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Krisepsykiater Renate Grønvold Bugge (71) har vært sentral etter alle de største
katastrofene som har rammet Norge. 22. juli er et tidsskille for Ap, mener hun.

Partisekretærens
viktigste kvinne
Wenche Fuglehaug

Aps mektige og erfarne partisekretær Raymond Johansen (50) var rammet personlig, men hele organisasjonen
lå også nede. Oppgaven han
skulle løse, kunne han ikke
klare alene.

Lammet partiapparat

Krisepsykiater Renate Grønvold
Bugge var på sommerferie 22. juli.
Men den erfarne organisasjonspsykologen ble trukket inn i krisehåndteringen i regi av Senter for
krisepsykologi. Fra 27. juli var hun
på plass på Youngstorget. Oppdragets bakteppe: Arbeiderpartiet er
en organisasjon i krise, omgjort til
en beredskapssentral. Hvordan
håndtere dette?
– Det er ikke bare enkeltpersoner som trenger støtte i krisesituasjoner, men også organisasjoner og bedrifter. Partiapparatet
ble lammet av terrorangrepet og
hadde ingen mulighet til å fungere normalt. Midt i den akutte
krisesituasjonen måtte Ap som or-

rekord

Lemenår ga
fjellrevboom

Renate Grønvold Bugge (71) har vært sentral med å hjelpe Arbeiderparties partisekretær Raymond
Johansen og Ap som organisasjon etter terroren 22. juli. Å holde fast ved arbeidsoppgavene har vært
hennes viktigste budskap. Foto: MONICA STRØMDAHL

ganisasjon komme raskest mulig
i gang igjen, sier Grønvold Bugge.
Hun har bidratt ved flere av de
større ulykkene i Norge. Hun ledet
det psykososiale oppfølgingsarbeidet etter Caledonien-brannen,
fulgte opp redningspersonell etter Brønnøysund-ulykken og bisto ledelsen i Wilhelmsen-rederiet
ved Partnair-styrten. Hun var også
sentral etter Åsta-katastrofen.
– Overveldende

– Renate kom til oss i en situasjon
der alle på kontoret var sterkt preget. Vi etablerte et eget sørgerom
samtidig som vi var under et stort
arbeidspress. AUF lå helt nede, og
vi måtte hjelpe dem, bistå etterlatte, berørte og medarbeidere.
Taler skulle skrives, minnestunder forberedes og begravelser
gjennomføres. Samtidig planla
vi en valgkamp. Det hele kunne
virke overveldende. Men Renate
var trygg, erfaren og veldig tyde-

lig, forteller Johansen.
Grønvold Bugges hovedbudskap til partisekretæren var å følge to spor samtidig: å ta beslutninger i den akutte situasjonen
og å prioritere nødvendige, vanlige arbeidsoppgaver selv om han
hadde en personlig sorg over alle
tap.
– Renate var tøff, tøffere enn jeg
trodde. Men hun var og har vært
uvurderlig for meg og Odd Erik
(Stende, assisterende partisekretær, red.anm.), sier Johansen.
Velger andre ord

Han sitter på sitt kontor og tenker tilbake på de fem månedene
som er gått siden 22. juli. Han er
glad og stolt over at organisasjonen har klart å komme ut av tragedien på det han beskriver som en
fin måte. Selv om Johansen måtte
ha hjelp og råd, var han likevel bevisst på å være seg selv hele veien.
– Hva er den viktigste endrin-
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Den sterkt truede fjellreven har fråtset i lemen og
formert seg rekordartet
i år. Bestanden nærmer
seg 100 voksne dyr.
Minst 93 voksne individer og 40 hvalpekull er
dokumentert, opplyser
Direktoratet for naturforvaltning.
På nyåret skal 41 nye
hvalper settes ut fra avlsstasjonen i Oppdal. I 2010
og 2011 har fjellrev som er
satt ut, fått hvalper i alle
utsettingsområder i SørNorge. (NTB)

Hamar

Døde etter fall
fra tredje etasje
Partisekretær Raymond
Johansen (Ap). Foto: OLAV Olsen

gen 22. juli har gjort med deg?
– Veldig mye selvfølgelig, men
jeg tror valgene av mine ord og
større forståelse av ordenes betydning er en grei sammenfatning.
Grønvold Bugge mener 22. juli
representerer et tidsskille for Ap.
– Det vil alltid være et før og etter
katastrofen. Alt som skjedde, vil
for alltid være med i historien og
prege organisasjonen og menneskene i den, sier krisepsykiateren.
wenche.fuglehaug@aftenposten.no
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Ti fornærmede
i Birkedal-saken
Tiltalen mot Trond Birkedal innbefatter ti fornærmede unge menn. Blant
annet er den tidligere
Frp-politikeren tiltalt for
seksuell omgang med en
15 år gammel gutt.
Politiet vil foreløpig
ikke bekrefte dette, men
overfor NTB bekreftet Birkedals forsvarer, advokat
Arvid Sjødin, opplysningene. De hadde da fått
referert hovedinnholdet i tiltalen. Politiadvokat Karsten Monsen i
Rogaland politidistrikt
sier torsdag at tiltalen
fortsatt ikke er offisielt
forkynt for Trond Birkedal (31). (NTB)

22. juli

Lørdag 23. juli: Etter et par timers
søvn våkner Raymond Johansen
til sin største traume. Marerittet
bekreftes. Omfanget av terroren
i Regjeringskvartalet og på Utøya
er ufattelig. Dagen, kvelden og
natten før ble hans lengste og
vondeste. Arbeiderpartiet og alle
dets verdier hadde blitt angrepet. Blant de mange drepte, skadede og berørte, kjenner Johansen mange.
– Der og da forsto jeg at Arbeiderpartiet også internt trengte hjelp. Det som hadde skjedd,
var verre og større enn jeg kunne
forestille meg, forteller partisekretæren.
Han sto overfor sin største utfordring noensinne. Både personlig
og som leder.

Stavanger

Evakuert

En 21 år gammel mann
omkom etter å ha falt
fra en leilighet i tredje
etasje i Hamar sentrum
i går morges. Politiet har
siktet tre personer for legemsbeskadigelse med
døden til følge.
Politiet mener mannen
har enten falt eller blitt
dyttet, skriver VG.
– Det er brakt på det
rene at det har vært en
uoverensstemmelse i
forkant av fallet, sier politiadvokat Barbro Røkenes ved Hedmark politidistrikt. (NTB)

Oslo

Tilsynssak etter at
høygravid døde

Brann i vaskeri
på Notodden

38-åring tiltalt for
parteringsdrap

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag oppretter tilsynssak etter at en høygravid kvinne døde lille julaften.
Kvinnen skal ha fått hjertestans i
sitt eget hjem.
– I en så dypt tragisk sak er det
naturlig å opprette tilsynssak. Det
er viktig å få klarlagt hva som har
skjedd, og hva slags helsetjeneste
kvinnen og barnet fikk, sier Marit
Dypdal Kverkild, fylkeslege i NordTrøndelag, til Adressa.no. Helsemyndighetene vil ikke gi flere opplysninger i saken. (NTB)

Det brøt i går kveld ut brann
i et vaskeri på Notodden. Flere personer ble evakuert, og
brannvesenet rakk å gjøre et
grovsøk i bygningen før den
ble overtent, skriver avisen
Varden.
– Ingen flere personer ble
funnet. Ingen er heller savnet, men det er ikke gjort
noe finsøk, opplyste operasjonsleder Gisle Småge i går
kveld. De evakuerte ble tatt
hånd om i en buss. (NTB)

En 38 år gammel mann
er tiltalt for å ha drept en
mann som i november i fjor
ble funnet partert i en leilighet i Oslo sentrum. 38-åringen bør overføres til tvungent psykisk helsevern,
mener statsadvokaten.
I november i fjor oppsøkte 38-åringen Sentrum politistasjon og fortalte at det lå
en død mann i leiligheten
hans i et bofellesskap for
rusmisbrukere. (NTB)

