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ARILD ELVSVEEN 

USKYLDIG: Arild Elv.I"veen nek
ler .l"lraffeshld på SllllllliK" 12 liI
Illleputlk{er i rc:tI.mkt'1I mot ham 
som startet i Hedmarken Herreds· 
rell i går. 

- Reddfor 
å bli «tatt» 
- Da det ringte på døra, 
sto det to for meg ukjente 
personer i sivil på trappa. 
De legitimerte seg ikke, 
men forlangte jeg skulle bli 
med til Hamar. Men jeg 
blir ikke med på hva som 
helst. Det kunne jo være 
politiske motstand-ere som 
var ute etter å ta meg. 

Slik forklarte Arild Elvsve
en seg i retten om tiltalen om 
vold mot politiet i går. 

Betinget fengsel 
Forholdet er juridisk selt det 
mest alvorlige av de 12 punk
tene han st"r tiltalt for. Elvs
veen risikerer uhctingct fcng~ 
sel dersom han hlir kjent skyl
dig. Politiet kom for å pågri
pe Elvsveen og gjøre ransa
kelse i hans hopel I. juli i ilr. 
Det var på bakgrunn av hans 
uttalelser til lokalpressen om 
at han sender navnelister med 
innvandrer-vennlige personer 
til Arne Myrdal og hans mye 
omtalte lands\'ik-register. 

Dyttet og slått 
Elvsveen I.llotsatte seg arre
stasjon. fordi polititjeneste
mennene ikke legitimerte seg 
og heller ikke var i uniform. I 
tumultt.::ne som oppsto, skal 
Elvsvccn og hans far som kom 
til. ha dyttet til og slMt etter 
de to. Episoden endte med at 
tiltalte slapp unna 1'" moped. 

Selv hevdet han i retten at 
han ikke kunne huske il ha 
sparkl't eller dyttet. Samtidig 
lo han til at han hadde tilbvdd 
seg ~\ bli med til politiet i fur
nes hvor. han følte seg trygg. 

Vitneforklaringer 
Høyesterettsad\"Okat Erik 
Gjems-Onstad. hadde innkalt 
de to polititjenestemennene 
som forsvarets vitner. Begge 
avla tilnærmet lik forklaring 
på det som hadde skjedd. Vit
neforklaringene avslørte at 
Elvsvcen hil' nektet fl ringe sin 
advokat fra sin hopel da han 
bad om dd. Dclte fikk fnr
svareren til å reagere vold
somt. - Hvis tiltalte hadde 
fått ringe meg da han had om 
det. hadde ikke dette skjedd. 
Jeg ville aldri ",det min klient 
til å motsette seg en pilgripeI
se. sa Gjems-Onstad. Ventelig 
kommer han til å hygge mye 
av forsvaret opp om dette når 
han skal hølde sin prosedyre. 

NEKTER SKYIJD 
Arild Eh'sveen nektet straffeskyld på samtlige 12 
tiltalepunkter da rettssaken mot ham ble innledet i 
Hedmarken herredsrett i går. I sin forklaring for retten, 
bagatelliserte han sin egen rolle i det såkalte 
Brumunddal-slaget. Elvsveen fremstilte også seg selv som 
den forulempede part i tiltalen om vold mot politiet. Det
te er to sentrale punkt han må svare for i den meget 
omfattende tiltalebeslutningen. 

AV 
JON IVER GRUE 

Det er en av de mest sentrale 
personer i det fremmedfiendtlige 
miljøet i Brumunddal som nå står 
for' retten. Elvsveen hører med til 
den indre klanen til NMI-leder 
Arne Myrdal. og er kjent som akti
vist på ytterste høyre fløy. 

Arrangør 
Sammen med Arne Myrdal sto 
han som arrangør av den største 
fremmedfiendtlige mobiliseringen 
noensinne i Brumunddal 31. 
august 1991. Møtet på Mobiltom
ta fikk betegnelsen ((skammens 
dag~), og resulterte i at hundrevis 
av NMI-aktivister og lokale sym
patisører røk sammen i et vold
somt gateslagsmål med mot de
monstrnntcr fra Blitz. 

Elvsveen hit: utpekt som en av 
hovedmennene hak slaget, men 
sch' nedtond han sin egen og Myr
dal-tilht:ngerne~ rolle i forklaring
en for retten. Elvsveen hevdet det 
var blitzerne som startet hråket da 
de knuste et høyttaleranlegg som 
var satt frem for Myrdals tale. 

- En hlitzer spurte om å få 
spille en kassett, noe jeg nektet 
fordi det var vnrt anlegg. Dermed 
hisset stemningen seg opp. Det 
haglet med spyttklyser. før mot
demonstrantene gikk løs på høyt
taleranlegget med stokker. Vi 
måtte jo forsvare oss, sa Elvsveen. 

Slagvåpen 
Han hevdet det tok 20-30 minut
tcr fra hiltzernc gikk til angrep, til 
Myrdal-sympatisørene tok frem 
sine slagvåpen, De lå innelåst i 
koffertrommd pti en hil Elvsvcen 
hadde parkert 1'" Mobiltomta god 
tid i forveien. 

FORSVARER: Erik Gjem.\
Omtad er [orsvarer [or Arild Elvs
w'eJl. 

Tiltalebeslutningen 
Her er de ]2 forholde A' 
talt i Hedmarken h nde rlld Elvsveen står til
*For med vold . h' d erre srett for: 
pågrepet. a In re en offentlig tjenestemann i å bli 

For ved trusler å ha forsøkt . få . 
unnlate tjenestehandlin a en tjenestemann til å 
:For å ha kommel mcdg~u '" , 
;~de for ,1 hindre en tjenes~t~ge tru1c'T ogopptredd tru
. or å hil sprøytet rasistiske sl <Inn I pågnpe ham. 

flengerundergang i Brumundd:rord på veggene i en fot-
For il ha knust en glass late . . 

dIverse stoler og bord i t på et flIpperspill og Ødelagt 
*For ~ ha motlatt ni vcrn/U~,u~ddal Ungdomshus. 
n~sknn av ukjente persone~d~kcr, en brann øks og et ver
~ta at gjenstandene var s(jåf~!zI tross for at han m~uc forM 
For å ha unnlatt å ferne . 

:;,und?al til tross for al pOliti~~gh u:;ger .gateslaget i Bru
For a ha kastet farli e' a ~ gitt pålegg om det 

på offentlig sted. g gjenstander Illn i folkemengde~ 
~or å ha opprellct erso " . 

nlnger Om rase, cli > P '.~~~glster .Inneholdende o I s
ha tillatelse til det er !'O!rtlsk/relegløs oppfatning t.~: å 

*For å ha kjørt bIl' uten gyldIg førerkort 

- Vi tok ,,{m.: foranstaltninger 
fordi vi skjønte Jet ville hli et 11e1-
vete, Dd hadde blitzerne selv 
annnnsert i et inten'ju i KlassL'
kampen et par dager føl'. Men sch 
om jeg to ganger gikk til politiet 
for il få slnppet busst:ne i Oslo, fikk 
jeg n;t'rmesl L'I klapp p;'j skuldra og 
beskjnl om at «dette gtlr nok ora". 
Dersom myndighetene hadde talt 
v~'\re advarsler p.:'\ alvor, kunne sla
get vært unng.'\lt, sa Elvsveen, som 
også anklaget politiet for å snu 
ryggen til da demonstrantene star
tet hrnket. 

f)()}\t! M tRI:'.' Rl!llellS admillistreres av Jørlllll/ La:g/("llnd (mit/rell), I1Il.'d lJj~H'1I Fallgli og Synnøve S'kylIl.'rhollll 
SOI1l l1Ieddo/JllJlt!l'l.', 

Passet på Myrdal 
Elvs\'L'L'n p.:isto at han sammen 
mcd Jan Illlllht: var Igjen p;\ 
Mohiltomta for <'l passe ptl Arne 
Myrdal, da ungommenc fra Blitz 
hle jaget til Brumunddal stasjon i 
vill !lukt. Her fortsatte slaget. før 
hlitzerne klarte å hoppe p,fhusse M 

ne på Eo og komme i sikkerhet. 
I forklaringen for n:ttcn, kunne 

ikke Elvsvcen huske il ha kastet 
gjenstander inn i folkemengden. 
Han sa han følte seg krenket og 
forna'rmL'l b.'\dc av myndighelene 

og demonstrantene. På spørsmål 
fra forsvarer, høyesterettsadvokat 
Erik Gjems-Onstad um hvorfor 
han ikke etterkom politiets ordre 
om cl tJerne seg fra Mohiltomta, 
svarte han: 

~- Det var t:t slikt øl'ededøven
de kven al jeg ikke h~"rte hva som 
ble sagt over høyttaleren. Dessu
ten regnet jeg med at tilropet 
gjaldt demonstrantene som var på 
plassen ulovlig. Selv var jeg jo 
arrangør av møtet sammen med 
Arne 'Myrdal. sa Elvseen. 

Det er satt av tre dager til retts
saken mot Arild Elvsveen. Rettcn 
fortsettcr i dag med vitneavhør av 
innvandrer-fiendtlige personer 
som hlant andre Arne Myrdal og 

Jan Høeg. Rettens administrator 
er dommerfullmektig Jørund Læg
land. Som meddommere har han 

Synnøve Skytterholm og Bjørn 
Faugli. 

Inhabile meddommere? 
Er rellens med
dommere Bjørn 
Faugli og Synnøve 
Skytterholm inha
hile på grunn av sitt 
politiske syn? For
svarer Erik GjcmsM 

Onstad mener det. 
Årsaken er at håde 
Faugli og Skytter-

holm er medie mM 
mer av SV, el parti 
som tar klar 
avstand fra både 
NMI (Norge Mot 
Innvandring). og 
FMI (Folkeoeve
gelsen Mot Innvan M 

dring). 
Av hCI1'\.yn til en 

uhildet behandling. 
gjorde Gjems
Onstad gjeldende 
at begge burde fra
tre sitt sete. Han 
fikk imidlertid ikke 
rettens kjennelse 
på det. 
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