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TOPPER LISTEN: Vidar 
Kleppe.

TRAKK SEG: – Jeg koblet ikke at det var Demokratene stortingsliste, sier Per Ståle Lønning etter å først ha sagt ja til å stå på partiets valgliste. 
 ARKIVFOTO: BA

�� Ville ikke representere Demokratene

Per Ståle Lønning var 
innstilt på annenplass 
på stortingslisten til 
Demokratene Horda-
land. I siste liten valg-
te den pensjonerte 
programlederen å 
trekke seg.

LINDA HILLAND
linda.hilland@ba.no

Bergen: – Det er trist at Løn-
ning valgte å trekke seg. Vi er 
kjent for å være et kontroversi-
elt parti. Det kan være tøft for 
enkelte, sier Marianne Solheim 
som er fungerende leder i De-
mokratene Hordaland.

Hun bekrefter at Lønning sto 
oppført på annenplass på fyl-
kespartiets liste til kommende 
stortingsvalg.

– Listen var allerede sendt 
inn, men nå i etterkant har vi 
fått lov til å sende en ny og opp-
datert liste, forklarer hun.

– Jeg har respekt for at Løn-
ning skifter mening. Det ser vi 
altfor sjelden i politikken, kom-
menterer Vidar Kleppe til BA.

Den tidligere partilederen 
har sagt ja til å toppe partilisten 
i Hordaland. Kleppe forteller at 
det er han som har hatt dialo-
gen med Lønning.

– Han er en fantastisk kar 
med gode meninger. Men der-
som han ikke vil stå på listen, 
må vi forholde oss til det. Vi er 
mot å tvangsoppsette noen på 
en liste, sier Kleppe som var 
med å stifte Demokratene i 
2002.

Skjønte ikke
Den pensjonerte programlede-
ren i både NRK, TV2, TVNorge 
og P4 sier at det hele baserer 
seg på en misforståelse.

– Kleppe ringte meg en kveld 
og spurte om jeg ville stå på en 
liste. Jeg koblet ikke at det var 
Demokratenes stortingsliste. 
Jeg trodde det var en slags fol-
keliste, sier Lønning til BA.

Lønning understreker at han 
overhodet ikke ønsker å stå på 
noen partis liste.

TRAKK SEG FRA 
STORTINGSLISTE

– Jeg har flere ganger blitt 
spurt om å stå på listen til for-
skjellige parti, men jeg har all-
tid takket nei. Jeg vil ha mine 
meninger for meg selv. Jeg vil 
være uavhengig. Det er også fa-
miliære grunner til at jeg ikke 
vil stå på listen til Demokrate-
ne, påpeker Lønning.

– Men jeg liker veldig godt Vi-
dar Kleppe. Han er en demokra-
tisk mann, legger han til.

Flere turbulente år 
Partiet Demokratene Norge har 
de siste årene vært uten statsstøt-

te på grunn av økonomisk rot.
I fjor ble den tidligere partile-

deren Kim Steinar Kjærner-
Strømberg ekskludert etter på-
stander om at han har bløffet 
seg til partiledervervet. Kjær-
ner-Strømberg ble erstattet 
med Makvam Kasheikal.

Nå lover Kleppe orden i parti-
et etter turbulente år.

– Nå har vi orden i systemet. 
Vårt store mål er å komme inn 
på Stortinget. Jeg skal sette 
Vestlandet på den rikspolitiske 
dagsordenen, sier tidligere le-
der Kleppe.

Kleppe bor på Sørlandet, 
men er opprinnelig fra Horda-
land. Han forteller at det var et 
sterkt ønske fra alle i partiet at 
han skulle stille som listetopp i 
Hordaland.

– Jeg valgte å følge lojaliteten 
til partiet og takket ja etter å ha 
tenkt meg nøye om.

Jan-Ove Fromeide fra Askøy 
har nå overtatt annenplassen 
for Lønning. På tredjeplass står 
Marianne Solheim.

I forrige stortingsvalg fikk 
Demokratene 0,1 prosent av 
stemmene.

Flere fly måtte lande på andre 
flyplasser og to avganger ble 
kansellert.

– Den verste perioden i dag var 
mellom 1715 og 18. Da var det flere 
fly på rad som måtte dra til andre 
flyplasser, sier lufthavndirektør 
Aslak Sverdrup på Flesland.

Etter 18 har det gått greit, men 
det har vært noen problemer.

– Det er noen fly som har vært 
nødt til å forsøke to ganger for å 
lande. Akkurat nå er mesteparten 
av flyene i rute eller mindre 
forsinket. To fly til Oslo ble 
kansellert i ettermiddag, og så er 
det to som er ganske mye forsin-
ket, sa Sverdrup.

Han fortalte at det var meldt 
tåke frem til i dag tidlig, men at det 

ikke var så tett i 20-tiden som 
tidligere i går ettermiddag.

– Vi krysser fingrene for at det 
ikke tetner til fremover, sa han.

Han sa flyselskapene måtte finne 
løsninger for passasjerene som 
måtte lande på andre flyplasser.
– Så vidt jeg vet var det to til Oslo, 
to til Trondheim og ett til Stavan-
ger. 

Tåke skapte trøbbel på Flesland TÅKE: 
Tykk tåke 
på Flesland i 
ettermiddag 
og i kveld. 
Bildet er tatt 
klokken 2009. 
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