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Blågestad og Engh angriper demokratiet
Karen Kristine Blågestads 
“Skråblikk” om demokrati 
er det fullstendige angrep på 
demokrati og det norske poli
tiske systemet. Og den ukjente 
Audun Enghs helside “Agder
postens skråblikk på Barbu” 
25. februar, er kanskje det mest 
usaklige angrep på demokrati 
siden 1814. 

Enghs artikkel fra sitt bosted 
i Oslo har en arroganse som 
virker direkte uhyggelig. Som 
medvirker og pådriver til plan-
smiekampanjen forlanger jeg å 
få komme med et tilsvar. Faget 
politikkvitenskap, på norsk kalt 
statsvitenskap, selv om det er 
like mye om lokal politikk som 
statlig, ble faktisk innstiftet etter 
initiativ fra min far fra Arendal 
etter hans epokegjørende magis-
tergrad og doktorgrader om John 
Locke, demokratiets filosofiske 
grunnlegger og basis for både det 
engelske og amerikanske demo-
kratiske systemet.

Etter fars initiativ ble faget 
opprettet ved Universitetet i 
Oslo. Far var selv leder (direktør) 
for det første utenrikspolitiske 
institutt omfattende Europa, med 
hovedkvarter i Paris og konferan-
ser, blant annet i Norge, deretter 
leder for faget i Chr. Michelsens 
Institutt i Bergen og Oslo, som 
var bærebjelken i Hjemmefron-
tens sivile ledelse under krigen. 
Det første studentene i generasjo-
ner nå har lært på universitetet, er 
Thomas Chr. Wyllers treffsikre 
forelesninger om det folkelige 
organisasjonsdemokratiet, som 
er bærebjelken i det demokratiske 
politiske system. Altså folkebeve-
gelsene. Professor Wyller pleide 
å fortelle om “Professorkonenes 
hundeforening”, for og uforglem-
melig få inn i hodet på studentene 
hvor detaljert demokratiet er. At 
det fantes en slik forening; “Pro-
fessorkonenes hundeforening”, 
glemmer ingen studenter etter å 
ha hørt Wyller!

Poenget er at demokrati er 
lik folkebevegelser! Punktum. 

Ytringsfriheten er også uløse-
lig knyttet til folkebevegelser. I 
den amerikanske konstitusjon er 
dette endog nevnt sammen med 
ytringsfrihet i samme grunnlovs-
paragraf. Når Blågestad lager et 
helt “Skråblikk” på prestisjeplass 
i Agderposten lørdag 20.2. som 
er et eneste langt angrep på folke-
bevegelser, da er det et komplett 
angrep på det norske demokrati. 
Poenget er at i hele den politiske 
filosofi bak grunnloven og det re-
presentative demokrati, ligger at 
folkebevegelser og ytringsfrihet 
kontinuerlig og i meget sterk grad 
skal påvirke de valgte politikerne 
i alle saker. Dette til tross for at 
Arendals ordfører bruker ordet 
“blank løgn” om idealisten Erling 
Okkenhaug og hans plansmier på 
forsiden av Arendals Tidende for 
et par uker siden. Ordføreren har 
vist i utallige intervjuer i syv år at 
hun er komplett uvitende om og 
motstander av demokrati.

Merk, kjære leser, at i selveste 
Grunnloven, vedtatt 17. mai 
1814, er politiske partier totalt og 
fullstendig utelatt. Politiske parti-
er som opptrer slik Nils Johannes 
Nilsen og ordføreren ønsker, er 
direkte i strid med grunnloven og 
hele den grunnleggende rettsfilo-
sofi bak. I andre land må man ha 
primærvalg, folkeavstemninger, 
for å bestemme kandidatene på 
lister til stortingsvalg og lokal-
styrer. Det er ekstremt skadelig at 
Norge i motsetning til f.eks. USA 
ennå ikke har det. Og hele landet 

i utlandet er delt opp i valgdistrik-
ter etter folketall og antall stor-
tingsrepresentanter, slik at f.eks. 
Arendal ville være en valgkrets, 
som velger en representant, og 
kandidatene må ha felles folke-
avstemning/primærvalg åpent 
for alle uansett partitilhørighet 
for å bestemme personen som 
får høyest og nesthøyest stem-
metall, og dermed konkurrerer 
i det endelige valget om den ene 
plassen. I USA stemmer demo-
kratene i Kongressen bare sjelden 
samlet, og absolutt forbudt aldri 
etter påtrykk om å binde stem-
mene fra partiet; det samme med 
republikanerne. Binding av stem-
mene er en arv fra Stalin, som 
Det norske Arbeiderparti engang 
tilhørte, og som det er ufattelig 
de ikke har brutt med.        

Valgforskere over hele verden 
er sjokkert over det manglende 
norske lokaldemokrati og stor-
tingsdemokrati, og Ola Borten 
Moe (sønn av Per Borten) er 
blant dem som vil ha avskaffet 
dette uvesenet. Sikkert er det at 
direktevalg på alle ordførere, og 
at politikere skal være de eneste 
saksbehandlere og avskaffe 
rådmannen og hele staben, vil 
komme stadig mer. Rådman-
nen og rådmannsfullmakten er 
i seg selv fullstendig i strid med 
grunnloven, der det står klart at 
folket skal styre gjennom valgte 
politikere og at disse skal samles i 

Stortinget. §49 lyder i sin helhet: 
“Folket udøver den lovgivende 
Magt ved Stothinget, der bestaar 
af to Afdelinger, et Lagthing og et 
Odelsthing.”  Bak grunnloven lig-
ger den kjente lovsetningen “Med 
Lov skal Land bygges, ikke med 
ulov ødes”, altså ethvert minutt 
skal en lokalpolitiker bare spørre 
seg hvilken lov hun/han skal opp-
fylle, og ikke som i Arendal ved 
eget skjønn lage nye systemer 
på tvers av lovene, og dermed 
i praksis lage nye lover isteden-
for å følge de som er og alltid 
følge lovenes hovedhensikt. Sml. 
strandloven, som utskjelles av 
hvert eneste planutvalgsmøte i 
Arendal, dette i den forferdeligste 
forakt for grunnloven og Stortin-
gets vedtak. 

I sitt storslåtte forsvar for jour
nalist Blågestad skriver Audun 
Engh fra Oslo følgende:
 “(…) det er fint å se at Agderpos-
ten frigjør seg fra gammeldagse 
ideer som nøytralitet og saklig-
het i… arbeidet avisens journa-
list gjør... saklighetskravet er en 
gammeldags tvangstrøye for... 
kjedelig presse styrt av gråhå-
rede 68-ere og deres ynkelige 
“vær varsom-plakater”..Takk 
til redaksjonen..” Agderpos-
tens redaktør bes redegjøre for 
hvordan Norsk Presseforbund 
og den uhyre viktige “Vær var-
som-plakaten” kan sjikaneres 
i Agderposten på en slik måte. 

Det er direkte opprørende at en 
redaktør trykker Enghs artikkel. 
Dessuten er det slett ikke gråhå-
rede mennesker, men pur unge 
som har fremmet forslag i plan-
utvalg og bystyre om plansmie i 
Barbu (Anne Olsvik fra Venstre, 
Line Haugland fra Ap, sto bak 
forslaget på årsmøtet i Ap på yt-
terligere demokratiprosess, som 
ble nedstemt, til tross for at den 
unge lederen i Ap, Robert Nordli, 
støttet det).

Videre skriver Engh: “La oss 
håpe hun (Blågestad) klarer å 
gjøre Okkenhaug spedalsk... 
plansmie er bare forsøk fra pate-
tiske gamle hippier på å tjene seg 
rike... Han har hatt en langsiktig 
plan om å melke folk i Arendal 
for fete honorarer.” Erling Ok-
kenhaug er jo kjent over hele lan-
det for ikke å ta honorarer. Han er 
en imponerende og ekte idealist, 
en blomsterbukett til grunnloven. 
Det er særdeles grovt og totalt 
uhørt å skrive slik Engh gjør, og 
det er, herr redaktør, på grensen 
til det utilgivelige å trykke slikt 
i en avis. Det er motbydelig og 
vemmelig.  At redaktøren nylig 
kom fra sjefstillingen i PR-byrået 
til Jan Lassesen, Dale +Bang, der 
en tidligere Agderpostjournalist; 
Trond Madsen, nå er ansatt og er 
Lassesens PR-agent, er en opp-
siktsvekkende situasjon som 
burde gjøre redaktøren helt an-
nerledes varsom enn han vitterlig 
er, hvis han da skal ha folkets 
tillit.

Endelig skriver Engh at mo
derne arendalitter avskaffer 
kristendommen, og da er kanskje 
begeret fullt for oss, som i mot-
setning til Engh, bor i Arendal. 
Man behandler ikke Bibelbeltet 
på denne måten. Blokker er en 
trussel mot Guds skaperverk, 
den hellige identitet og kystlin-
jen i den historiske sørlandsbyen 
Arendal.
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Kommunesammenslåing
Agder er et gammelt ord for 
kyststripen fra Sira til Gjernes
tangen. Ordet forsvant, men 
kom tilbake i ord som Agder 
Bispedømme, Aust og Vest 
Agder. 

Agder er et geografisk navn. Ikke 
et navn på en folkestamme som 
f.eks ryger.  Aust-Agder er et 
geografisk stort fylke. 

Det er klare språklige likheter 
innad i fylket. Noe som kan ha 
med at store dalfører Setesdal 

og endog Fyresdal orienterte 
seg til en viss grad mot Arendal. 
Ravndalen og Torridal munnet ut 
i Kristiansand. Et mindre oppland 
og interesse for det, kan ha gitt 
Kristiansand det sterke samhold 
byen har. I Aust-Agder er vi ori-
entert mot Oslo.

Et eksempel på det sterke sam-
holdet innad i Kristiansand er at 
sykehusene i Farsund og Mandal 
er nedlagt. De ble malt i stykker 
på samme måte som gamle ASA 
blir nå. Sentralsykehuset i Vest-

Agder burde ligget i Mandal. I 
stedet kom et bygg på dyrka mark 
på Eg. Det er bygd på sand og 
kan ikke utbygges derfor trengs 
et nytt akuttsykehus i Vest-Agder. 
Da er det vel Mandals tur?
Man må beundre alt hva Kris-
tiansand får til. Kommunesam-
menslåingen av de store land-
kommunene rundt byen gikk vel 
smertefritt? Kulturhuset blir fire 
ganger så fint som i Arendal. De 
får folk med seg på å tro at det kan 
ligge et universitet i en liten by 
uten særlige akademiske tradisjo-
ner. Personlig har jeg jobbet seks 
år i Kristiansand og skulle gjerne 
flytta tilbake på dagen. Jeg likte 

meg veldig godt i den lille byen 
med de blide menneskene.

Men en ting vil jeg ha sagt. Folk 
i Arendal og folk i Kristiansand 
er to forskjellige mennesketyper. 
Vi hører ikke sammen mentalt. 
Vel vil Venstre få en stortingsre-
presentant ved fylkessammenslå-
ing. Men er det et argument for? 
Er ikke tida inne for å se på en 
sammenslåing av Grimstad og 
Arendal. Det vil gi en by som kan 
gi Kristiansand en verdig konkur-
rent og samarbeidspartner. For 
fylker har vel utspilt sin rolle. Det 
vil jo den nye regjering bestående 
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