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Klar til innsats
Denne uka er det kommunal
opplæring for de nye medlemmene i Elverum kommunestyre. Da starter også fire
aktive år i mindretall for Elverum Arbeiderparti. Vi skal
sette i gang et politisk prosjekt som handler om å sette
dagsorden i viktige saker og
samle støtte for løsninger som
kommer alle i Elverum til
gode. Noen ganger vil det
åpne for brede samarbeidsløsninger, andre ganger vil det
vise hvor forskjellene går i Elverumspolitikken. Begge deler
er like viktig.
Elverum Arbeiderparti gikk
fram i kommunevalget, og
endte med 39,25 prosent av
stemmene. Vi vant tilbake fire
«utbrytermandater» i tillegg til
at vi vant ett ekstra mandat.
De siste to åra har vi arbeidet
med 9 mandater i kommunestyret, nå har vi 14 mandater.
Likevel: det dekker ikke opp
for nedgangen for Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som vi ønsket et videre
samarbeid med. Det er en del
av forklaringen på at vi ikke
gjenvant flertallet vi hadde
fram til partisplittelsen for to
år siden.
Elverum Arbeiderparti hadde
for uklare svar for mange velgere i spørsmålet om vei og
bru i Elverum. Vei- og brusaken ble en stor sak for mange,
og da sliter vi med vårt grunnleggende argumentet om at vi
må vente på nødvendige utredninger og en bred lokalpolitisk debatt før vi bestemmer
hva slags vei- og bruløsning vi
skal ha i Elverum. Et flertall i
Elverum kommunestyre har
bestilt utredningene, og da må
vi ta en slik bestilling på alvor.
Denne saken er også en del av
forklaringen på valgresultatet.
Vi må også erkjenne at det
er utfordrende når høyresida
markedsfører seg som «sosialdemokrater light» og profilerer
seg på at de ikke bruker ordet
privatisering. I en slik situasjon var ikke Elverum Arbeiderparti gode nok på vårt
historisk sterke budskap om
samhold, likebehandling og
valgfrihet for alle.
Elverum Arbeiderparti har
tradisjon for godt lokalpolitisk
arbeid gjennom generasjoner,
men har også vært en del av
den politiske uroen i den siste
kommunestyreperioden. Det
har vært mye dårlig stemning
og omkamper i politikken som
mange velgere ikke har likt.
Som ordførerkandidat må jeg
også være villig til å se at jeg
kanskje ikke har innfridd egne
og andres forventninger som
listetopp, selv om hele valglista til Elverum Arbeiderparti
har vært en sterk samling av
navn fra ulike miljøer og aldersgrupper.
Uansett: Vi vet at vi skal arbeide i et politisk mindretall
fram til 2015, og vi er klare for
den utfordringen. Som nytt
medlem i formannskapet skal
jeg bidra aktivt til at folk skal
kjenne igjen Arbeiderpartiet
og sakene de synes er viktige:
- Vi skal jobbe for arbeidstakernes rett til medbestemmelse og anstendige
arbeidsforhold.
- Vi skal bygge ut eldreomsorgen i Elverum, slik at flere
får den støtten de skal ha.
- Vi skal styrke rusomsorgen
og barnevernet fordi det handler om mer og bedre innsats
for dem som trenger det mest
blant oss.
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Nyingen og den østerdalske elgjaktetos
«Duften av fersk ved
er noe av det du seinest vil
glømme
når slørene trekkes for ...
«Hans Børli», sa han.
«Kjenner du til han?» Eg må
innrømme at eg ikkje forsto
at han nett hadde deklamert
byrjinga av eit dikt, for det
passa liksom så godt inn i
forteljinga hans. Han snakka
om nyingen, dette bålet som
både skogeigarane og jegerane snakka om, og som
ikkje eingong trong vere ein
«nying» reint teknisk, men
berre eit vanleg bål som jaktlaget kunne samle seg kring i
skogen. Dei snakkar om det,
eller det å samlast kring nyingen, som det skulle ha vore
ein heilag rite – ein rite som
ikkje må brytast. Men i botnen er det like mykje samhald dei snakkar om, og om
det å ta seg tid. Ved å knyte
det spesifikt opp til nyingen
knyter dei det også opp til
noko større. Dei knyter det
opp til arven frå skogsarbeidarkulturen og til samhald
mellom arbeidsfolk, grannar
og bygdefolk.

Forteljinga om nyingen
symboliserer den østerdalske
skogskulturetosen og inngår
i skapinga av den stadeigne
elgjaktetosen. Som dei fleste
«rural performances», som
den amerikanske antropologen Stuart Marks kallar slike
ritualliknande førestillingar,
demonstrerer nyingen potensen i den stadeigne historia
og inngår som ein vesentleg
aktør i struktureringa av
framtida. For det er kva nyingen representerer, som er
det viktige. Det er kva dette
vesle bålet symboliserer –
kva det fortel når eit heilt
jaktlag sit samla kringom det
midt i skogen – det er dét
som er viktig. Det fortel om
ro, samhald og arv; alle viktige element i den lokale je-

- Vi skal kjempe for en fellesskole der alle har lik rett til
god utdanning, og der lærere
utvikles som gode fagarbeidere og veiledere.
- Vi skal ha flere lærere inn i
Elverum-skolen.
- Vi skal arbeide med en
sentrumsutvikling og næringsutvikling som åpner for mer
utbygging fordi det skaper
vekst og arbeidsplasser. Dermed styrker vi hele Elverum
for framtida og skaper grunnlaget for ny befolkningsvekst
og mer handel. Vi må vise at
vekst og miljøvennlige løsninger kan kombineres.
- Vi skal være tydelige talspersoner for et fullverdig sjukehus i Elverum og en god
oppbygging av samhandlingsreformen.
- Vi skal arbeide for en
veiutbygging mellom Hamar
og Elverum som tar hensyn til
trafikkutviklingen og som fordeler kostnadene på en rimelig måte mellom
myndighetene om bilistene.
Videre skal vi arbeide for en
god utvikling av riksvei 3 og
elektrifisering av Rørosbanen
fordi det handler om viktige
investeringer for framtidig
vekst i hele regionen.
Dette er noen av mange viktige saker i Elverum Arbeiderpartis politiske prosjekt i fire
år framover. Sammen med

FRIDOM: Jakta er fellesskap, fridom og likskap, og den vert fortalt
fram som dét av både skogeigarar og eigedomslause, skriver Flø.
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geren si moralske forteljing
om seg sjølv og om elgjakta.
Og så lenge skogeigaren og
den eigedomslause bygdejegeren sit kring nyingen, inngår dei båe i den same

mange ulike miljøer skal vi
gjøre en viktig politisk jobb i
mindretall i kommunestyret.
Har du noen innspill og
kommentarer til hva og hvordan Elverum Arbeiderparti
bør jobbe framover, så ta kontakt med meg eller noen andre
i partiet.
Elverum Arbeiderparti er
åpent for innspill og klare til
innsats!

Ingvar Midthun
Elverum Arbeiderparti

fellesskapen. For jakta er fellesskap, fridom og likskap, og
den vert fortalt fram som dét
av både skogeigarar og eigedomslause. Den er forteljinga
om andre kapitalformer enn

meste bli stående uimotsagt
og slik må det ikke være. Det
er noe med måten det gjøres,
må vite.
Din eller min tro eller
mangel på tro, synes jeg ikke
er så interessant i denne
sammenhengen. Det var mobbing/trakassering generelt og
av tilhørighet og ønske om et
nøytralt seremoni lokale spesielt, som var mitt utgangspunkt.
Fra en vis(s)

Elisabeth Sandbakken

Til en viss
Ottar Berget
Så positiv reaksjon er det sjelden en opplever. Flott Ottar
Berget! Du fikk anledning til å
be Steinar Sætervadet om
unnskylding, du fikk sagt at
jeg er ei «tullhøne» som ikke
forsto «åte» du la ut, og ikke
minst, du fikk fortalt om den
flotte tjenesteuttalelsen du
fikk! Ja, og ditt siste innlegg
skårer absolutt til forfremmelse! Så er det sagt.
Beklager, men jeg tror jeg
forsto det meste, var jo ikke så
vanskelig da. Og jeg sover bra
om natta, takk.
Om du ikke sjøl ser på deg
som en såmann, er du det
uansett. Tror ikke min kritikk
av deg kan sees på som mobbing. Er det tilfelle, kan jo det

Aps merkelige
utenrikspolitikk
Hvis man sammenligner Arbeiderpartiets innenrikspolitikk
med deres utenrikspolitikk, er
det vanskelig å forstå at det
kan være det samme partiet
og den samme politikken. I
Norge vil Arbeiderpartiet gi
homofile like rettigheter. Det
samme med alle innvandrere,
for ingen skal diskrimineres,
det skal være flerkulturelt. De
har laget lover for dette. Ap vil
også ha religionsfrihet, (selv
om de ikke lenger liker kristendommen). Kvinnene skal
ha likestilling og kvoteres om
nødvendig. Aps politikere
snakker om åpenhet og demo-

dei som gjeld i «det andre»
livet, forteljinga om at «kula
er demokratisk», som ein elgjeger formulerte det. Den
gjer med andre ord ikkje skilnad på kor tjukk pengepungen åt den som trekkjer
av, er. Det er ferdigheitene
dine som jeger som tel på
jakta, ikkje utdanningsnivået
eller om du er rik eller fattig.
At det eksisterer ei forteljinga om likskap oppi her er
ikkje ukjent; det har Ketil
Skogen og Olve Krange påvist før, men det gjer det
ikkje til eit mindre paradoks
av den grunn. For nettopp
oppi her finst då utvilsamt
klasseskilja, både historisk
og i dag, og kanskje er dei
også tydlegare her enn
mange andre stadar i BygdeNoreg. Det er her du finn dei
verkeleg store skogeigarane i
landet, dei som har vore skogeigarar i generasjonar, og
som set i posisjonar med
makt, og som har høve til å
utøve den om dei må. Likevel
eksisterer altså forteljinga
om likskap, i alle fall under
elgjakta. For her kan du altså
høyre forteljingar om den
store skogeigaren som møter
på elgjakt i arbeidskjeledressen. Eller om jegerar som
kan stikke innom skogeigaren når det måtte vere ein
vanleg ettermiddag for å
kjøpe småviltkort og vert sitjande med støvlane på ved
kjøkenbordet og drikke beksvart sur termoskaffi. Det er
forteljingar om det ujålete
bygdesamfunnet der det er
andre kapitalformer enn
pengar og eigedom som rår i
det sosiale spelet.
Så, skit jakt til alle – både
Salomo og Jørgen.

Bjørn Egil Flø
Forskar, Norsk senter
for bygdeforskning

krati.

Det samme Arbeiderpartiet
har i tiår engasjert seg i Midtøsten, ikke for å fremme fred
og det de står for i Norge, men
for å støtte opprettelsen av en
rasistisk stat som ikke vil tolerere andre enn muslimske arabere. En stat som ikke tolerer
homofile, som ikke vil gi kvinnene likestilling, som ikke vil
ha demokrati og som ikke vil
være en rettsstat. En islamsk
stat med sharialover. En etnisk renset og jøderen stat. De
som skal bo i dette landet er
heller ikke noe eget folk, de er
arabere som kaller seg palestinere. Disse vil Arbeiderpartiet
hjelpe og støtte slik at de klarer å opprette en slik stat, for
fra denne staten kan de også
intensivere sin krigføring mot
Israel, som de vil tilintetgjøre.
Sosialistene i Norge oppfører
seg nå mer og mer som rasistiske nazister overfor jødene
og støtter disse araberne i å
nå sine politiske mål. Dette er
mer enn merkelig og jeg er
ikke sikker på om partiets velgere og det norske folk er
enige i at vi skal fortsette å gi
milliarder av kroner til et slikt
formål. Men da må man vite
hva som foregår og hva man
eventuelt gir sin stemme til.

Robert Aasen
Sørskogbygda

