
RETURSEDDEL
Jeg returnerer hermed dit manuskript, idet

Sæt kryds

D
I Jeg er fuldstændig enig med dig i vigtigheden af emnet for dit syns- ot,4
punkt. Det kommer retur, fordi vi er undervejs med / har flere gange I'
bragt indlæg med paraJellesynspunkter.
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D Jeg er enig med dig, men af hensyn til det videre samarbejde på
redaktionen nødsages jeg til at undlade at trykke dit indlæg.

D Jeg er bunduenig med dig, og jeg ønsker ikke at medvirke til, at dit
synspunkt spredes.
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D Jeg finder dit synspunkt interessant, men debattens hoved strøm-
me går et andet sted fortiden, og det er dit indlæg ikke stærkt nok"
til at ændre. ,i

D
Personligt deler jeg din interesse, men jeg tror ikke et tilstrække- ~.
ligt stort antal af læseme vil synes dit indlæg er interessant, end-
sige vigtigt.

D Jeg synes, det er noget værre sludder, du skriver.
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Du har sikkert ret, men du behøver meget mere plads, end jeg
kan give dig, for at dit synspunkt kan fremtræde doku menteret.
Læseme ved jo ikke, hvor forsigtig og grundig du er, og vil sikkert .
tro, at din tilpasning til vor korte form er et forsøg på at være smart. t
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Jeg har fået et hav af indlæg om samme emne, og jeg har ud-
valqt, hvad jeg har fundet mest relevant Selvfølgelig indgår heri
også en overvejelse af, hvem bidragyderen er. Et lignende syns-
punkt som dit kan måske fra en indholdsvinkel vurderes som
mindre relevant, men får sin særlige vægt af, at det er udtrykt af -
hvem det nu måtte være. Det tror jeg du er enig med mig i.
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D Nu gider vi ikke høre mere om dine erfaringer fra IBM-sagen.

D
Prøvat udgive en avis selv, så vil du opdage, hvor svært det er
at dele sol og vind lige. Men jeg synes altid det er sjovt at se, hvad r
du nu har kastet dig over, så prøv bare igen en anden dag. ~
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Underskrift


