
LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

– Det er store forventninger i forkant av 
landsmøtet vårt om to uker. Da er det flott å 
få komme til NNN og gamle og nye kjente. 
Det er disse som kjenner de lange linjene fra 
fjord til bord, og fra gård til gaffel, sier Gahr 
Støre til landsmøteavisa. I sin tale til lands

møtet sammenlignet han Arbeiderpartiet og 
fagbevegelsen som to greiner på samme tre. 

– I de landene hvor disse to har skilt lag, 
har det gått dårlig med både fagbevegelsen 
og partiet. Jeg er veldig overbevist om at når 
det kommer til de store testene i samfunnet, 
når vi skal stake ut kurs, er det viktig at vi 
står sammen, fagbevegelse og parti, og jeg 
skal bruke all min kraft inn mot dette valget 
til å stå for det.

– Vi erfarer at den politikken som føres 
nå ikke er i arbeidernes interesse. Trygghet i 
jobb og på jobb blir vår hovedsak i valg
kampen. I tillegg må det være klare krav til 
lærlinger, at de skal få lærlingeplasser, og et 
løft i yrkesfagene generelt. Blant annet bør 
man kunne stille krav i offentlige innkjøp til 
at leverandørene er godkjente lærlingebed
rifter, mener han. 

I talen trakk han også fram perspektiv
meldingen Regjeringen la fram nylig. 

– Det er ganske mye interessant i den 
meldingen, feilene er bare to. Den ene er at 
den politikken regjeringen foreskriver for å 
komme dit kommer til å ta oss et helt annet 
sted, og det andre er at den politikken de har 
holdt på med setter oss på stikk motsatt 
kurs av et samfunn med full sysselsetting og 
verdiskaping i samfunnet vårt. 

– Vi skal mobilisere fra Arbeiderpartiet til 
tidenes fagligpolitiske valgkamp. Disse røde 
tskjortene gleder meg, inn i stemmelokalet 
skal dere få gå selv, men at dere iallefall er 
opptatt av å få til et regjeringsskifte så de 
mister flertall de som styrer i dag  det er 
bra og inspirerende. 

OSLO KONGRESSENTER: 
AP-leder Jonas Gahr Støre går 
Arbeiderpartiets landsmøte 
snarlig i møte. Å komme til 
NNN-landsmøtet, er alltid litt 
høytidsstemt, mener stats-
ministerkandidaten. 

Hjem til sine egne
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– Tenk hvor redde de var

RIKKE LEINE GUNDERSEN, tekst
IDA MARIE RESSÅS, tekst og foto

Sitatet i tittelen stammer fra Braata selv, da 
han viste landsmøtegjester rundt på øya 
som for alltid vil ha et mørkt kapittel i boken 
om arbeiderbevegelsen. Han var ikke selv til
stede på Utøya den dramatiske julidagen i 
2011, likevel er han den dag i dag preget av 
angrepet som førte til at 69 unge menne
sker mistet livet. 

7000 turer til og fra øya har han kjørt 
siden 22. juli 2011, mange turer med varer 
og ting som skulle til til øya da de renoverte 
og bygget nytt, men også mange menne
sker. Det første året reiste for det meste fag
folk og politifolk til øya i etterforskningsar
beid. Det tok nesten et år før det kom 
pårørende ut på øya, og noen gjester. Men 
de var veldig få, da mange trengte tid. 

Med tiden dro det seg til med folk som 
hadde behov for å komme tilbake til Utøya, 
både dem som trengte å se hvor sine kjære 
hadde tilbrakt sine siste timer eller som 
trengte å ta innover seg hva de hadde 

opplevd 22. juli. Nå vender stadig flere til
bake til Utøya, forteller Braata. 

Hans Johan Dahl fra Tromsø tilbragte 
fem sommere i sin ungdom på Utøya. Tirs
dagens besøk var det første på 45 år. 

– Det ble en spesiell opplevelse, siden jeg 
var der da jeg var ung, og samtidig, som alle 
andre nordmenn, opplevde 22. juli. Man 
kjenner folk som døde, man kjenner dem 
som kom hjem, og man kjenner de pårøren
de til de som var der. Samtidig har man jo 
opplevd det samme som det de opplevde, 
iallefall fram til det smalt den 22, sier Dahl. 

Gjestene ble først tatt med til Torget, et 

stort bygg med et moderne preg og helt ulikt 
resten av bygningene på øya. Kjær lighets
stien og kafébygget gjorde sterkt inntrykk på 
gjestene, med kulehull i veggen, blomster, 
kort og bilder av de mange uskyldige men
neskene som mistet livet der inne. I tillegg 
kunne man lese mange av meldingene som 
var skrevet mellom ungdommene på øya og 
sine nærmeste. En sterk tidslinje av hva som 
foregikk, og som gjør at man kan prøve å 
sette seg inn i hvor dramatisk hele situas
jonen var. Også for Dahl, gjorde det inntrykk. 

– Du går i din egen ungdom, samtidig 
som man kan se hvordan de har klart å gjen
reise Utøya både slik at det gir et bilde av 
stedet gjennom historien, og til minne for de 
som døde. Utøya har alltid vært et sted for 
nye tanker, og nå er det mulig å lære folk om 
det som skjedde og sørge for at det aldri 
skjer igjen, mener han. 

Noe annet som preget øya var på telt
plassen, et verditre med lapper man kunne 
henge opp med sine egne ulike budskap og 
beskjeder. Her sto det alt fra sitater og 
temaer som var viktig for mennesker til hil
sninger som er skrevet av de etterlatte. 

– Enkelte steder er det blomster og folk 
har lagt igjen minner om dem de mistet, i til
legg til intervjuer med både de som har vært 
der gjennom tidene og har tilknytning til 
arbeiderbevegelsen, og de overlevende. Det 
gjør inntrykk, sier Dahl.

En stor andel av gjestene, både 
innenlands og utenlands fikk ta 
turen til Utøya tirsdag 4. april. 
Ragnar Braata tok gjestene med 
på en sterk omvisning. 

Ragnar Braata.
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LIV MAREN MÆHRE VOLD, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

Leder i NNN Ung, Tone Bjørnestøl snakket 
på vegne av en fjerdedel av den aktive 
medlemsmassen i NNN – de unge – da 
spørsmålet var oppe til debatt. 

– Målet er at unge skal slippe å kjempe 
seg gjennom en avdeling som ikke har like 
stor forståelse for ungdomsarbeid for å få 
fram sine forslag til landsmøtet, sier Bjør
nestøl. Forslaget falt, og dermed må de 
unge representantene fortsatt fremme 
forslagene til landsmøtet gjennom sin 
lokale avdeling før de eventuelt når fram 
til landsmøtets bord. 
– Med all respekt å melde; det er snakk 
om en konferanse hvor de får komme 
med forslag. Det er bare forslag! Vi må 
ikke være redde for å innlemme ungdom
men. 43 prosent av delegatene her er 
over 50 år, hvor er vi over 50 på lands
møtet om åtte år? I alle deler av landet 
må ungdommen med, understreket Eva 
Anette Lintho fra avdeling 638. Erik 
Hagen i Forbundsstyret mente NNN Ung i 
følge vedtektene ikke kan gis mulighet til 
å stille forslag direkte til landsmøtet fra 
ungdomskonferansen året før. 

– Vi skulle gjerne hatt en ventil for 
ivrige folk, men det er slik at man faktisk 

må slåss i egne avdelinger for å få behan
dlet forslagene. Hvis dette går gjennom, 
kan vi jo danne en egen ”gamlisgjeng” 
som også kan kreve forslagsrett, påpekte 
Hagen. 2. nestleder Jarle Wilhelmsen utt
rykte et ønske om at det skal bli mer driv i 
ungarbeidet, selv om de ikke får forslags
rett. 

– Det er 30 år siden vi startet ungar
beidet, men det har aldri blitt noen skikke
lig ”schwung” over det. For å få tråden inn 
i landsmøtet, må vi derimot fortsatt gå 
den vanlige veien. 

OSLO KONGRESSENTER: Det ble hett i debatten tirsdag da NNN Ung fremmet 
forslag om at organisasjonens medlemmer skal få rett til å fremme forslag til 
landsmøtet direkte fra ungdomskonferansen. 

Kjempet for forslagsrett Per Ansgar Svee

Hvor gammel blir du?
Jeg blir 32

Hvordan tenker du å feire 
dagen?
Det blir bankett og fest!

Er det første gang du er på landsmøtet?
Ja.

Hva er dine tanker så langt om landsmøtet?
Interessant, det er mye og lære ettersom 
det er første gang. Men det er spennende.

Hva er din viktigste sak på årets landsmøte?
Kampen mot sosial dumping og Nei til EØS. 
Disse sakene er likestilt hos meg.

Vi ønsker Per en riktig fin bursdag!

Dagens bursdagsbarn

Dagens Snap

Tone Bjørnestøl, Leder i NNN Ung.

Hver dag på landsmøtet startes i sang, 
og for hver annen anledning er det 
skatter å hente i arbeiderbevegelsens 
sanghefter. 

MARIA SAND, tekst
IDA MARIE RESSÅS, foto

Arbeidersanger som «Internasjonalen», og 
«Din tanke er fri», viser til forbundets grunn
leggende verdier og er en tradisjon på lands
møtene til NNN. Til 1. mai, til møter og til 
streik finnes sanger. 

– Det er et samlende element og det blir 
alltid gjort på samlinger og møter  slik som 
landsmøtet i år, sier Steinar Gjerholm, som 
hver morgen har dratt landsmøtedelegatene 

i gang med sang og gitar. 
De første arbeiderforeningene i Norge, 

thranitterbevegelsen, ga ut en egen sangbok 
allerede i 1850, og sangen beskrives som 
limet som styrker samholdet. Blant annet 
kvelden før 1. mai hvert år, arrangerer LO i 
Oslo «Ta sangen tilbake», hvor fagforenings
folk og sangglade samles for å synge høyt 
blant kamerater.

– Det synges de samme sangene som på 
tidligere landsmøter, en hver morgen og på 
siste møtedag vil det synges en på starten 
av møtet og en for å avslutte landsmøtet, 
forteller Gjerholm. 

Arbeidersangene oppsto med framveks
ten av en egen arbeiderklasse etter den 
industruelle revolusjonen som et ledd i en 

eldre tradisjon med realistiske folkeviser.
I ulike land artet fenomenet seg på ulike 

måter, avhengig av hvilken visekultur som 
alt fantes i landet, og etter hvilke mål 
arbeiderklassen jobbet ut fra. 

Lyden av solidaritet
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Hvem er du?   
Kirsti Langbraaten.

Hva gjør du?   
Jobber for NNN og er her for å gi 
service til deltagerne. 

Hvordan har landsmøtet vært  
så langt?   
Hektisk.

Hvem er du?   
Cecilie Henriksen.

Hva gjør du?   
Jobber for Lofotenprodukt  

Hvordan har landsmøtet vært  
så langt?   
Veldig spennende!  

Hvem er du?   
Dan Rønning, avdeling 10.

Hva gjør du?  
Er her som representant for 
avdeling 10.  

Hvordan har landsmøtet vært  
så langt?   
Det har vært interessant.

3 PÅ LANDSMØTET
Hvordan har landsmøtet vært så langt?
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MARIA SAND, tekst
PRESSEFOTO, foto

– Vi har et nordisk preg på det vi serverer, 
og vi har våre egne griser, vi har våre egne 
lam, vi har til og med våre egne jordbær. Vi 
tenker slik som man gjør på en eksklusiv 
restaurant, forteller mesterkokken. Sjöström 
presiserer at ting gjøres som det skal gjøres, 
maten blir nøye tilberedt riktig og råvarene 
kommer fra leverandører de stoler på. Kjøk
kensjefen er en av Sveriges mest respekter
te og populære kokker, kjent TV kokk fra 
TV4 og en hel rekke restauranter, både som 
eier og kjøkkensjef.

Kjøkkenet er gode på store forsamlinger, 

de garanterer varm mat til alle gjestene og 
maten. 

– Gjestene våre ser at det vi gjør er riktig 
og ordentlig, og de som kan mat, er jo de 
beste å servere til når man får gode tilbake
meldinger, fastslår kokken, som er litt ekstra 
beæret over å ha fått matleverandørene 
bokstavelig talt til bords. I løpet av en dag 
går et par tusen fat med lekker mat ut 
dørene fra kjøkkenet. 

– Vi har et stort ansvar så vi må jo vite 
om det er bra saker, om det er bra kvalitet. 
Vi har tett dialog med alle våre leverandører 
så vi skal kunne følge opp, fortsetter han. 

Sjöström forteller at de har så god 
oversikt over sine råvarer at han kan fortelle 

deg nøyaktig hvor for eksempel gulrøttene 
kommer fra den dagen du spør. 

– Det er klart det er stressende å jobbe 
med slikt, men det er en god type stress, sier 
han, og takker gjestene for positiv feedback. 

– Det er noe kjøkkenet virkelig setter pris 
på. 

Mester på matbordet
OSLO KONGRESSENTER: - Slike store arrangementer, det er det beste, sier gastro-
nomisk leder Bengt Sjöström. Kjøkkenet på kongressenteret jobber hele dagen for å 
få gjort klart det beste til landsmøtets gjester. 


