
blisere dem i avis og p3 nett, samt lagre publisert stoff elektronisk. Innlegg skal underskrives rr
oks 8,4801 Arendal. Merk konv. «debatt». Send e-post til: debatt@agderposten.no. NB! Innst

KRIC OC FORSONINC

\ IMasjonal Samling og
historiens dom
Knut Engelskj0n aksepterer i
innlegg 4.11 den offisielle nor-
ske historiefortellingen som
Want annet bar til bensikt a
bekrefte dommen over Nasjo-
na] Samling. Han bar rett i at
folkeretten slar fast at en ok-
kupant skal respektere lovene
i det okkuperte landet. Men
de samme lovene slar fast at
befolkningen bar lydighetsplikt
overfor okkupasjonsmakten, sa
lenge den ikke forlanger at noen
skal tjene okkupasjonsmakten
militjert.

Det gjorde likevel Admi-
nistrasjonsradet, vapen- og
ammunisjonsarbeidere og hun-
dretusener andre nordmenn pa
tyske militasranlegg. Til tross
for at bade Administrasjons-
radet og senere regjeringer
under Norges krig/okkupasjon
matte gi etter for en del tyske
krav de var uenige i, fant de at
deres innsats ga befolkningen
bedre forhold enn et tysk mili-
taerdiktatur, slik det f.eks. var
i Holland og Polen. Som be-
folkningens talsmenn overfor
okkupasjonsmakten kunne de
ikke protestere offentlig.

Mine «konspirasjonsteorier»
om at det var Norges manglen-
de noytralitet og forsvarsvilje-
og evne som f0rte til at Norge
tiltrakk seg begge siders krigs-
makt, deles av svaert mange
innen- og utenlandske histori-
kere. Den tyske «Weserubung»
kom samtidig med den allierte

i «Wilfred» - mineutleggingen
i 8.4.1940 og slo «R4» - alliert

invasjon av Stavanger, Bergen
og Narvik, pa malstreken.

Inger Cecilie Stridsklev
Skien
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Arendalsmodellen
med klare svakheter
I Arendals Tidende 4.08 kunne
en lese f01gende leder: «Evaluer
Arendalsmodellen. Det verste
med omorganiseringen er nok
den makten som politikerne
bar gitt fra seg til administra-
sjonen. Og der samles all makt
og myndighet i radmannen.

Her kan ingen enhetsledere
matte sta fram og fa kjeft og
kritikk i bystyret, da tar rad-
mannen ordet - dette gj0r ban
hver gang noen prover seg - og
forteller at alle 0ksehugg ska!
rettes mot ham».

Videre pa lederplass omtales
mulige svakheter og ulemper
ved omorganiseringen for be-
folkningen, noe som egentlig,
for svasrt mange, er gammelt
nytt.

I Agderposten, den siste
tiden, levner ikke Berit Bryn
Jensen de styrende i kommv
nen mye aere for systemet o
handteringen av dette, tve'
imot. Synspunktene er hr
ingen mate alene om.

For de fleste ansatte •<
forste m0te med omorf
seringen en beskjed or
var fristilte og matte;
nye stillinger. Arbeid
ifolge lovverket, ik^
beordre en
bar enjobb,
jobber. Rer
var at de


