, med skatteplyndring, med gældsæt- 
ning og med underskud. Ikke desto mindre 
skal de' nok selv finde ud af, uanset hvad 
vælgerne siger, hvem der skal sidde herinde. 

Som vi har hørt, forsøger de at trække 
Danmarks grundlov med sig ned i sølet. De 
kommer og hævder, at de har noget som 
helst grundlag for at tilsidesætte vælgernes 
afgørelse i grundlovens § 30. 

Dette er ikke noget figenblad, de søger at 
dække sig bag ved. Det er en sæbeboble, 
endda en fiktiv sæbeboble -  mere er der ikke 
i den sag. For grundlovens § 30 taler om, at 
den pågældende skal være straffet for en 
handling, som gør ham uværdig. Men hvad 
gør man så? Ja, som vi lige har hørt fru An- 
nelise Gotfredsen udtrykke det, vil man ikke 
forelægge handlingen til drøftelse i folketin- 
get. Folketinget kunne måske derfor tro, at . 
handlingen så er blevet drøftet i udvalget til 
valgs prøvelse. Nej, det er den skam heller 
ikke, for ved den standretsagtige behandling, 
som udvalgsbehandlingen var udtryk for, 
ville man simpelt hen ikke, man nægtede -  
det fremgik også af fru Annelise Gotfredsens 
eget indlæg -  overhovedet at beskæftige sig 
med handlingen, man skubbede bare ansva- 
ret fra sig og sagde: det er domstolene, der 
har bedømt den handling. 

Sandheden er, at domstolene heller ikke 
har bedømt nogen som helst handling. Dom- 
stolene har på et afgørende punkt sagt, at jeg 
har bevisbyrden for, at jeg er uskyldig, og så 
har man ved stribevis af kendelser, hvor jeg 
har forsøgt at få lov til at føre bevis for min 
uskyld på dette afgørende punkt, sagt: Gli- 
strup må ikke føre beviser. Man har endda 
for en sikkerheds skyld bortamputeret min 
adgang til at fremføre argumenter for dom- 
stolene. Domstolene har bare forladt sig på, 
at deres embedsbrødre hos anklagemyndig- 
heden nok havde ret i, at mine handlinger på 
en eller anden måde var forkerte. Men den, 
der har hørt bare et minimum af, hvad de 5 
anklagere har sagt om handlingerne ved rets- 
instansernes behandling, vil vide, at de 5 an- 
klagere er så ukyndige i alt, hvad denne sag 
drejer sig om: forretningsforhold, skatteret, 

bogholderi, forskellen mellem kredit og debet 
og andre indviklede ting, at anklagerne heller 
ikke har kunnet vurdere de handlinger, som 
man nu skal bruge til at udstøde mig; Nej, 
anklagemyndigheden støtter sig bare på at 
lade det gå videre og sige: det er skattevæse- 
net, der har sagt, at det er galt. 

Da skattevæsenet var selvstændigt og uden 
noget politisk tryk, havde skattevæsenet gen- 
nemundersøgt de handlinger, denne sag dre- 
jer sig om, på alle leder og kanter, og de 
havde givet mig en ug-erklæring på, at alt, 
hvad jeg havde foretaget mig, var fuldstæn- 
dig i orden. Og der er ikke fremkommet et 
milligram af yderligere oplysninger, siden 
skattevæsenet sagde det. Men under indtryk- 
ket af den ulykkelige udvikling i Poul Møl- 
lers 45 dage fra den 30. januar til 15. marts 
1971 og andet politisk tryk, f.eks. en statsmi- 
nister, der talte oin, at jeg skulle være landets 
største skattesnyder, fandt skattevæsenet altså 
på dette afsindige fiktionsnonsens og gal- 
mandsværk. Skattevæsenet helgarderede 
skam sig selv, for de skrev ganske tydeligt: 
dette fiktionsvæsen er ikke noget, skattevæse- 
net vil tage ansvaret for, det er noget, der må 
overlades til domstolene. 

Altså med andre ord: man vasker og va- 
sker og vasker sine egne hænder, og skubber 
bare tingene rundt. Der er ikke én eneste, der 
på noget tidspunkt har villet indlade sig på 
at vurdere de handlinger, som man nu efter 
grundlovens §, 30 påstår skal medføre, at jeg 
udstødes af folketinget. Ikke ét eneste sted 
har jeg kunnet få efterprøvet de ting. Man 
har hele tiden bare skubbet tingene fra det 
ene skrivebord til det andet i denne cirkel- 
vandring, som er karakteristisk for den må- 
de, dette folketing og dets værdige 7 partier 
nu skal træffe afgørelse på. 

Ja men, siger de i deres værdighed, vi kan 
jo ikke have en lovgiver, der selv bryder de 
love, vi har med at gøre. Men det gør jeg 
ikke, for den eneste lovbestemmelse, der reelt 
har nogen som helst interesse i, denne sag, er 
hverken vedtaget af dette eller noget tidligere 
folketing. Det er ikke janteloven, jeg tænker 
på, den kunne også godt have været anvendt. 
Det, man rent faktisk har anvendt, er Christi- 
an den Femtes, lov fra 1683, hvori det siges, 
at aftaler er bindende. Det eneste, som er 
kviksandsgrundlaget for hele domfældelsen 
af mig, er, at man træder under fode denne 
klare juridiske barnemadsregel om, at aftaler 
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er bindende. Det er den eneste juridiske pa- 
ragraf, der overhovedet kan være tale om at 
bringe frem her. 

Men, siger så de pæne og overfornemme 
mennesker, der nu i al deres overværdighed 
vil til at stemme mig ud af folketinget, vi har 
her en mand, der har lavet sådan nogle 
handlinger, så vi kan ikke fortsætte med at 
have ham herinde. Ja men de handlinger, der 
er tale om, er ikke begået, mens jeg var lov- 
giver. Alle de handlinger, jeg er dømt for, 
ligger væsentlig før jeg blev lovgiver. De lig- 
ger mere end 10 år tilbage, selv den nyeste, 
og så går de tilbage til 1967. Derfor er det 
ikke handlinger, jeg har begået, medens jeg 
har været lovgiver. 

Det oser langt væk af, at man simpelt hen 
vil benytte enhver lejlighed til at begå det 
groveste justitsmord uden nogen som helst 
civilisatorisk hensyntagen til, hvad vælgerne 
har sagt. Vælgerne har talt på et grundlag, 
hvor jeg var idømt 4Yz års fængsel, og hvor 
det stod rundt omkring for folk, at jeg var 
klientbedrager og testamentsågerkarl og ud- 
nyttede senile gamle kvindelige klienter, og 
hvad der ellers har været, med nispaltede 
overskrifter i aviserne, men det har efterhån- 
den måttet trækkes tilbage, man har måttet 
luske væk fra det alt sammen. Vælgerne har 
med en enormt massiv opbakning, som kun 
to andre i dette ting -  og det er, fordi de er 
ledere af partier, som er så meget større end 
mit parti -  sagt, at jeg skal sidde i folketin- 
get, og så tillader disse 176 andre, eller en 
stor del af dem, som ikke har den samme 
opbakning, sig i den grad den skamridning 
af demokratiet, som fru Annelise Gotfredsen 
her talte om. 

All right, hvor der handles, der spildes, og 
der kan selvfølgelig i ethvert samfund ske 
det, at et enkelt menneske kan blive så 
grundlæggende uretfærdigt behandlet, som 
man nu mishandler mig. Men det sørgelige 
er, at den samme moralske syvstjerne, som 
nu skal til at fælde mig, har lavet et så dår- 
ligt og så elendigt lovgivningsarbejde hele 
vejen igennem, at jeg ikke er den eneste, der 
bliver mishandlet i systemet, ikke den eneste, 
der bliver knust af systemet. I kraft af det 
uduelige, uværdige lovgiverværk, disse 7 par- 
tier står bag ved, er der snesevis af menne- 
sker, der hver dag kværnes i skattesysteniet, i 
byggesagssystemet, i byret og alle andre ste- 
der. For dem vil fremskridtspartiet fortsætte 

sin kamp, sådan at de 7 ikke skal få lov til at 
fortsætte med at ødelægge den ene familie 
efter den anden. Derfor skal man ikke regne 
med, at man bliver fremskridtspartiet kvit, 
fordi man nu laver denne politiske bekvem- 
melighedshandling, som fru Annelise Got- 
fredsen indstillede til tinget. 

We shall overcome! 

Wilhjelm (VS): 
VS finder -  uanset politiske sympatier og 

antipatier -  at det er en overordentlig alvor- 
lig sag at underkende vælgernes afgørelse. I 
forhold til vælgergruppernes ønsker og hen- 
sigter må diffuse og støvede begreber som 
»folketingets værdighed« være af helt under- 
ordnet betydning. 

De to foregående udelukkelsesbeslutninger 
er ikke pyntelige for folketinget. Uden at til- 
lægge nogen uhæderlige motiver kan man 
godt konkludere, at beslutningerne meget let 
bliver præget af vilkårlighed og af moralsk 
dømmesyge. Imidlertid siger grundloven, at 
folketinget skal træffe afgørelsen. Den regel 
bør ved lejlighed laves om, men så længe 
den gælder, følger vi den: vi- har deltaget i 
udvalgsarbejdet, vi deltager her i dag, og vi 
agter også at stemme. 

Efter grundige overvejelser, som vi allere- 
de gjorde os i forbindelse med Normannsa- 
gen, er vi nået til den konklusion, som vi 
gang på gang har givet udtryk for gennem de 
sidste 8 år, og som vi i begyndelsen fik man- 
ge øretæver for, fordi den bestemt ikke var 
populær, at vælgernes afgørelse må tillægges 
afgørende betydning, når folketinget skal 
løse den umulige opgave at beslutte, om et 
medlem i »almindeligt omdømme« har mi- 
stet »værdigheden«. Vi vil derfor -  uanset 
vore egne forestillinger om værdighed, som 
vi har redegjort for i betænkningen, men 
som efter grundlovens ordlyd ikke er afgø- 
rende og efter vor mening heller ikke bør 
være afgørende -  stemme imod, at hr. Gli- 
strup udelukkes af folketinget. 

Når man går imod udelukkelse af hr. Gli- 
strup, risikerer man at blive sidestillet med 
fremskridtspartiet med hensyn til begrundel- 
se. Jeg vil derfor understrege, at VS' begrun- 
delse findes i VS' mindretalsudtalelse, som 
tiden ikke tillader at repetere her, og at vi 
anser fremskridtspartiets mindretalsudtalelse 
for værende under al kritik. 
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Jeg vil også gerne understrege, at vi ikke 
på nogen måde tilslutter os hr. Glistrups ud- 
talelse om, at dommerne i sagen er korrupte, 
eller at flertallet heri.nde stemmer ud fra sim- 
ple, uhæderlige motiver. Flertallet stemte så- 
mænd også forkert i Normannsagen, hvor 
der ikke var mindste grund til at mistro mo- 
tiverne. Hr. Glistrups fremstilling består som 
sædvanlig i grove demagogiske overdrivelser, 
som de få troende labber i sig, men som alle 
andre frastødes af, og som derfor hos begge 
grupper blokerer for opfattelsen af de egent- 
lige problemer. 

Glistrupsagen er efter VS' opfattelse klart 
en politisk sag, som vi har sagt det under 
hele forløbet, men i en mere nuanceret for- 
stand end hr. Glistrups primitive udlægning. 
Den er politisk derved, at man -  vel især på 
grund af hr. Glistrups åbenmundethed -  
valgte at føre straffesag, ikke, som det ellers 
sker, en skattesag for hermetisk lukkede dø- 
re. Den er politisk derved, at de ansvarlige 
politikere gerne så skattesystemet frikendt 
ved en dom over hr. Glistrup, men nægtede 
at præcisere skattelovgivningen, således at de 
anvendte fiduser blev ophævet for alle. 

Desuden har statsministeren i den allersid- 
ste fase gjort sagen indiskutabelt politisk ved 
at tilrettelægge væsentlige dele af regeringens 
lovgivningsprogram ud fra en spekulation i 
udskiftningen af hr. Glistrup med en person 
med en anden politisk indstilling. 

Det anses for god tone ikke at kommente- 
re, endsige kritisere domstolene. Ja, det be- 
tragtes nærmest som helligbrøde, hvis man 
nægter at bedyre sin uforbeholdne tillid til 
dem. Der er virkelig løbet meget vand ud af 
ørerne, ikke mindst i Hørups gamle partier, 
siden han i 1885 talte om »Det skændigste af 
alle principper: tillid til dommerne.« Men 
det er en ikke uvæsentlig del af VS' eksi- 
stensberettigelse at bryde god tone og at begå 
helligbrøde, ikke for princippets, men for 
klarhedens og forståelsens skyld, så jeg skal 
ikke afstå fra at kommentere dommene. 

Hvad hr. Glistrup faktisk gjorde, har ligget 
fuldt belyst for alle tre retsinstanser. På den 
baggrund er det alt andet end betryggende, 
når det i én instans takseres til en bøde, i en 
anden til 4 års fængsel og i en tredje til 3 års 
fængsel, vel at mærke med en ganske anden 
begrundelse end i anden instans. Til domsto- 
lenes undskyldning tjener, at folketinget al- 
drig har villet lave klare retsregler på disse 

områder, idet flertallet bevidst har ønsket at 
bevare forskellige smuthuller af hensyn til 
erhvervslivet. Ansvaret for denne retsusikker- 
hed falder derfor tilbage på folketinget. 

Det er heller ikke betryggende, at myndig- 
hederne vilkårligt vælger at føre straffesag, 
medens mange andre store skattesager føres 
af skattemyndighederne i fuld hemmelighed. 
Og det er ikke betryggende, at anklagemyn- 
digheden bygger sagen op om en fiktionsteo- 
ri, som med samme ret kunne anvendes over 
for tusindvis af andre transaktioner, men ik- 
ke bliver det. Ansvaret for disse fremgangs- 
måder må vel placeres i skatteministeriet og 
justitsministeriet, og de er med til at give sa- 
gen karakter af en politisk sag. 

Med hensyn til mangelen på klare retsreg- 
ler er det af interesse at se på det beslut- 
ningsforslag, der blev fremsat af SF den 7. 
oktober 1982 og fik støtte af socialdemokrati- 
et og de radikale, altså et flertal i folketinget. 
Det går ud på at indføre en generalklausul 
imod »transaktioner, der udelukkende er be- 
grundet i skattemæssige fordele, men som ud 
fra handelsmæssige eller tilsvarende syns- 
punkter er en omvej ...«. 

Den støtte, forslaget fik, viser, at flertallet 
herinde ikke mener, at sådanne transaktioner 
i almindelighed er ulovlige efter de gældende 
regler. Det hedder endda i forslagets be- 
mærkninger: »Det må imidlertid anses for 
uheldigt, at der ikke eksisterer en egentlig 
lovgivning på. området. Det har i mange til- 
fælde skabt unødig retsusikkerhed, indtil 
retspraksis har fundet sin form.« 

Med andre ord: Glistrupsagen er en af de 
sager, hvor retspraksis efterhånden skal af- 
hjælpe den retsusikkerhed, som lovgiverne 
har efterladt landets borgere i. Det forekom- 
mer mig betænkeligt nok i sig selv. Det fler- 
tal, som har erkendt, at den gældende lovgiv- 
ning skaber unødig retsusikkerhed, burde 
efter min mening afholde sig fra at under- 
kende et folketingsmedlems mandat som 
konsekvens af, at retspraksis nu forsøgsvis 
må finde sin form af mangel på klare rets- 
regler. Det er netop det, der nu er ved at ske. 

Hvor usikkert retsgrundlaget end er, er der 
ingen tvivl om den begåede handling: hr. 
Glistrup har solgt systematiserede skattefidu- 
ser og har selv søgt at tjene på dem. Hele 
hans skatteunddragelseskonstruktion er som 
alle skatteunddragelseskonstruktioner dybt 
asocial, og det er helt ude i hampetovene at 
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gøre ham til den idealistiske afslører af syste- 
met, som nogle har gjort. Fonds- og leasing- 
fiduserne f.eks. har hr. Glistrup ikke bidraget 
det mindste til at afsløre, og han har af al 
magt vendt sig imod forsøg på at gribe ind 
over for dem. 

Der er nogle, der har hævdet -  og ud- 
valgsformanden antydede det i sin fremlæg- 
gelse -  at VS fralægger sig ansvaret og næg- 
ter at påtage sig den opgave, grundloven i 
sådanne tilfælde pålægger folketingets med- 
lemmer. Det er noget sludder. Vi påtager os 
opgaven, selv om vi finder, at det er forkert, 
at den er henlagt til folketinget. Vi har delta- 
get i udvalgsarbejdet og nu her i salen. Den 
konklusion, vi er nået til, hvorefter opgaven 
at vurdere hr. Glistrups værdighed i »almin- 
deligt omdømme« bedst løses ved at tillægge 
vælgernes afgørelse den helt afgørende be- 
tydning, ligger klart inden for de rammer, 
grundloven afstikker, og er mindst lige så 
velunderbygget som andre medlemmers for- 
modning om, hvordan hr. Glistrup tager sig 
ud i »almindeligt omdømme«. 

Hvad der derimod er klart uden for 
grundlovens rammer, er det standpunkt, som 
ifølge gruppeformændene indtages af det 
store flertal i dette ting, nemlig at hr. Gli- 
strup i almindeligt omdømme er uværdig nu, 
men værdig om godt 2 år. Det er uden mind- 
ste belæg i grundlovens formulering. Natur- 
ligvis er ethvert nyt folketing suverænt i sin 
bedømmelse af en genvalgt hr., Glistrup, og 
naturligvis har hr. Anker Jørgensen, hr. Gert 
Petersen, hr. Knud Østergaard, hr. Erhard 
Jakobsen og hr. Arne Bjerregaard og deres 
gruppefæller lov til at skifte mening inden 
da, men der er ikke i grundloven mindste 
dækning for -  som flertallet faktisk lægger 
op til -  at dømme hr. Glistrup midlertidigt 
uværdig i godt 2 år. 

Vi ønsker ikke, at andre skal bestemme, 
hvem VS vil lade sig repræsentere af, og vi 
vil i konsekvens heraf respektere andre væl- 
gergruppers ønsker, uanset hvor uenige vi er 
med dem. Vi anbefaler derfor at stemme 
imod udelukkelsen af hr. Glistrup. 

Dohrmann (FP): 
Lige fra begyndelsen har Glistrupsagen i 

bund og grund været politisk. Den startede, 
dengang hr. Glistrup som landsretssagfører, 
indehaver af landets største advokatforret- 

ning, stod frem og afslørede i fuld offentlig- 
hed, hvor pilråddent hele vores skattesystem 
er. Hvad var det, hr. Glistrup sagde ved den- 
ne lejlighed? Hr. Glistrup sagde det ganske 
enkle: skat er ikke noget, man betaler efter 
evne og indtjening, nej, det er noget, man 
betaler efter evnen til at regne den ud. Det er 
helt klart, at det var noget, de fine kolleger, 
som hr. Glistrup havde på det tidspunkt, ik- 
ke kunne lide. Det havde nemlig været god 
tone i mange, mange år herhjemme inden for 
de kredse, at man lige så stille og roligt sad 
og sugede til sig og udnyttede den elendige 
skattelovgivning, folketinget havde vedtaget. 

Dengang så vi begyndelsen til Glistrupsa- 
gen. Helt galt blev det, da hr. Glistrup gik 
hen og startede et politisk parti. Da så parti- 
erne, de enkelte medlemmer herinde, lige 
pludselig, at det, manden sagde, var noget, 
som folk kunne se var rigtigt. Det var jo det, 
man oplevede rundt om. Det, hr. Glistrup 
stod frem og sagde, var det, langt den over- 
vejende del af befolkningen inderst inde gik 
og tænkte, men som de aldrig havde haft 
mulighed for at komme frem med. Så starte- 
de sagen for alvor. Da startede Glistrupsa- 
gen. 

Nu sidder man så her i dag og skal be- 
dømme, om hr. Glistrup er mindre værdig 
end andre. Jeg vil godt sige som politisk 
modstander til mange af dem, der sandsyn- 
ligvis stemmer hr. Glistrup ud i dag, at deres 
værdighed kan i mine øjne ligge på et meget, 
meget lille sted. Hvor megen værdighed er 
der ved de medlemmer herinde, som år efter 
år har gennemført, at sådan noget som 
postskandalen kunne lade sig gøre? Hvor 
megen værdighed er der ved, at man, som vi 
så før sidste valg, gik og lovede vælgerne, at 
pensionsskat, det skulle vi sandelig ikke have 
-  det gælder først og fremmest regeringspar- 
tierne -  og hvad sker der så? Få måneder . - 
efter at man har sat sig i regeringsstolene, 
løber man sammen med socialdemokraterne 
og vedtager en pensionskassebeskatning. Er 
det værdighed? Jeg kunne finde et meget 
mere passende udtryk for det, men det skal 
jeg undlade at bruge for ikke at blive stoppet 
af formanden. 

Man må også spørge sig selv om værdig- 
heden hos de skiftende folketingsflertal, som 
år efter år har pantsat hele Danmark og har 
sendt finansministrene rundt faktisk overalt i 
verden. Alle steder, hvor der var mulighed 
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for, at man kunne låne en krone, har vi set 
at vores skiftende ministre har suset rundt og 
ligget på deres blødende knæ og bedt om 
dog at få et enkelt lille lån, således at man 
kunne fortsætte sit løftebrud og sin leflen for 
vælgerne, som desværre, indtil fremskridts- 
partiet opstod, lod sig bluffe af den forloren- 
hed, der findes herinde. Det er altså min vur- 
dering af værdighed herinde. 

Men når en mand står ærligt frem og si- 
ger, at vi har et råddent skattesystem, så skal 
han straffes, sådan en mand kan vi ikke have 
herinde. Hvis et flertal her i dag beslutter at 
stemme hr. Glistrup ud, så er det ikke, fordi 
man mener, at han er mindre værdig end 
andre, så er det simpelt hen, fordi man gerne 
vil af med en besværlig person. 

Der har været nogle røster fremme om, at 
fremskridtspartiet muligvis ville blive ander- 
ledes, når hr. Glistrup nødtvungent må forla- 
de folketingssalen. Jeg kan godt her afsløre, 
at det bliver ikke tilfældet. Vi agter at fort- 
sætte den politik, som vi er valgt på. Derfor 
vil jeg også godt sige, at hvis man vil benytte 
fremskridtspartiets stemmer til at gennemføre 
noget fornuftigt, så kræver det forhandlinger, 
og vi vil have nogle indrømmelser i forhold 
til vores mandattal. Ingen her i folketingssa- 
len vil komme til at opleve, at de 15 medlem- 
mer af fremskridtspartiets folketingsgruppe 
bliver en flok dikkende lammehaler, blot for- 
di man smider hr. Glistrup ud af folketinget. 

Rahbæk Møller (SF): 
På vegne af hr. Agerschou, fru Marianne 

Bentsen-Pedersen, fru Birthe Hansen og mig 
selv skal jeg sige følgende. 

Ifølge grundlovens § 33 er det folketinget, 
der skal afgøre, om et medlem har mistet sin 
valgbarhed i henhold til grundlovens § 30. 
Deri ligger, at der ikke kan være tale om, at 
bestemte strafferammer eller bestemte forse- 
elser automatisk fører til udelukkelse. Der 
må i den enkelte sag tages hensyn til særlige 
omstændigheder ved netop denne sag, lige- 
som der selvsagt skal tages hensyn til grund- 
lovens bestemmelser. 

I grundlovens § 31 tales der om at sikre en 
ligelig repræsentation af de forskellige ansku- 
elser blandt vælgerne. Det sker i forbindelse 
med en omtale af forholdstalsvalgmåden,, 
men der kan ikke være nogen tvivl om, at 
både efter grundlovens ånd og efter dens 

konkrete ordlyd i § 31 er hensynet til, at væl- 
gernes forskellige anskuelser bliver repræsen- 
teret, af afgørende betydning. 

Det er klart, at disse to hensyn, hensynet 
til folketingets værdighed, jfr. § 30, og hensy- 
net til folketingets repræsentativitet, jfr. § 31, 
kan komme i modstrid. Der kan efter vores 
opfattelse ikke være tvivl om, at der kan fo- 
rekomme tilfælde, hvor et medlem må ude-, 
lukkes. Men i det konkrete tilfælde er hr. 
Glistrup stifter af, indtil for nylig politisk 
leder af og så langt den mest markante re- 
præsentant for en politisk strømning, der har 
opnået ganske betydelig tilslutning gennem 
de sidste 10 år. Derfor må hensynet til, at 
folketinget skal repræsentere de forskellige 
anskuelser blandt vælgerne, blive det afgø- 
rende hensyn. 

Jeg vil gerne understrege, at vores stilling- 
tagen ikke er udtryk for, at vi ser mildere på 
det, hr. Glistrup har gjort, end resten af SFs 
gruppe. Der er tale om en meget grov forbry- 
delse mod fællesskabet. Vi vil derfor ikke 
bidrage til hr. Glistrups bestræbelser for at 
påtage sig en martyrrolle, ligesom vi heller 
ikke vil deltage i beskyldningerne mod dom- 
stolene for at have fældet en politisk dom. 

Til gengæld er det umuligt at se bort fra, 
at der fra anklagemyndighedens og dermed 
fra det politiske systems side under hele for- 
løbet har været klart politiske motiver i sa- 
gen., At det er tilfældet, følger allerede af sa- 
gens start. Hvis den normale procedure var 
blevet fulgt, ville skattevæsenet have nægtet 
at godkende hr. Glistrups og hans klienters 
selvangivelser. Derefter ville det have været 
op til hr. Glistrup og klienterne selv at føre 
sag gennem retssystemet, hvis de fortsat ville 
hævde, at de havde ret. Sagen ville formo- 
dentlig under alle omstændigheder have ført 
til en straffesag på grund af unddragelsens 
grovhed, men hele forløbet ville have været 
anderledes og væsentlig mindre dramatisk. 

Baggrunden for den dramatiske fremfærd 
mod hr. Glistrup skal søges i den provoke- 
rende måde, han opbyggede og offentliggjor- 
de sit skattecirkus på. Man risikerede simpelt 
hen, at han ødelagde spillet for andre, der 
stilfærdigt og som led i deres almindelige 
forretninger udnyttede smuthullerne i syste- 
met. Derfor måtte man enten lukke hullerne 
eller fare hårdt frem mod hr. Glistrup, og 
man valgte altså at spille manden i stedet for 
bolden. 
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Det er karakteristisk, at nu, hvor Glistrup- 
sagen nærmer sig sin afslutning, vover man 
at gennemføre en af de vigtigste fiduser, som 
hr. Glistrup opbyggede sit skattecirkus på, 
nemlig retten til at fradrage tab ved aktier i 
almindelig indkomst. At regeringen ikke hav- 
de besvær med at få hr. Glistrups stemme i 
denne sag, er vel ikke så mærkeligt. Derimod 
er det mærkeligt, at de radikale gik med til 
det. 

At landets statsminister gjorde sagen end- 
nu mere politisk betændt -  især omkring fol- 
ketingssamlingens slutning -  ved så klart at 
spille på, at højesteret skulle løse et politisk 
problem for ham, skal kun tilføjes for fuld- 
stændighedens skyld. 

Med andre ord: i sig selv er Glistrupsagen 
en ganske banal sag, og hr. Glistrup skal na- 
turligvis afsone sin . dom som enhver anden, 
der har begået en forseelse. Men den politi- 
ske reaktion på den provokation, som Gli- 
strupsagen også var, har været af en sådan 
art både fra myndighedernes side og i væl- 
gerbefolkningen, at det ikke kan være i over- 
ensstemmelse med demokratiets idé at frata- 
ge hr. Glistrup hans folketingsmandat. 

Der har været talt meget om folketingets 
værdighed i denne sag. Det tjener værdighe- 
den bedst, hvis folketinget lader hensynet til 
repræsentativiteten være det afgørende. Og 
hvis tinget så endelig tog sig sammen til at 
fjerne de skattefiduser, der blev gjort så tyde- 
ligt opmærksom på for 12 år siden, ville det 
måske endda begynde at vinde respekt i be- 
folkningen. 

(Kort bemærkning). 

Glistrup (FP): 
Hr. Rahbæk Møller har ikke ret, når han 

anfører, hvordan det ville være gået, hvis 
man havde fulgt normal fremgangsmåde, for 
man fulgte normal fremgangsmåde. Man 
havde gennemanalyseret mine ting før Fo- 
cusudsendelsen og besluttet ikke at rejse civil 
sag, fordi man havde fundet ud af, at det var 
i orden. Men havde man nu alligevel under 
det politiske tryk rejst civil sag, så havde jeg 
fået adgang til at fremføre beviserne i sagen, 
og så var jeg blevet frifundet vedrørende det 
skattetekniske, og derfor var der ikke kom- 
met nogen straffesag. Derfor er det helt for- 
fejlet, når hr. Rahbæk Møller tror, det ville 
ende i en straffesag. 

Grunden til, at man har kunnet mase mig, 
er, at man laver en straffesag, hvor det er 
myndighederne, der afgør, hvilke beviser der 
skal frem, sådan at jeg altså ikke har kunnet 
få lejlighed til at fremføre mine beviser. Det 
ville jeg have haft i en civil sag, og derfor 
var jeg blevet pure frifundet vedrørende det 
skattetekniske, og der havde ikke været noget 
grundlag for bagefter at rejse nogen som 
helst straffesag. 

Arentoft (FP): 
Glistrupsagen har været omtalt som dette 

århundredes største sag, og det kan man vel 
også sige både med hensyn til længde og 
med hensyn til den offentlige interesse, der 
har været omkring sagen. Det, der for mig er 
det uhyggelige i denne sag, er, at der har væ- 
ret skrevet så meget af sa mange mennesker, 
også jurister, som viser, at de lærde er helt 
fantastisk uenige. Man kan blot prøve at 
sammenligne byretsdommen, landsretsdom- 
men og højesteretsdommen og se, hvor for- 
skellige de er. Det er bekymrende, at jurister- 
ne kan være så uenige, som de faktisk er -  
det fremgår også af debatten i pressen. 

Ved byretten og ved landsretten brugte 
man det nye begreb i dansk retshistorie »fik- 
tionsteorien«. Man har behændigt undgået at 
bruge det udtryk i højesterets domsudskrift. 
Derfor vil jeg gerne have lov til at stille et 
direkte spørgsmål til justitsministeren i den 
anledning: skal man forstå det, der står i hø- 
jesteretsdommen, hvor man skriver, at både 
byret og landsret fastslog, at der ikke forelå 
retligt bindende aftaler, som en omskrivning 
af udtrykket fiktive aktieselskaber? Hvis det 
er tilfældet, hvad er så konsekvensen af, at 
man siger, at samtlige aktieselskaber er fikti- 
ve? Det drejer sig bl. a. om de sommerhuse, 
som hr. Glistrup har oppe ved Skagen, som 
man siger er fiktive. Den ene dag afkræver 
man ham skat, og den næste dag betaler man 
den tilbage. Det er kort og godt noget rod. 
Man kan simpelt hen ikke finde ud af det. 

Hvis højesteretsdommen betyder, at hr. 
Glistrups oprettede aktieselskaber er fiktive, 
betyder det så ikke, at den skat, som hr. Gli- 
strup har indbetalt for disse fiktive aktiesel- 
skaber gennem årene, bør han have tilbage- 
betalt? Det er mit direkte spørgsmål til ju- 
stitsministeren. Jeg tror, det er en af de ting, 
som man i offentligheden drøfter meget 
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mand og mand imellem. Derfor vil et meget 
klart svar fra justitsministeren være af stor 
betydning. 

Formanden: 
Der er et stigende støjniveau i sidegangen. 

Jeg beder om, at der bliver ro i salen under 
forhandlingen. 

Poulsgaard (FP): 
Ganske kort tid efter landsretsdommen 

deltog jeg i et møde i Kolding i en Round 
Table-klub. Dér har man 3 minutter, hvor 
man på skift skal tage et emne op. Der var 
en mand, som tog emnet skat op. Manden 
var revisor. Jeg har navn og adresse på man- 
den, hvis der er nogen, der har lyst til at 
kontrollere mig. Manden var revisor, og han 
sagde som følger. Nu citerer jeg godt nok frit 
efter hukommelsen, men essensen er i hvert, 
fald 100 pct. rigtig. Han sagde, at det, Gli- 
strup var dømt for, foregik på ethvert advo- 
katkontor og ethvert revisionskontor over 
hele landet. Han fortsatte, at han var lige 
kommet hjem fra et kursus i skatteret ved 
Århus universitet, og den professor -  som jeg 
desværre har glemt navnet på -  som havde 
undervist på det kursus i skatteret, havde 
sagt til de pågældende kursister: 

»Såfremt højesteret ikke ændrer landsret- 
tens dom, må vi konstatere, at det, vi under- 
viser i, er ulovligt.« 

Det bliver nu spændende at se, om man 
vil til at lave lærebøgerne om. Det bliver me- 
get spændende at se. Men det er altså en 
professor i skatteret, der har udtalt det. 

Men ellers er det ikke noget nyt, vi står 
over for. Vi har en Pio. Ja, vi kan gå længere 
tilbage i tiden, vi kan tage en Struensee, ham 
huggede man hovedet af. Senere havde man 
en Pio, der også var oprører, ham sendte 
man til Amerika. Vi kan tage Berg fra ven- 
stre, som man også sendte i fængsel. Så hi- 
storien gentager sig. Gud ske lov er vi da 
blevet lidt mere humane nu. Nu hugger vi da 
ikke hovedet af folk, og vi sender dem heller 
ikke til Amerika, men sender dem altså i 
fængsel. 

Det er simpelt han fantastisk -  det har 
været sagt af mine partifæller før -  at folke- 
tinget her tror, det har værdighed til at afgø- 
re sagen vedrørende hr. Glistrup. Jeg har 
nævnt, hvad en professor i skatteret siger. 

Men hvad med den værdighed, vi selv har? 
82-83 pct. af vores indkomstskat bruger vi til 
rente på udenlandske lån. Hvad er det for et 
samfund, vi efterlader til vore børn? Hvad 
med den gasledning, man har ødelagt, landet 
med, som jo skulle blive den helt store guld- 
grube, og som viste sig at blive et fallitbo 
uden lige? Alle den slags ting ser man stort 
på, men hr. Glistrup skal ud, for han er en 
besværlig modstander. 

Til statsministeren vil jeg sige -  nu er han 
godt nok rendt, men så er der nogle andre 
ministre, der er her -  at hvis denne regering 
tror -  det har hr. Dohrmann også så udmær- 
ket sagt -  at man får et lettere fremskridts- 
parti at forhandle med, fordi I har smidt hr. 
Glistrup ud, så må I tro om igen, for nu har 
vi behov for at markere, at vi har en frem- 
skridtspolitik, og at vi også kan føre frem- 
skridtspolitik. Gud ske lov kan vi da tilknyt- 
te hr. Glistrup til vor gruppe, og det må fin- 
de sted. Hr. Glistrup vil færdes så meget på 
Christiansborg som overhovedet muligt. I 
skal ikke tro, at I vil få det lettere, fordi I 
stemmer hr. Glistrup ud af folketinget! 

Jeg vil slutte med at sige to ting. For det 
første: der burde have været navneopråb. Jeg 
kræver ikke navneopråb jeg tror heller ik- 
ke, jeg kunne have fået det igennem, hvis jeg 
ville -  men der burde have været navneop- 
råb. Det ville være meget sjovt for historiker- 
ne om 25, 50, 75 år at se, hvem det var, der 
stemte forkert. Jeg ved godt, at vi kan affoto- 
grafere tavlen heroppe og på den kan se, 
hvordan vi har stemt, men alligevel, det hav- 
de været bedre; hvis det havde stået i Folke- 
tingstidende. 

Til sidst vil jeg sige til hr. Glistrup: du 
tændte håb hos mange, og vi er mange, der 
ser frem til den dag, du igen kommer herind 
om et par år. Vi er nogle stykker, der vil 
hjælpe til med at berede vejen for, at hr. Gli- 
strup kommer ind igen, så I skal ikke glæde 
jer for tidligt. 

Formanden: 

Jeg vil gerne give folketingets medlemmer 
den oplysning, at jeg har besluttet, at afstein- 
ningens resultat vil blive optaget i Folke- 
tingstidende i sin helhed. Det vil altså efter- 
følgende fremgå af Folketingstidende, hvor- 
ledes det enkelte medlem har stemt. 
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Maisted (FP): 
Det er klart, at fremskridtspartiet er lam- 

met over den ulykke, der er overgået hr. Gli- 
strup. Det er jeg sådan set overbevist om at 
alle har forståelse for. Men det, der virkelig 
er chokerende, er, at folketingets medlemmer 
ikke forstår essensen i det, der nu er ved at 
ske. 

Et demokrati er kendetegnet ved, at man 
varetager mindretallenes interesser, uanset 
hvor uenig man er med dem. Man går endog 
så vidt, at man vil beskytte dette mindretal. 
Den megen snak om værdighed og uværdig- 
hed i folketinget er tom tale. Det er politiske 
realiteter, at man her ønsker at stemme en 
besværlig person ud af folketinget, som har 
en opbakning på mere end 20.000 personlige 
stemmer ved sidste valg -  og formentlig ville 
have et langt større antal stemmer, hvis der 
havde været tale om valg på landsbasis. 

Det er det allervigtigste, fordi folketinget 
efter min opfattelse er en af de få demokrati- 
ske institutioner, vi har tilbage i Danmark. 
Enhver, der har siddet i folketinget og har 
været med til at behandle sager, f. eks. i fi- 
nansudvalget, ved, at embedsmændene og de 
offentligt ansatte i Danmark udgør den stør- 
ste politiske magtfaktor. Enhver i dette land 
ved, at nyhedsformidlingen beherskes af par- 
tier, og de, der har den største og den bedste 
nyhedsformidlingstjeneste, er også de største 
partier i folketinget. Dertil kommer, at man 
også har fod på det statsmonopoliserede 
Danmarks Radio og TV. Enhver ved også fra 
sager, vi har behandlet her i folketinget, at 
politiske udnævnelser i det administrative og 
det dømmende system er hverdagskost. 

Derfor er det vigtigste her for folketinget 
at prøve at bevare hovedet koldt og bevare 
hr. Glistrup -  ikke af hensyn til hr. Glistrup, 
men af hensyn til, at det demokratiske sy- 
stem kan overleve her i landet. Det er det . 
allervigtigste, at man abstraherer fra perso- 
nen og fra denne sag, men vil være med til 
at kæmpe for, at demokratiet kan overleve. 

Hvis man vælger at gå den anden vej, er 
der jo ikke noget at sige til, at f. eks. en stats- 
skattedirektør som hr. Westerberg kunne ud- 
sende en pressemeddelelse dagen efter Gli- 
strupdommen, hvor han triumferende kunne 
meddele befolkningen, at nu var det ikke 
nødvendigt for skattevæsenet at overholde 
flere love, nu kunne man bare skønsmæssigt 

ansætte, hvad skatteyderne skulle betale i 
skat, og så kunne de selv få lov at anlægge 
sag imod skattemyndighederne. Så kan en- 
hver jo forestille sig, hvordan det vil gå dem. 
Det er ganske enkelt horribelt. 

Derfor er folketinget den sidste skanse for, 
at det danske folk i hvert fald har en illusion 
om, at det kan nytte noget at sætte sit kryds 
en gang imellem på stemmesedlen. 

Glensgård (FP): 
Mange vil sige, at højesteret nu har udtalt, 

at hr. Glistrup er dømt for overtrædelse af 
den danske lovgivning. Det, man rent faktisk 
har gjort, er, at man har dømt hr. Glistrup 
efter en lovgivning, som ikke eksisterer -  
som . måske burde eksistere efter flertallets 
mening i denne sal, men så burde I have la- 
vet lovgivningen og ikke benyttet domstolene 
som skubber. 

Da jeg sad som dommer i landsskatteret- 
ten, havde vi sager, hvor små, uskyldige kli- 
enter -  sådan kaldte man dem i landsskatte- 
retten -  blev dømt, fordi hr. Glistrup nødig' 
skulle få indtryk af, at han ikke lavede noget 
forkert. Derfor tog man nogle andre med i 
fedtefadet. 

Hvis man i øvrigt skal dømme hr. Glistrup 
efter fiktionsteorien, skulle man så ikke også 
tage alle de andre med, der har været med til 
at gøre det muligt for hr. Glistrup at opbygge 
en stor advokatforretning? Jeg tænker f. eks. 
på hr. Anders Andersen -  undskyld, økono- 
miministereri. Skulle økonomiministeren ikke 
også med i fedtefadet? Dengang økonomimi- 
nisteren var præsident for Landbrugsrådet, 
var økonomiministeren jo i stand til at ud- 
skrive en check på et stort millionbeløb, som 
gjorde det muligt for hr. Glistrup at sikre, at 
disse penge kunne anbringes i aktiv investe- 
ring -  i denne forbindelse i forbindelse med 
nogle sommerhuse, der blev bygget i Nord- 
jylland. Dommen over hr. Glistrup indebæ- 
rer, at disse sommerhuse er fiktive. Der er 
måske mange, der af politiske årsager kunne 
ønske, at økonomiministeren var fiktiv, men 
han eksisterer alligevel. Det, økonomimini- 
steren altså gjorde som Landbrugsrådets præ- 
sident dengang, var sammen med en lang 
række andre at gøre det muligt for hr. Gli- 
strup at opbygge sin bankvirksomhed. 

Jeg ved af erfaring, at mange i denne sal i 
dag ikke har det godt med sig selv. Jeg ken- 
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. der flere i denne sal, som er udmærket klar 
over, at denne sag er politisk. Jeg kender og- 
så mange, som handler efter dette, at den er 
politisk, og at den skal bruges politisk. Jeg 
kunne godt tænke mig at spørge hr. Erling 
Olsen, hvordan hr. Erling Olsen har det i 
dag. Jeg anser hr. Erling Olsen for en særde- 
les hæderlig person. Han har det ikke ret 
godt med sig selv. Hr. Erling Olsen har nem- 
lig i sin ministertid været med til at søge at 
afsløre folk, der har været reelle forbrydere, 
men det lykkedes ikke. Hvorfor ikke? Nej, 
for de tilhørte jo magtapparatet. 

Jeg kunne trække mange andre frem, det 
skal jeg undlade. Jeg skal kun sige, at det, 
man nu igangsætter, er usmageligt. Det er 
usmageligt, når magtapparetet er værst, og 
det må være ubehageligt for mange af folke- 
tingets medlemmer at deltage i denne stand- 
ret. Nogle af os erindrer endnu ligningsdi- 
rektør Hoves bemærkninger om, at hr. Gli- 
strups regnskaber kunne man ikke sætte en 
finger på. Nogle af os erindrer endnu, hvor- 
dan forskellige politiske partier tog imod 
fremskridtspartiet i december 1973. Dengang 
troede man, det var en døgnflue. Siden har 
man fundet ud af, at andre midler skal tages 
i brug for at komme af med fremskridtsparti- 
et. Nu bruger man altså det sidste middel, 
men hvor må det være ubehageligt for de af 
jer, der virkelig inderst inde godt er klar 
over, at I deltager i en politisk standret. 

Askjær Jørgensen (FP): 
Jeg har et spørgsmål til regeringen. Jeg har 

bemærket, at ministeren for skatter og afgif- 
ter ikke er til stede, men jeg håber, at justits- 
ministeren eller industriministeren måske kan 
svare mig. 

Jeg er fuldt ud klar over, at vi ikke har 
skattelovgivningen til behandling, men allige- 
vel har jeg de seneste 2-3 uger haft henven- 
delse fra og samtaler med så mange folk ude 
i erhvervslivet, at jeg synes, jeg er nødt til at 
prøve på at få det spørgsmål afklaret. Det er 
nok sådan, at der i de seneste 50 år i hvert 
fald -  længere tilbage kender jeg det ikke -  
er foretaget adskillige hundrede tusinde øko- 
nomiske dispositioner i dansk erhvervsliv, 
som let kan defineres derhen, at de udeluk- 
kende har haft til hensigt enten at få skat 
udskudt eller at slippe billigere i skat eller 
slet ikke komme til at betale skat. Jeg tror, at 

enhvet i regeringen, jeg tror, at samtlige fol- 
ketingsmedlemmer vil være enige med mig i, 
at der er foretaget mange, mange, mange tu- 
sinde økonomiske dispositioner i dette sam- 
fund, som alene har til hensigt at få skattebe- 
talingen nedsat eller udskudt eller til helt at 
bortfalde. Derfor er mit spørgsmål helt præ- 
cist til regeringen: er den måde, som rege- 
ringsmedlemmerne stemmer på i dag, et sig- 
nal til dansk erhvervsliv, der skal forstås så- 
ledes, at hvis man foretager økonomisk;^, dis- 
positioner, som kan fortolkes derhen,"at man 
har til hensigt i overvejende grad at slippe 
billigere i skat, skal man så regne med, at 
man bliver forfulgt på samme måde, som hr. 
Glistrup er blevet forfulgt? Hvis resten af 
landets borgere skal behandles, som hr. Gli- 
strup er blevet det, så forudser jeg, at vi skal 
have ansat ca. 20.000 gange så mange men- 
nesker i retsvæsenet, som vi har nu, for at 
man kan følge med og nå sagerne. Men helt 
konkret er mit spørgsmål til regeringen: skal 
erhvervslivet opfatte regeringens stemmeaf- 
givning i dag som et signal om -  og også 
hvis det er offentligt ansatte, der investerer i 
leasingselskaber -  at kursen nu er strammet, 
altså at man, hvis der er tale om økonomiske 
disposistioner, der alene har til hensigt enten 
at få skatten udskudt, at få skatten nedsat 
eller helt at slippe, skal regne med, at man i 
langt højere grad end tidligere vil blive rets- 
forfulgt i dette samfund? 

Det synes jeg er et meget relevant spørgs- 
mål i relation til, hvad den nuværende rege- 
ring har påstået man gør for dansk erhvervs- 
liv. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Udvalgsflertallets indstilling 

vedtoges med 128 stemmer mod 22; 29 var 
fraværende. 

De anførte stemmetal fremkom ifølge 
stemmeudskriften således: 

Ja: 

Ahlmann-Ohlsen (KF), Albertsen (S), An- 
ders Andersen (V), Emmert Andersen (CD), 
Erik Andersen (S), Henning Andersen (KF), 
Jytte Andersen (S), Normann Andersen (S), 



12899 1/7 83: Eneste beh. af indstilling fra udvalget til. valgs prøvelse. (Vedr. Mogens Glistrup) 12900 

Svend Andersen (S), Yvonne Herløv Ander- 
sen (CD), Margrete Auken (SF), Svend Au- 
ken (S), Bakholt (S), Bernhard Baunsgaard 
(RV), Dorte Bennedsen (S), Ritt Bjerregaard 
(S), Bollmann (CD), Povl Brøndsted (V), 
Camre (S), Chr. Christensen (KrF), Nør 
Christensen (CD), Arne Christiansen (V), 
Collet (KF), Knud Damgaard (S), Helle 
Degn (S), Tommy Dinesen (SF), Lone Dyb- 
kjær (RV), Ellemann-Jensen (V), Erenbjerg 
(S), Ole Espersen (S), Gammelgaard (KF), 
Annelise Gotfredsen (KF), Mette Groes (S), 
Lilli Gyldenkilde (SF), Hahn (CD), Ivar 
Hansen (V), J. K. Hansen (S), Karen Thurøe 
Hansen (KF), Inger Harms (SF), Heinesen 
(S), Svend Heiselberg (V), Ole Henriksen 
(SF), Ole Bernt Henriksen (KF), Kirsten Fog 
Hjort (SF), Hjortnæs (S), Hans Jørgen Holm 
(V), Svend Erik Hovmand (V), Bertel Haar- 
der (V), Ikast (KF), Erhard Jakobsen (CD), 
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Svend Jakob- 
sen (S), Arne Jensen (S), Egon Jensen (S), 
Erling Jensen (S), Flemming Jensen (KF), 
Hans Jørgen Jensen (S), Henning Jensen (S), 
Karen Højte Jensen (KF), Ole Vig Jensen 
(RV), Bente Juncker (CD), Anker Jørgensen 
(S), Finn Jørgensen (KF), Grethe Kindberg 
Jørgensen (CD), Søren B. Jørgensen (S), Kal- 
næs (SF), Risgaard Knudsen (S), Ingerlise 
Koefoed (SF), Niels Anker Kofoed (V), Bo 
Kristensen (KF), Elisabeth Krog (KF), Inge 
Krogh (KrF), Preben Lange (Grønl.), Tove 
Lindbo Larsen (S), Larsen-Ledet (RV), Agne- 
te Laustsen (KF), Lerke (S), Lizzie Lichten- 
berg (KF), Lohmann (S), Torben Lund (S), 
Lykketoft (S), Grethe Lyngs (CD), Mette 
Madsen (V), Lissa Mathiasen (S), Arne Mel- 
chior (CD), Sonja Mikkelsen (S), Eva Møller 
(KF), Grethe Fenger Møller (KF), Inge Fi- 
scher Møller (S), Otto Mørch (S), Holger K. 
Nielsen (SF), Karl Nielsen (S), Poul Nielson 
(S), Ninn-Hansen (KF), Janne Normann 
(RV), Aase Olesen (RV), Erling Olsen (S), 
Robert Pedersen (S), Stubkjær Pedersen 
(CD), Gert Petersen (SF), Niels Helveg Peter- 
sen (RV), Anders Poulsen (V), Bjørn Poulsen 
(SF), Kaj Poulsen (S), Fogh Rasmussen (V), 
Henning Rasmussen (S), Kruse Rasmussen 
(CD), Riishøj (SF), Poul Schlüter (KF), Palle 
Simonsen (KF), Erik B. Smith (S), Jimmy 
Stahr (S), Stavad (S), Steenholdt (Grønl.), 
Steffensen (KrF), Stetter (KF), Søgaard (S), 
Hove Sørensen (SF), Nørgaard Sørensen (S), 
Tastesen (S), Henrik Toft (V), Tørnæs (V), 

Taanquist (S), Birte Weiss (S), Bjørn Westh 
(S), Øllgaard (V), Knud Østergaard (KF) og 
Lise Østergaard (S). 

Nej: , 

Agerschou (SF), Arentoft (FP), Marianne 
Bentsen-Pedersen (SF), Dohrmann (FP), 
Steen Folke (VS), Glensgård (FP), Glistrup 
(FP), Halvgaard (FP), Birthe Hansen (SF), 
Anne Grete Holmsgård (VS), Ove Jensen 
(FP), Askjær Jørgensen (FP), Lawaetz (FP), 
Maisted (FP), Rahbæk Møller (SF), Tove 
Niemann (FP), Poulsgaard (FP), Tang Søren- 
sen (FP), Tinning (VS), Mogens Voigt (FP), 
Waldorff (VS) og Wilhjelm (VS). 

Fraværende: 

Barsøe-Carnfeldt (UP), Bilgrav-Nielsen 
(RV), Arne Bjerregaard (KrF), Brusvang 
(CD), Lasse Budtz (S), Christophersen (V), 
Dræbye (RV), Dyremose (KF), Bjørn Elm- 
quist (V), Alice Faber (SF), Gade (SF), Gro- 
ve (KF), Hagen Hagensen (KF), Søren Han- 
sen (S), Erik Holst (S), Kelm-Hansen (S), 
Lennart Larson (V), Knud Lind (FP), Lin- 
denskov (S), Birgith Mogensen (CD), Lis 
Møller (KF), Ivar Nørgaard (S), Kjeld Ole- 
sen (S), Johs. M. Olsen (V), Løvig Simonsen 
(S), Ebba Strange (SF), Sønderby (V), Thorn- 
dahl (FP) og Pelle Voigt (SF). 

Formanden: 
Udvalgsflertallets indstilling gående ud på, 

at hr. Glistrups mandat bortfalder som følge 
af, at han har mistet sin valgbarhed, er ved- 
taget, og stedfortræderen vil herefter blive 
indkaldt. 

Meddelelser fra formanden: 

Formanden: 
Der er ikke mere på dagsordenen. 

Der er foretaget ændringer i følgende ud- 
valg: 

Markedsudvalget (7/6 83): 
Udtræder: Ivar Hansen (V) 
Nyt medl.: Arne Christiansen (V) 

Det energipolitiske udvalg (7/6 83): 
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Udtræder: Brixtofte (V) 
Nyt medl.: Arne Christiansen (V) 

Socialudvalget (7/6 83): 
Udtræder: Knud Andersen (V) 
Ny stedf.: Fogh Rasmussen (V) 

Uddannelsesudvalget (7/6 83): 
Udtræder: Knud Andersen (V) 
Nyt medl.: Fogh Rasmussen (V) 

Retsudvalget (13/6 83): 
Udtræder: Birgith Mogensen (CD) 
Nyt medl.: Grethe Kindberg Jørgensen (CD) 

Udtræder: Grethe Kindberg Jørgensen (CD)\ 
Ny stedf.: Birgith Mogensen (CD) 

Socialudvalget 16/6 83); 

( 

Udtræder: Lindenskov (S) 
Nyt medl.: Inge Fischer Møller (S) 

Udvalget til valgs prøvelse (23/6 83): 
Udtræder: Arentoft (FP) 
Nyt medl.: Poulsgaard (FP) 

Markedsudvalget (27/6 83): 
Udtræder: Kjeld Olesen (S) 
Nyt medl.: Arne Jensen (S) 

Skulle det blive nødvendigt at indkalde 
folketinget til flere møder i dette folketings- 
år, vil meddelelse om tidspunkt og dagsor- 
den blive tilstillet medlemmerne skriftligt. 

Mødet hævet kl. 11.02 


