
Det var ett bekant ansikte 
och kanske än mer en bekant 
röst som agerade huvudtala-
re för årets majdemonstra-
tion i Ale som 100-årsjubile-
et till ära arrangerades i Surte. 
Roland Jansson byggde sitt tal 
på historia och en stor por-
tion humor. Det var passan-
de med tanke på valet av plats 
för första maj. Det var i Surte 
som Axel Rydén för 100 år 
sedan valdes till socialdemo-
kraternas första ordförande i 
bygden – partiet var därmed 
bildat.

– Skälen till vårt usla val-
resultat i höstas finns också 
att finna i historien. Vi har 
begått samma misstag förut. 
Jag minns särskilt i början av 
1990-talet, då statsministern 
kom att heta Carl Bildt. Jag 
reste runt och samtalade med 
Svensson för att bilda mig en 

uppfattning om vad som gått 
snett den gången. Det visade 
sig att det handlade inte om 
pengar i plånboken, utan om 
etik och moral. Händelser som 
den i Lindome, när en pensio-
när blev mördad av två gang-
sters, som lyckades frikänna 
sig själva genom att skylla på 
varandra, upprörde medbor-
garna och det fick den sittan-
de regeringen betala dyrt för. 
Det fanns många liknande in-
cidenter som hade retat upp 
folk, berättade Roland Jans-
son och fortsatte:

– Folkrörelsen måste 
komma igång igen, SSU måste 
bli en levande del av partiet – 
ska vi ta makten finns det inga 
genvägar. Vi måste prata po-
litik med våra väljare i varda-
gen, på arbetsplatsen och på 
fritiden. Vi måste veta vart vi 
ska och vår politik måste vara 

tydlig för alla. Ingen får gå på 
ett påhitt som att Moderater-
na skulle vara det nya arbe-
tarpartiet. Hur kunde Fred-
rik Reinfeldt få stå i teve och 
påstå något sådant, utan att vi 
knappt reagerade?

Rappa repliker
Roland Jansson uppmanade 
också förstamajdeltagarna att 
lära sig Moderaternas parti-
program.

– Det måste vi kunna 
och det är enkelt; ”Hit med 
rubbet”.

Repliken lockade till ett 
spontant skratt. Det gjorde 
flertalet av Janssons rappa 
kommentarer.

När han till sist kom till 
slutet av sitt tal konstatera-
de han:

– Det finns inget värre än 
långa tal och små supar! Så jag 
slutar här. Tack för att ni lyss-
nade.

Första maj blev också Eva 
Erikssons (s), första officiel-
la uppträdande som socialde-
mokraternas nya ordföran-
de i Ale.

– Vi har en stor utmaning 
framför oss. Borgerligheten 

genomför nu det systemskif-
te som man lovade under val-
rörelsen och när de alla pake-
ten packas upp är det många 
som blir förskräckta av inne-
hållets konsekvenser. Det 
gäller att vi tar upp kampen 
omgående och planerar för ett 
maktskifte 2010, uppmanade 
Eva Eriksson.

Arbetarna straffas?
Tyrone Hansson (s), IF Me-
talls ordförande i Ale, undra-
de i sitt tal varför arbetarklas-
sen ska straffas.

– Statens finanser är bättre 
än någonsin. Kassakistor-
na är överfulla. Varför ska vi 
som byggt upp landet plöts-
ligt straffas? Vad har vi gjort 
för fel?

Det fanns en tydlig re-
vanschlust runt Glasbruks-
museet i Surte i tisdags. 
Kampen om väljarna röster 
2010 verkar redan vara inledd. 
Exakt vad den nya socialde-
mokratiska politiken ska präg-
las av fick vi höra få detaljer 
om, bara att alla ska med och 
att alla behövs. En paroll som 
jag tror de flesta politiker skri-
ver under på. Hur detta ska gå 
till är däremot fortfarande en 

stötesten. Reinfeldts regering 
har sina idéer, men de synas i 
varje söm av ett hungrigt och 
historiskt arbetarparti. I Ale 
firar socialdemokraterna 100 
år hela 2007. Årets förstamaj-
demonstration var ett led i ju-
bileet.
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Roland Jansson var årets huvudtalare på första maj i Ale. Ar-
rangemanget var förlagt till Surte, där socialdemokraterna i 
Ale bildades för 100 år sedan. Roland Janssons tal innehöll 
både en lektion i historia, humor och självkritik.

Eva Eriksson, ny partiordfö-
rande i Ale, hälsade alla de-
monstranter välkomna till 
Glasbruksmuseet i Surte.

Det vackra vädret bidrog säkert med några extra deltagare i majtåget, annars var det mest 
kända ansikten. I täten ses Tyrone Hansson, Inga-Lill Andersson och Willy Kölborg. 
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SURTE. Revanschlust, självkritik och naturligtvis 
en total sågning av Fredrik Reinfeldts borgerliga 
regering.
Årets förstamajdemonstration i Surte gjorde ingen 
hemlighet av att målet är ett snabbt maktskifte.

– Det är bra att vi vet vad vi vill, men det är 
också en stor förbannad skam att vi vaknade så 
sent, sa Roland Jansson, välkänd skådespelare 
från Göteborg.


