
DET ER underlig å lese i KK 25.
September at Tron Øgrim ankla-
ger AKPs ledelse for ikke å ha fulgt
aksjelovens bestemmelser i KK-
konflikten. For en som har fulgt
Øgrims utspill i den siste tida på
nært hold, er det klart at han mer
enn noen har bidratt til at det ikke
kunne skje. Øgrim som skriver at
vi må møte KK-krisa med «åpen-
het og ærlighet», har selv viklet
partikontoret inn i ødeleggende
usannheter. Det skal jeg si mer om
internt i AKP. Øgrims forhold til
«ærlighet» belyses best med at han
i KKs spalter truer med å melde
seg ut av AKP. Både han og ledel-
sen i AKP vet at han ikke har vært

medlem på lenge. Øgrim har med
sine utspill på partikontoret, in-
nenfor og utenfor AKP, RV, i KK
og i Dagens Næringsliv, fratatt seg
all troverdighet. Men hvordan kan
man ta opp dette uten å bli tatt for
Bjerke, Allern og Nærstad? AKPs
håndtering av dette har satt min
partilojalitet på prøve. Når skal le-
delsen i AKP forstå at veien videre
for KK og partiet ligger i samar-
beid med nære venner, ikke i øde-
leggende konfrontasjoner? 

LARS BORGERSRUD

DET ER umulig for en ny leser av
Klassekampen å forstå alle detal-
jer i det som nå foregår med avi-
sen, men det lukter unektelig av
de fås makt over de mange, et ge-
nerelt fenomen i denne verden.

Klassekampen er et av de beste
eksempler på materialisering av
politisk overbevisning og oppo-
frelse på venstresiden i vår tid.
Jeg har fantasi nok til å forestille
meg venstresidas totale styrke om
den var like helhjertet som AKP´s
dengang. Men partiet er ikke hva
det var og Roald Helgheim
(25/9) trekker inn gamle Djilas
«Den nye klasse», og
kommenterer: «Det er eit skikt på
nokre få hundre som på beroper
seg å representere ikkje berre alle
«aktivistar», men alle dei tusen
som har halde liv i denne avisa».

Når det gjelder den faktiske
makt i partiet må den åpenbart
ligge i ekteparet Gulbrandsen-
Øgrims hender, ut fra den måten
de nå opptrer i Klassekampen.
Han har ikke hatt tillitsverv siden
1984, men regner seg fremdeles
som en «stor, tung mann i miljø-
et». 25/9 har han en lang om-
stendelig formalprosedyre om ak-
sjeselskaper, AKP og styret i KK,
nesten som en disponent. Når det
f.eks. gjelder Allerns redaktørpe-
riode skriver Øgrim (25/9):
«For jeg backa Sigurd fullt ut, i
alt han gjorde, helt frem til våren
1994!»

Hva som så skjedde må vi gå
til andre kilder i disse umåtelig
innholdsrike KK i perioden 25-
27 september 1997. Siden un-
dertegnete er nesten monomant
opptatt av EU-saken, og ikke hø-
rer til dem som anser at seieren
ved folkeavstemningen var slut-
ten, men heller begynnelsen på
en langvarig politisk prosess, er
Allerns (27/9) egne utfyllende
bemerkning til Øgrim av interes-
se:
«Klassekampen spilte da – og i
årene før (1994) – en viktig rolle,
både som nyhetsavis og politisk
inspirator på nei-siden.
Dette skyldes ikke bare avisas
holdninger  og engasjement,
men også at avisas nyhetsred-
aksjon (med Paul Bjerke som
daglig leder) sørget for en jevn
strøm  av nyheter og og aktuelt
bakgrunnstoff  som ga ammu-
nisjon i opinionskampen mot
den offisielle statspropaganda-
en».

Hva som skjedde med Allern i
1994 får vi vite av Paul Bjerke i
intervju (27/9): «Det er ingen tvil
om at det var helt reelle interne

problemer knyttet opp til Sigurd.
Men disse ble brukt effektivt av
AKP for å undergrave Sigurds
stilling og hans mulighet for å
gjøre jobben». Ifølge samme kilde
fikk han regulært sparken.
Var det den «nye klasse» som
også dengang følte at den berøm-
te
kontrollen var i ferd med å gli ut
av hendene på dem.

Tilbake til Jorun Gulbrandsens
helside (26/9).

Ettersom jeg ikke forstår den-
ne liturgien eller er i stand til å
lese mellom linjene, konsentrerer
jeg meg også her om EU-saken:
«Tidligere toppunkter har vært
diskusjonene i 1994-95 da Si-
gurd Allern la fram sitt forslag om
en breiere avis  bygd på Nei til
EU-fronten etc.» 

Her er det interessant at denne
diskusjonen fortsatte etter folke-
avstemningen, men det foreligger
idag ingen klar Nei til EU-poli-
tikk, slik som hos Senterpartiet i
30-40 år har et flertall av det nor-
ske folk vært motstandere av
norsk EU-medlemskap. De poli-
tiske endringer dette folkets valg
innebærer er det nei-partiene
som må stake ut. Denne proses-
sen har vært uhyre langsom, med
sentrumskameratene som en spe
begynnelse. Når man ser hvor ef-
fektivt Nei-bevegelsen ble ned-
kjempet av borgerpressen og
statsapparatet med fortielser,
desinformasjon og rene løgner, er
det åpenbart at Nei-siden ligger
sørgelig på defensiven mediames-
sig. Å få en endring på dette for-
hold synes jeg må være revolusjo-
nært nok for en god stund framo-
ver!

Den nåværende redaksjon i
KK har vært våken for denne ut-
viklingen. Redaktøren omtales i
intervjuet som en antihelt, en ka-
rakteristikk jeg forgjeves har
prøvd å oppnå de siste 26 år. Den
samme karakteristikken kan man
vel ikke sette på Jon Michelet, og
jeg lurer på om han også er en
«stor, tung mann i miljøet». Fa-
ren med Michelet er at han blir
for opptatt av de forbipasserende
saker, som vil få for mye opp-
merksomhet («vel brølt, løve»),
mens de lange linjer vil bli be-
handlet mer overfladisk enn i dag. 

PER SOLEMDAL
havgranskar.

(Innlegget er noe forkortet. Red)
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Revolusjonær nok

Åpenhet og ærlighet

Klassekampen og kvinnekam
Jeg ønsker meg ei kraftig
opprioritering av kvinnepolitisk
stoff i KKs spalter. Jeg ønsker
flere kvinnelige journalister, og
flere feministiske journalister.

SOM kvinneaktivist på venstresida
hilser jeg en kursendring i retning
av en avis mer i tråd med formål-

sparagrafen hjertelig velkommen. Like-
vel hadde jeg så sent som etter KKs ge-
neralforsamling i juni et visst håp om at
denne kursendringa kunne komme uten
at hele venstresida eksploderte i nok en
opprivende kamp. Vi er en mangslungen
gjeng, vi som elsker Klassekampen, og
jeg opplevde at både på det åpne møtet i
regi av KKs venner i vår og på general-
forsamlinga like etterpå, var det en viss
forståelse på begge sider for at dette
måtte vi  prøve å finne ut av i all venn-
skapelighet.  Så eksploderte det hele
midt i valgkampinnspurten. Hvem som
sa hva hvor og hvem som har skylda for
hva, er allerede etter så kort tid nærmest
umulig å finne et objektivt svar på. 

Jeg har opplevd kamper rundt AKP
noen ganger før, og min bitre lærdom er
at enhver som hyler «AKP-kupp» vil få
full støtte i borgerpressa for alt hva det
er verdt og vel så det.

Krigen og kvinnene
Så var det dette med damene da. Ingrid
Brekke tar opp mange vettige spørsmål i
sin  kommentar «Krigen og kvinnene» i
lørdagsavisa.  Jeg deler mange av hennes
observasjoner, og skjønner så vel frus-
trasjonen, men er uenig i konklusjonen.

Ingrid Brekke påpeker ganske riktig at
det er de unge kvinnene som er de mest
radikale  i dagens Norge, og paradokset
i at avisas framtid nå tilsynelatende av-
gjøres av middelaldrende menn. Nå ser
det for meg ut som om Ingrid Brekke og
hennes kolleger ikke akkurat har ligget
på latsida for å avgjøre den fremtiden,
men jeg ser de samme tunge mennene
på banen som hun ser. Jeg ser også gutta
boys Tron Øgrim, Jon Michelet og Si-
gurd Allern. Og jeg ser ikke minst Aksel
Nærstad og Paul Bjerke. 

Ned i skyttergravene, eller?
Jeg ser også en uendelig rekke av under-
skriftslister for og imot. Jeg tar meg i å
lese listene fra motparten, fnyse over at
noen kan bruke Roy Jacobsen som sann-
hetsvitne for en revolusjonær avis, og
sukke tungt over å se noen jeg liker stå
der. Og ikke minst det siste bekymrer
meg. Jeg frykter de politiske omkost-
ningene, og jeg frykter de personlige
omkostningene for oss alle. Hvis alt som
kan krype og gå på venstresida nå skal
stille seg bastant på den ene eller den an-
dre sida av noen temmelig forenkla skil-
lelinjer, da lurer jeg på hvordan samar-
beidsforholdene for å drive revolusjo-
nært politisk arbeid blir framover. 
Underskriftslister kan ofte være et nyttig
kampmiddel, men i denne sammenhen-
gen anser jeg dette som en uhensikts-
messig metode, som sementerer motset-
ninger i stedet for å politisere debatten. 

Kvinnene og KK.
Ingrid Brekke gjør bekymringen for
kvinnene til et forsvar mot en omlegging
av kursen for KK. Så vidt jeg kan se fra
KKs spalter så blir det stadig færre kvin-

nenavn både som redaktører, ansvarlige
og journalister. Ei dame med bakgrunn
fra kvinnebevegelsen har så vidt meg be-
kjent ikke blitt fast ansatt i avisen på
svært mange år. Og ifølge den siste le-
serundersøkelsen går kvinneandelen av
abonnentene nedover. Dette anser jeg
som svært bekymringsfullt. 

Det er ingen hemmelighet at disku-
sjonen om KKs kvinneprofil til tider har
gått høyt i kvinnepolitisk aktive miljøer
de siste åra. Gang på gang har avisen
tryna i kvinnespørsmål, store begivenhe-
ter  som  «Kvinner på tvers»-konferan-
sene har blitt usynliggjort, kvinners liv
og kamp har i liten grad vært synlig i
spaltene. Jeg kritiserer ikke de damene
(og mennene) i KK som faktisk har
prøvd, og ønsker ikke å usynliggjøre at
det også har vært en del bra kvinnepoli-
tisk stoff innimellom. Jeg har respekt for
de som har prøvd å lage et kvinnefelles-
skap og holde oppe en feministisk fane
på den mannsdominerte arbeidsplassen
som KK er. Men med all respekt for inn-
satsen fra damer som Bente Thoresen,
Ingrid Brekke, Janne Kjellberg, så har
KK i lang tid ikke vært noen kvinnepoli-
tisk ledende avis. 

Demokrati
Ingrid Brekke frykter at de halvgamle
menn skal avgjøre KKs fremtid på et til-
stundende AKP-landmøte. Nå regner
jeg med at AKPs landsmøte blir ei ad-
skillig mer mangfoldig forsamling enn
det møtet i gutteklubben grei som hun
forestiller seg, all den tid AKP faktisk be-
står av både halvgamle og ikke fullt så
gamle damer og menn, og også av jenter
og gutter som til og med er yngre enn
Ingrid Brekke. Når Brekke beklager seg
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Å drive avis i dag i 1997 er som vi
vet noe helt annet enn i de «gode
gamle dager». Derfor selger AKP
sine aksjer. Er det slik at de da til
gjengjeld må sikre seg en redaktør
de kan stole på? Ble Jon Michelet
kjørt fram av den grunn? Måten

kan kom inn i venteværel-
set på kan tyde på det. Re-
torikken om han som en
kompromisskandidat hol-
der ikke. Ikke først og
fremst pga hans ideologi,
men slik Allern skrev –
tidspunktet og framgangs-
måten: ut med Bjerke – inn
med Michelet. 
Jon, du er en type jeg alltid
har respektert. Hvis du ser
deg selv om en kompro-
misskandidat, håper jeg du
trekker søknaden. Mange
lesere – deriblant jeg –  be-
trakter deg i denne saka
som AKP-sikring.
Kritikken om å gi plass til
aktiviteter fra hele landet,
må redaksjonen ta på alvor.
Det kan f.eks. lages en fast
spalte om dette med knall-
korte referater. At det rea-
geres på kulturstoffet er
ikke så rart. Her represen-
terer leserne ulike kulturer.
I likhet med Elisabet Eide
likte også jeg artikkelen om
Jürgen Habermas, men jeg
savnet en kritisk vinkling
på den. Selv synes jeg han
virket for naiv i forhold til
det globale demokratiske
framtidssamfunnet. Allian-
sen stat, marked, vitenskap
bør analyseres skarpere. I
en tid med trange budsjet-
ter er det fristende for for-
skere å hoppe på vitenska-
pelige prosjekter der troen
på fremskritt og harmoni
indirekte eller direkte over-
skygger spørsmål om klas-
se, kjønn, rase og økologi.
Mange lar seg forføre.
Daglige doser med KK-
stoff bør være den beste
motgiften mot markeds-
opphisselsene, en forståelse
av de raske endringene vi
opplever i dag og mulige
strategier for allianser på
venstresida i norsk politikk.

Jeg er den fødte optimist og har
gitt KK en ny ukeleser: min sønn.
Dette fordi avisa rett og slett må
overleve.

GERD VON DER LIPPE

Styrk Klasse-
kampen
MANGE av de faste KK-selgerne i Ber-
gen har jobbet reint vanemessig med salg
av KK i noen år på grunn av avisen sin
flukt fra de virkelige radikale og folkelige
opprørerne og deres verden. Vi ser nå en
sjanse til at dette kan bli rettet på og tar
tiltak 1) for å verve flere faste KK-selge-
re, 2) gå opp boligstrøk i sentrum der RV
fikk mange stemmer ved valget med salg
av KK og oppfølgende tilbud om abonne-
ment og 3) for å gjenopprette en skrive-
gruppe som ble drept etter et møte med
den gamle redaksjonen.

Gjennom dette får vi styrket KK og
organisert mange radikale til felles me-
ningsfull handling. Vi øker venstresidens
slagkraft i regnbyen og styrker AKP – alt
tiltak som er nødvendig dersom Klasse-
kampen skal overleve som politisk nyttig
avis for folkelige opprørere, radikale og
kommunister.

For å bidra til at dette skjer oppfor-
drer vi også folk til å støtte Jon Michelet
sitt kandidatur til redaktørstillingen og
samler navn til et støtteopprop. Dette
gjør vi selv om vi ikke alle digger Miche-
let. Vi innser likevel at han har visse kva-
liteter som redaksjonen må få tilført der-
som avisen skal være liv laga som radikal
avis. Her slutter vi oss til Morten Falck
sitt syn. Han skriver: «Etter min oppfat-
ning er en av Jon Michelets sterke sider
kontakten med aksjonister og grunn-
plan, i tillegg til en omfattende og allsi-
dig media- og skriveerfaring, lang poli-
tisk erfaring, en sprudlende idérikdom,
sjølstendighet og en tilstrekkelig mangel
på erbødighet for makta. Tror dere ikke,
hvis dere greier å vurdere det nøktern, at
han kan bli en god redaktør?» 

Vi kjenner også til hans tid som sjø-
mann og bryggesjauer, at han har tatt
harde tak i tilspissete klassekamper, og
vet at det setter viktige spor i et mennes-
ke som trengs i redaksjonen i en avis av
KKs type. Vi håper han vet å ta godt vare
på disse sporene. Machomannbildet av
Michelet tror vi er mye medieskapt, og vi
håper at han vil legge stor vekt på kvin-
nefrigjøringsperspektivet hvis han blir
redaktør.

Til Michelet vil vi si: Ikke still krav til
å tukle med eller fjerne formålsparagra-
fen i avisen. Den gir en bra kompassret-
ning for en skarpere og breiere avis som
alle antikapitalister vil ha mer bruk for
enn dagens KK. Få heller opp en brei
diskusjon om hva som ligger i paragra-
fen og hvordan den kan brukes til å styr-
ke avisen. 

TERJE VALEN, 
leder Hordaland AKP

RØD Ungdom gir full  støtte til Jon Mi-
chelets kandidatur. Vi tror han kan bidra
til den nødvendige snuoperasjonen, og
styrke de sidene ved KK som gir den li-
vets rett: systemkritisk, avslørende, for
arbeidsfolk, for aktivister, inspirerende
og revolusjonær! 

Rød Ungdoms medlemmer deltar i
kamper i Aksjon Mot Salg av Kropp,
SOS Rasisme, Kurdernes Venner, Norsk
Elevorganisasjon, Ungdom Mot EU,
Ungdom Mot Narkotika, Natur og Ung-
dom og en masse organisasjoner hvor vi
sammen med tusenvis av aktive og radi-
kale ungdommer slåss for et mer fornuf-
tig samfunn. Avisa Klassekampen kunne
vært en viktig støttespiller for alle disse
ungdommene og denne organiseringa.
Altfor ofte fungerer ikke avisa sånn. Vi
trenger en avis som dekker store aktivist
kampanjer mot Hennes & Mauritz, ikke

en «radikal» avis som går til angrep på
kvinnebevegelsen og pornomotstander-
ne. Vi trenger en Klassekampen som har
tatt stilling i den antirasistiske kampen,
ikke en avis som jakter etter skandale-
oppslag i antirasistiske demonstrasjoner
og markeringer. Vi trenger en avis som
ser på det som oppgave å være med å or-
ganisere ungdomsopprør mot systemet i
dag. Klassekampen må være den ene avi-
sa i overfloden av tabloidpresse som har
tatt stilling i politiske spørsmål: for vanlig
folks kamp for et bedre samfunn – mot
systemet.

Rød Ungdom støtter AKP og alle de
andre som nå har tatt opp kampen om
utviklinga av avisa. Sjøl om vi ønsker at
dette kunne ha skjedd under roligere for-
hold handler fortsatt dette om linjene
Klassekampen skal drives etter. Avisa har
i mange år ignorert kritikk og diskusjon

rundt KKs profil og innhold. Klassekam-
pen trenger den organiserte venstresida
for å overleve. Derfor må også være en
del av den, ikke som organ for AKP, RV
eller Rød Ungdom, men som en sjølsten-
dig, kritisk agitator og deltaker i kampen
for sosialisme.

Rød Ungdoms apparat kan gi store bi-
drag til Klassekampen, både gjennom
salg og reklame, og som ressurs for re-
daksjonen. Ikke minst kan vi føre avisa i
kontakt med tusenvis av ungdommer
som er nødt til å se på  KK som sin avis,
hvis KK skal overleve. Vi er villig til å gjø-
re dette for en avis som kan bety noe for
radikal ungdom og aktivister i dag. Nå
må Klassekampen bli ei slik avis.

RØD UNGDOMS SENTRALSTYRE

Full støtte til Jon Michelet!
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Retting
I DEBATTinnlegget til
Lars Borgersrud som stod
på trykk ondag 1. oktober,
var det falt ut et ord. På
trykk stod det slik: «Men
hvordan kan man ta opp
dette uten å bli tatt for
Bjerke, Allern og Nær-
stad?» Den riktige versjo-
nen skulle vært: «Hvordan
kan man ta opp dette uten
å bli tatt til inntekt for
Bjerke, Allern og Nær-
stad?». Vi beklager.

Red

DEBATT: Klassekampen har
debattside de fleste ukedager. Vi mottar svært
gjerne innlegg. Vi ber om at innlegg blir sendt
som e-post (adresse:
sentralb@klassekampen.no), på diskett (alle
formater) eller som vanlig brev. Telefaks bør
unngås.

Debattinnlegg
VI får tilsendt svært mye e-post til adres-
sen sentralb@klassekampen.no. Mye av
dette er brev, innlegg på KK-forum og
innlegg til avisa. For å gjøre det litt lette-
re for oss, ber vi alle debattanter om å
merke e-posten sendt til denne adressen
med «Innlegg til KK». Har dere person-
lige meldinger eller ting de enkelte jour-
nalistene skal ha, ber vi dere slå opp på
KKs hjemmesider og sende e-posten di-
rekte til vedkommende.

På grunn av stor pågang i debatten
om Klassekampen ber vi innsenderne
begrense lengden på innsendte innlegg
til 3400 tegn. 

Red

KK rykker ut på lederplass den 23. sep-
tember og tilbakeviser på det sterkeste
antydninger fra RV-ledelsen om at KK
har «skyld» i at Folkvord ikke ble gjen-
valgt. For KK-leseren kan dette virke noe
underlig: 

– Når har disse påstandene framkom-
met? Ettersom jeg kan ha bidratt til dette
for KK så beleilige rykte tillater jeg meg å
be om plass til en redegjørelse.

Tirsdag den 16. september – dagen
etter valget – sendte jeg et innlegg til
KK-forum der jeg opplyste om at jeg
hadde sagt opp abonnementet mitt og
uttrykte mistillit til redaktøren. Begrun-
nelsen var tosidig: En erkjennelse om at
debatten fra i vår om den redaksjonelle
linja ikke hadde ført til noe som helst
samt en personlig misnøye med KK i
valgkampens innspurt. Jeg skrev: «Jeg
har ikke bruk for ei avis som faktisk har
bidratt til at RV mistet mandatet sitt».

Før jeg sier mer om det vil jeg slå fast
at jeg på ingen måte mener at KK er år-
saken til at vi ikke holdt mandatet i Oslo.
Det er mange grunner til mandattapet og
som vil bli tatt opp i en grundig valgopp-
summering.

Men: Det verste i forholdet mellom
RV og KK er erkjennelsen av å bli ført
bak lyset. Jeg satt i RVs valgkampledelse
og har planlagt valgkampen i to år. I dis-
se to årene har fokus vært på den siste
uka i valgkampen. Hvordan unngå å bli
skvisa i media de siste dagene, hvordan
holde RV i medias interesse for å holde
på den oppslutningen vi har fått i løpet av
valgkampen? En rekke politiske utspill
ble derfor planlagt til siste uka, en rekke
tiltak ble gjort for å holde oppmerksom-
heten for RV oppe – og ikke minst; det
ble gjort en del avtaler med KK. Jeg trod-
de helt til mandag den 15. september at
vi hadde et samarbeid med KK. «Kom til
oss med stoff» var meldinga hele tiden
fra redaksjon til valgkampsenteret.

Pressemedarbeider Torgny Hasås har
i et innlegg på KK-forum tatt for seg
noen av disse sakene. Jeg anbefaler å lese
hans innlegg for de som mulighet til å
komme seg på nettet og at KK trykker
innlegget hans.

Det groveste tilfellet av avtalebrudd er
et sluttinnspurtintervju med Erling Fol-
kvord. Det ble tatt opp med redaksjonen,
intervjuet ble gjort – men en eller annen
bestemte at intervjuet ikke skulle trykkes.
Dette kom som et sjokk på oss i valg-
kampledelsen. Våre prioriteringer av
kreftene de siste dagene var lagt opp
med den klare formening om at det kom
et intervju med Erling i KK enten lørdag
eller på valgdagen. Dette var viktig – for
her ville de siste argumentene for å stem-
me på ham.

Av andre saker kan nevnes en avtale
om konfrontasjonsintervju mellom Kris-

tin Halvorsen og Aslak Sira Myhre –
som var viktig for å streke opp skillelinje-
ne mellom RV og SV i Oslo. 

Fredag den 12. hadde RV en viktig
pressekonferanse med søkelys på EU. Vi
trommet sammen til visning av filmen
NRK ikke ville vise: «Billig mat - til hvil-
ken pris?» Filmen er vist i de fleste euro-
peiske land og omhandler hvordan varen
mat og matsmitte utvikles innafor et fri-
handelsperspektiv. Regissøren av filmen,
Anne Berit Vestby stilte opp på presse-
konferansen. Det samme gjorde Øst-
landssendinga, mens Reuter og svenske
Aftonbladet dekket saken da de oppda-
get hva som foregikk fra vår valgkamp-
bod. En samlet norsk avispresse uteble.
Dermed fikk vårt budskap om å velge
inn EU-motstandere fra Oslo få tilhøre-
re. 3000 KK-abonnenter i Oslo forble
uinformert. Her kan man selvfølgelig på-
peke en redaksjonell frihet til å velge å
ikke dekke alt RV holder på med. Men er
ikke avisa ei nei-avis?

Det finnes flere eksempler – noen av
dem vil vi sikkert ha helt ulik vurdering
av. Jeg er ikke objektiv nettopp fordi jeg
er en av de som ledet RVs valgkamp.
Men igjen – det viktigste poenget er at vi
i RV-ledelsen fikk hyggelige meldinger
fra KK-ledelsen om hvor åpne dørene
stod. Jeg ønsker meg ikke ei partiavis
som hopper når RV-ledelsen sier hopp.
Jeg hadde selvfølgelig akseptert en klar
avvising av forslag til dekning. Partiledel-
sen kunne da prioritert noe anderledes i
innspurten. Men det jeg ikke kan aksep-
tere er at inngåtte avtaler blir brutt.

Sannhetens øyeblikk kom mandag
den 15.9 selv om vi noen dager hadde
skjønt tegninga. Dette mandagsnumme-
ret går over i historia som en «højdare» i
den revolusjonære avisas historie. Top-
pen er vel egentlig to sider om valgkam-
pen i Finnmark, en artikkel av Svein
Lund. Flott at den kom på trykk – men
hva vet ellers KKs lesere om Sami Ruk-
ses Válgalihttu?

Dessverre kan mandagsavisa bare le-
ses i en sammenheng – som en del av en
irrasjonell kamp mot en ond fiende.

Avslutningsvis syns jeg at det er poli-
tisk feil av ei revolusjonær avis å oppfor-
dre folk på lederplass til å stemme Sen-
terpartiet i distriktsfylkene. Dette betyr
at 17 RV-lister var tull. Mener virkelig
den som skrev KK-lederen lørdag den
13.9 at de 3 prosent i Troms som stemte
RV heller skulle stemt SP?

Det endte altså med at jeg «brøt med»
avisa. Tar jeg feil, er det grunnlag for de-
batt videre? Er det noe som helst slags
selvransakelse i redaksjonen eller trenger
ikke avisa meg som leser, abonnent, ak-
sjeeier, kommandittist og selger?
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