
Helgekommentar Moss Avis, 14. juli 2013 

 

Stortingsnominasjon i Østfold 
 

av Trygve G. Nordby  

 

 
 

For å lette arbeidet med nominasjonsprosessen i Østfold Arbeiderparti har jeg forfattet dette 

utkastet til brev som enkelt kan kopieres opp og sendes rundt til alle aktuelle kandidater: 

 

Til alle medlemmer av Østfold Arbeiderparti, 

Vi søker kandidater til neste års valg av nye Stortingsrepresentanter.  

Som aldri har brent sin egen sprit. 

 

Aldri kjøpt hjembrent. 

Aldri drukket hjembrent. 

Aldri smuglet så mye som ei halv flaske vin over svenskegrensa. 

Aldri kjøpt smuglersprit av andre. 

Aldri selv drukket smuglersprit. 

Aldri kjørt for fort. 

Aldri kjørt en bil som mangler blinklys eller stopplys eller begge deler. Dette gjelder også 

tilhengere lånt av svogeren eller naboen. 

Aldri kjørt bil uten å ha festet sikkerhetsbeltet. 

Aldri kjørt bil med passasjerer i baksetet som ikke har festet sikkerhetsbeltene. 

Aldri kjørt med barn i bilen hvis de ikke har vært fastspent i godkjent barnesete. 
Aldri syklet i mørket uten lys på sykkelen. 

Aldri betalt for svart arbeid. 



Aldri benyttet svart arbeid. 

Aldri utført svart arbeid. 

Aldri snytt på skatten. 

Aldri lastet ned musikk det skulle vært betalt avgift for. 

Aldri kjøpt noe som kunne vært stjålet. Billig røyk for eksempel. 

Aldri tatt i mot røyk som kunne risikere å være stjålet. 

Aldri vært i båt uten godkjent redningsvest (de gamle korkvestene fra overskuddslagret til 

Bastøferga gjelder ikke lenger). 

Aldri kjørt båt fortere enn fem knop når du har vært nærmere land enn femti meter. 

Aldri tatt i mot og sendt videre en sykemelding uten å være ordentlig syk (selv om du både 

var trøtt og lei og hadde vondt i halsen). 

Aldri satt deg på NSBs vogner for periodebillett - uten betjening - når du ikke har rukket å 

fornye månedskortet. 

Aldri gått på rødt lys. 

 

For sånt er jo ulovlig, og slike folk kan vi ikke ha på Stortinget! 

 

Og for øvrig aldri krysset veien utenom oppmerket fotgjengerovergang (det vil si holdt deg på 

din side av vegen der dette er tilfelle, selv om det skulle føre til at du aldri kom over på den 

andre siden). 

 

I tillegg: 

Aldri har sneket i køen. 

Aldri tråkket på en nysådd plen. 

Aldri jukset i kortspill. Eller i ludo for den saks skyld. 

 

Og:  

Aldri bannet i kirken. 

Aldri jobbet på en søndag eller annen helligdag. 

Aldri vært skinnhellig. 

Aldri kastet den første stein. 

 

Og:  

Alltid lagt deg i god tid og stått opp tidlig. 

Alltid tatt tran og vitaminpillene dine. 

Alltid spist opp all maten. 

Alltid tenkt på barna i Afrika. 

Aldri sagt at noe mat smaker vondt. 

Aldri sagt at noen er stygge. 

 

Og:  

Alltid tatt av deg de skitne skoene i gangen. 

Alltid husket å ta av luen før du har gått inn i stuen (det gjelder også for caps med ”I love 

New York” på). 

 

Og:  

Alltid stukket innom og slått av en prat med de gamle på pleiehjemmet. 

Aldri slått en hvit løgn om at du har så mye annet viktig å gjøre, når du absolutt ikke har hatt 

lyst til å besøke tante Karen – eller gå natteravn. 

Aldri oppfordret andre til å gjøre noe galt – verken med eller uten vilje. 



 

Og heller ikke røyka der det er forbudt å røyke 

 

Da har vi ikke engang nevnt – måtte gud forby – røyking av urter som gjør at man ser litt 

lysere på livet en liten stund. For da vet vi jo ikke hva du ellers kunne finne på å gjøre. For 

ikke å snakke om hva noe slikt kunne føre til for alle andre. 

 

Vi søker kort og godt mennesker uten bjelke i eget øye, og med stor evne til å se rusk i øynene 

til alle andre. Slike gutter (og jenter) det vil gamle Norge ha! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderparti 

 

 

PS  

Siden det er snakk om en mulig plass i det norske Storting, hvor man må kunne forstå seg på 

alt mellom himmel og jord er det en stor fordel med bred livserfaring – samt evnen til å gå på 

vannet.  

DS 

 


