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Årsberetning 2021

Innledning
Pandemien gjorde også året 2021 til et utfordrende år for oss alle. Støttegruppen
har allikevel opprettholdt et høyt aktivitetsnivå med digitale møter og kontakt med
myndigheter. Vi har gjennomført omfattende møte- og planleggingsarbeid i
forbindelse med ti-årsmarkeringene og landsdekkende samlinger for etterlatte og
overlevende. Vi har også jevnlige møter med 22. juli-senteret.
Årsmøtet for 2021 ble avholdt 26. september på Thon Hotel Storo. Grunnet
pandemien ble årsmøtet avholdt både fysisk og digitalt. AUFs leder Astrid Willa
Hoem holdt hilsningstale.
Styret ble gjenvalgt og består av:
Navn

Verv

Fylkeslag

Lisbeth Kristine Røyneland

Leder

Oslo

Tor Inge Kristoffersen

Nestleder

Oslo/Regjeringskvartalet

Merete Stamneshagen

Styremedlem

Hordaland

Malene Husby

Styremedlem

Nordland

Ingrid Kragh Swang

Styremedlem

Buskerud

Eirik Høie Mortensen

Styremedlem

Rogaland

Regitze Schäffer Botnen

Styremedlem

Akershus

Sindre Lysø

Tiltredende styremedlem

AUF

fra AUF
Miriam Einangshaug

1. vara

Trøndelag/Oslo

Erik Kursetgjerde

2. vara

Nordvest

Dag André Anderssen

3. vara

Nordland

Gaute Børstad Skjervø

Personlig vara for AUF

AUF

Det er avholdt ti styremøter i 2021. Styret har sendt ut tolv informasjonsbrev til
våre medlemmer og flere informasjonsskriv om ti-årsmarkeringene og
landsdekkende samlinger spesielt. Det har også vært en omfattende
møtevirksomhet i forbindelse med planleggingen av ti-års markeringene.
Styret har ingen faste ansatte, men praktiserer frikjøp. Arbeid for Støttegruppen
er hovedsakelig basert på frivillig innsats og likemannstøtte.
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli har ett nasjonalt styre og 13 fylkeslag.
Ved utgangen av året hadde 1.825 registrerte medlemmer.
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Styret var sammen med andre berørte av terrorangrepene invitert til gjestebud
hos kronprinsparet på Skaugum 25. november. Temaet for gjestebudet var
«Livet etter 22. juli». Det ble en verdig kveld med både faglige og musikalske
innslag. Fra støttegruppens side ble det fremhevet at lyset ofte slukkes etter 22.
juli, og at selv om samfunnet forventer det så er det ingen automatikk i at tiden
leger alle sår. Derfor var det viktig og bra at kronprinsparet i år valgte å ha 22. juli
som tema på årets gjestebud.
Styret har hatt utstrakt møtevirksomhet med myndighetene, deriblant møter med
Statsministeren, Kunnskaps- og integreringsministeren, Kommunal- og
moderniseringsministeren, samt flere stortingsrepresentanter. Flere av
styremedlemmene har holdt foredrag i inn- og utland.
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sin post på statsbudsjettet var på 5,3
millioner kroner i 2021 og vil bli videreført for 2022. Disse midlene rapporteres til
Helsedirektoratet som foregående år. Midler fra Kunnskapsdepartementet for
drift av styret i Den nasjonale støttegruppen på NOK 0,5 mill. vil bli videreført i
2022. Støttegruppen er også tildelt ekstra midler på NOK 3 mill. for
gjennomføringen av landsdekkende samlinger.

Prioriterte saker i perioden
•
•
•
•
•
•

Psykososial oppfølging
Landsdekkende samlinger for etterlatte og overlevende
Ti-årsmarkeringer
Organisasjonsutvikling
Nasjonale lærings- og minnesteder
Internasjonalt samarbeid

Psykososial oppfølging
Los-funksjonen blir nå en fast ordning for berørte etter terrorangrepene 22. juli.
Dette er meget positivt, og styret vil videreføre vårt gode samarbeid med
RVTSene (Regionale sentre for vold og traumatisk stress). Det er disse frem
regionale sentrene som sammen utgjør los-funksjonen.
Støttegruppen fikk 2021 gjennomslag for utvidet rett til bistandsadvokat for
ytterligere 2 år - frem til 1/7-23.

Landsdekkende samlinger
Den 22. - 24. oktober avholdt støttegruppen i samarbeid med Helsedirektoratet,
RVTS og Klinikk for krisepsykologi samlinger for overlevende og etterlatte i Oslo.
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Samlingene ble arrangert på to separate hoteller sentralt i Oslo. På begge
samlingene var det mulig å delta på både foredrag og gruppesamtaler.
Arrangementene samlet over 300 berørte, og utgjør en betydelig tilleggsaktivitet
og utgift for støttegruppen i 2021.
Selv om gjennomføringen av samlingene har vært krevende, har
tilbakemeldingene fra berørte på det faglige innholdet vært gode.
Etter planen skulle en også arrangere en samling for overlevende i Tromsø i
november. Denne så vi oss nødt til å utsette på grunn av koronasituasjonen.
Samlingen for overlevende i Tromsø vil bli arrangert i 2022.

Ti-årsmarkeringene
I anledning de nasjonale ti-årsmarkeringene ble det opprettet en egen
prosjektgruppe. Denne bestod av aktuelle aktører hvor støttegruppen hadde en
sentral rolle. Foruten støttegruppen bestod prosjektgruppen av representanter fra
Utenriksdepartementet, statsministerens kontor, Det kongelige slott, Kommunalog moderniseringsdepartementet, DSS, kirken, 22. juli-senteret, AUF, Utøya AS,
m.fl.
En egen produsent og NRK fikk ansvaret for minnekonserten om kvelden, og
samarbeidet med støttegruppen fungerte godt.
De nasjonale markeringene ble arrangert i Regjeringskvartalet, Oslo Domkirke
og på Utøya. Både kongehuset og regjeringen var representert. Det ble også
arrangert en mottakelse i Oslo Rådhus i regi av byrådet i Oslo Kommune.
Over hele landet ble også ti-årsmarkeringen for terrorangrepene markert.
22. juli-senteret hadde et eget arrangement med fokus på støttegruppen med
temaet «Støttegruppas arbeid gjennom 10 år». Det var rørende å både bidra og
høre alle de gode tilbakemeldingene vi som støttegruppe fikk i den anledning.
Utøya AS hadde også sitt eget arrangement på Utøya hvor støttegruppen var til
stede og bidro i paneldebatten som ble arrangert der.

Organisasjonsutvikling
Arbeidet med videreutviklingen av organisasjonen videreføres i 2022. Styret i
støttegruppen har engasjert en intern ressurs for å bistå med gjennomføringen
av prosjektet.
Det er snart 10 år siden terroren rammet oss, og mange har fortsatt et stort
behov for Støttegruppen, som møteplass, likemannstøtte og talerør til
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myndighetene. Etter ti-års markeringen 22. juli 2021, er det signalisert fra flere
styremedlemmer og fylkesledere ute i fylkeslagene om at man er sliten og ikke
har mulighet til å delta videre i det frivillige arbeidet i Støttegruppen.
Organisasjonen bærer preg av å ha blitt driftet i stor grad frivillig, men takket
være innsatsen til nøkkelpersoner i det nasjonale styret og ute i fylkene, har
organisasjonen hittil levert veldig gode resultater. Dette i form av høyt
aktivitetsnivå på likemannstøtte, og ved store politiske gjennomslag.

Nasjonale lærings- og minnesteder
Utøyakaia
Det nasjonale minnestedet i Hole er under oppføring på Utøyakaia. Arbeidet med
byggingen av minnestedet og tilhørende tilkomst er i sluttfasen. Minnestedet skal
stå ferdig vår/førsommer 2022.
Permanent plassering av 22. juli-senteret
Senteret skal forbli i høyblokken i Regjeringskvartalet. Støttegruppen bidrar i
referansegruppen for permanent senter. Foreløpig fremdriftsplan tilsier at 22. julisenteret kan flytte tilbake i 2025.
Midlertidig senter
Det midlertidige senteret er lokalisert Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis
Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av regjeringskvartalet, og et
steinkast unna åstedet. Senteret har aktivt tatt kontakt og besøkt flere av våre
fylkeslag.
Støttegruppen setter pris på det gode samarbeidet vi har med 22. juli-senteret,
og det vil bli videreført i 2022.

Internasjonalt samarbeid
Medlemmer i styret deltok og bidro også i år til den Europeiske minnedagen for
ofre etter terror i regi av EU og RAN 11. mars (RAN: Radicalization Awareness
Network).
Under FNs internasjonale dag for terrorofre 20. august ble lederen for
støttegruppen valgt ut som en av to til å tale til FNs generalsekretær António
Guterres under åpningen.
I oktober var styret representert i Paris for å møte overlevende og etterlatte fra
Bataclan. Den 13. november 2015 ble 130 mennesker på ulike steder Paris drept
av terrorister. Den ni måneder lange rettssaken hadde startet, og møtet mellom
berørte ga verdifull erfaringsutveksling.
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Europeiske samarbeidsprosjekt. Askøy videregående skole hadde i november
besøk av utenlandske elever. Ett av temaene handlet om migrasjon og
ekstremisme. Representant fra styret deltok og bidro med å fortelle sin historie.
Samarbeid med Central European Forum, som er en Slovakisk organisasjon som
jobber mot høyreekstremisme og mot sosial ulikhet. En representant fra styret
holdt foredrag på deres samling i mars 2021.

Utvalg og kommunikasjonsarbeid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overordnet koordineringsutvalg for 22. juli-saker i regi av KMD
Referansegruppen for etablering av Nasjonale minnesteder etter 22. juli
Programkomiteen for landsdekkende samling for etterlatte
Programkomiteen for landsdekkende samling for overlevende
Nasjonale minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya –
planleggingsgruppe i samarbeid med AUF
Møter og samlinger i regi av de lokale støttegruppene
Referansegruppen vitneprosjektet i 22.juli-senteret
Aktive medlemmer i den Europeiske samarbeidsgruppen RAN (Radicalization
Awareness Network) som er støttet av EU
Programkomiteen «European Remembrance Day» i regi av RAN

Møter og konferanser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statsministeren
Kunnskaps- og integreringsministeren
Kommunal- og moderniseringsministeren
Statsministerens kontor
FN
Utenriksdepartementets besøksseksjon
Helsedirektoratet
Møter med AUF
22. juli-senteret
Al-Noor moskeen
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
(RVTS)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
«European Remembrance Day», Brüssel
Møte med andre europeiske støttegrupper i regi av RAN (Radicalization
Awareness Network)
NTNU lærerutdanningen, Trondheim i samarbeid med 22. juli-senteret
Presentasjoner og innlegg på norske og internasjonale
konferanser/seminarer/arrangementer
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Mediearbeid og debatter
•
•

Vært tilgjengelig for nasjonale og internasjonale medier med kommentarer og
innlegg
Debattinnlegg VG 27/12-21 «Julen ti år etter 22. juli»

Utformingsarbeid
•
•
•
•
•

Årsberetning
Handlingsplan og budsjett
Søknad Helsedirektoratet og andre offentlige etater
Nyhetsbrev til alle medlemmer
Høringssvar

Informasjonsarbeid
•
•
•
•
•

Nettstedet www.22juli.info og støttegruppens offisielle Facebook sider (7.497
følgere) oppdateres jevnlig nasjonalt og med egne sider for fylkeslagene
Twitter benyttes også i stor grad: @stottegruppen med 884 følgere
Instagram: stottegruppen22juli med 421 følgere
Nasjonal støttegruppes lukkede Facebook-side og Facebook-gruppene for
fylkeslederne og de enkelte fylkeslagene brukes til informasjonsformidling og
erfaringsutveksling direkte til berørte
Medlemskontakt gjennom Hypersys: Nyhetsbrev (utsendelser til
medlemmene og saksbehandling av innkommende e-posthenvendelser)

Året 2021 har vært utfordrende, men til tross for pandemien, har vi har fått
gjennomslag for flere viktige saker på vegne av berørte etter terroren 22. juli
2011 i Regjeringskvartalet og på Utøya.

Oslo, 15. januar 2022
På vegne av styret

Lisbeth Kristine Røyneland
Leder, Den nasjonale Støttegruppe etter 22. juli
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Vedlegg: Styrets arbeid kronologisk
Dato

Aktivitet

05.01.2021

Oppstartsmøte organisasjonsutvikling med Designit

11.01.2021

Vitnebyrd Ringerike tingrett om Utøyakaia

12.01.2021

Radicalization Awareness Network. Planleggingsmøte minnedag.

14.01.2021

Oppstartsmøte planlegging av ti-årsmarkeringer med Utenriksdepartementet

15.01.2021

Forberedelser med Criminal Podcast, USA om programinnlegg

18.01.2021

Møte med Dag Tynes, produsent for NRK, markeringskonsert

18.01.2021

Styremøte

19.01.2021

Møte med NKVTS om ressurs til landsdekkende samlinger høsten 2021

26.01.2021

Gjennomføring Criminal Podcast, USA

28.01.2021

Møte AUF om ti-årsmarkeringene

01.02.2021

Møte med NKVTS

04.02.2021

Planleggingsmøte Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet

06.02.2021

Organisasjonsutvikling: Workshop med fylkeslagene

08.02.2021

Møte med 22. juli-senteret

10.02.2021

Møte med produsent for NRK Dag Tynes

14.02.2021

Styremøte

16.02.2021

Etablering av styringsgruppe for landsdekkende samlinger med Helsedirektoratet

18.02.2021

Møte om markeringene med Utøya og AUF

19.02.2021

Filming med RAN – markering av 10 år siden oppstart

01.03.2021

Forhåndsvisning av «Generasjon Utøya»

01.03.2021

Planlegging av samlingene til høsten med egen ressurs

02.03.2021

Prosjektmøte planlegging av ti-årsmarkeringen med Utenriksdepartementet

04.03.2021

Tuesdays children, New York og digital: «Connections in Resillience”

07.03.2021

Nyhetsbrev nr. 36

09.03.2021

Møte Prosjektgruppen ti-årsmarkeringen

10.03.2021

Planleggingsmøte RAN før den Europeiske minnedagen

11.03.2021

Innlegg og markering av den Europeiske minnedagen over ofre etter terror

12.03.2021

Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om minnested Utøyakaia

15.03.2021

Møte i referansegruppen for permanent 22. juli-senter

19.03.2021

Møte med Oslo domkirke og AUF om ti-årsmarkeringen

24.03.2021

Prosjektmøte ti-årsmarkeringen

25.03.2021

Møte med Oslo Arbeiderparti om ti-årsmarkeringen

29.03.2021

Styremøte

08.04.2021

Bidrag 22. juli-senterets arrangement «Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli»

09.04.2021

Statusmøte med 22. juli-senteret

09.04.2021

Ekstra styremøte om ti-årsmarkeringene

09.04.2021

Statusmøte om samlingene med prosjektressurs

12.04.2021

Møte om støttegruppens rolle med NRKs prosjektleder kveldsarrangement ti-årsmarkeringen

13.04.2021

Møte i prosjektgruppen ti-årsmarkeringen

13.04.2021

Møte med Tuesdays Children, creative insight

16.04.2021

Innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte
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19.04.2021

Møte med 22. Juli-senteret om arkivmateriell «Jernrosen»

20.04.2021

Oppdateringsmøte samlingene med prosjektleder

22.04.2021

Møte med NKVTS og prosjektleder om innhenting av kontaktinformasjon samlingene

23.04.2021

Ekstra styremøte om hovedbudskap ti-årsmarkeringen

26.04.2021

Styremøte

28.04.2021

Møte med Kronprinsparet i dronningsparkens paviljong

28.04.2021

Bokbad «Ingen mann er en Øy» Jørgen Frydnes, Utøya

29.04.2021

Status landsdekkende samlinger med prosjektleder og Helsedirektoratet

03.05.2021

Møte med Utøya og AUF – logistikken rundt ti-årsmarkeringen på Utøya

04.05.2021

Møte i prosjektgruppen rundt kommunikasjonsstrategi ti-årsmarkeringen

10.05.2021

Møte med Oslo Kommune om ti-årsmarkeringen

12.05.2021

Tyske ZDF. Bidrag dokumentar om 22. juli

21.05.2021

Bidrag til 22. juli-senterets prosjekt «Historiene om de vi mistet»

26.05.2021

Møte med NRK produsent om kveldsarrangementet ti-årsmarkeringen

31.05.2021

Styremøte

01.06.2021

Deltagelse i samtale panel om 22. juli hos NKVTS

01.06.2021

Møte i prosjektgruppen ti-årsmarkeringen

02.06.2021

Møte med programleder NRK Rima Iraki ti-årsmarkeringen

02.06.2021

Befaring med SMK og KMD i Regjeringskvartalet vedrørende ti-års markeringen

02.06.2021

Planleggingsmøte byrådet Oslo om mottakelse 22. juli

03.06.2021

Dybdeintervju finsk journalist i HS (Finsk statskanal)

07.06.2021

Planleggingsmøte med aktuelle aktører om markeringen på Utøya

07.06.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

08.06.2021

Møte klinikk for krisepsykologi

08.06.2021

Møte rundt logistikk 22. juli med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.06.2021

Bidrag gjenåpning av midlertidig 22. juli-senter

14.06.2021

Intervju Morgenbladet om visning av sterke bilder

14.06.2021

Status samlingene med prosjektleder

14.06.2021

Møte om bemanning og tilstedeværelse styret og AUF rundt ti-årsmarkeringene

15.06.2021

Møte med AUF og Utøya vedr. utfordringer avgangskai landsiden 22. juli

15.06.2021

Orienteringsmøte med fylkeslagene rundt ti-årsmarkeringen

17.06.2021

Møte med byrådet i Oslo om mottakelse 22. juli

18.06.2021

Ekstra styremøte om påmeldingsløsning ti-årsmarkeringene

21.06.2021

Møte i prosjektgruppen om ti-årsmarkeringen

21.06.2021

Styremøte

22.06.2021

Intervju franske Lemonde

22.06.2021

Status samlingene med prosjektleder

22.06.2021

Innledende møte med FN om internasjonal minnedag

23.06.2021

Styringsgruppemøte om samlingene med Helsedirektoratet

23.06.2021

Intervju TV2, Danmark

24.06.2021

Bidrag opptak til minneseremoni kvelden 22. juli

24.06.2021

Møte med byrådet i Oslo om mottakelse 22. juli

24.06.2021

Intervju svenske TT

28.06.2021

Møte med NRKs kulturjournalist Agnes Moxnes

28.06.2021

Status samlingene med prosjektleder
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29.06.2021

Intervju Nordstrand blad

30.06.2021

Befaring med involverte parter på Veikroa ny kai

01.07.2021

Møte med byrådet i Oslo om mottakelse 22. juli

02.07.2021

Intervju Avisa Oslo

02.07.2021

Bidrag film FN om den 4. Internasjonale dagen for ofre etter terror

05.07.2021

Intervju BILD, Tyskland

06.07.2021

Møte med Kadafi Saman, TV2 om billedbruk og 22. juli generelt

06.07.2021

Intervju Frankfurter Allgemeine, Tyskland

07.07.2021

Intervju Der Spiegel, Tyskland

08.07.2021

Statusmøte påmeldinger ti-årsmarkeringen

08.07.2021

Intervju Le Figaro, Frankrike

08.07.2021

Intervju La Republica, Italia

08.07.2021

Intervju Núria Vila Masclans for spansk media

12.07.2021

Intervju tysk TV, RTL

12.07.2021

Intervju NTB hos 22.juli-senteret

12.07.2021

Møte med FN ang. internasjonal dag for ofre etter terror

14.07.2021

Møte om status markeringen i regjeringskvartalet

15.07.2021

Deltakelse markeringsutstilling 22.juli-senteret «Ti år etter

15.07.2021

Møte med FN ang. internasjonal dag for ofre etter terror

16.07.2021

Møte i prosjektgruppen med fokus markeringen på Utøya

18.07.2021

Bidrag arrangementet «Støttegruppas arbeid gjennom 10 år» i 22. juli-senteret

19.07.2021

Intervju Klassekampen

20.07.2021

Bidrag til Utøya AS sitt ti-års arrangement på Utøya

21.07.2021

Intervju TV2, Danmark

21.07.2021

22. juli-senteret sitt hovedarrangement i Universitetets aula

22.07.2021
28.07.2021

Ti-års minnemarkering i Regjeringskvartalet, Oslo domkirke, Oslo Rådhus og Utøya.
Minnekonsert i Oslo spektrum
Deltatt på kommunikasjonstrening i regi av FN

29.07.2021

Deltatt på kommunikasjonstrening i regi av FN

03.08.2021

Oppsummering av kommunikasjonstrening med FN

03.08.2021

Nyhetsbrev nr. 37

05.08.2021

Årsmøte og nedleggelse av stiftelsen Jernrosene

09.08.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

09.08.2021

Referansegruppemøte permanent 22. juli-senter inklusive befaring

10.08.2021

Deltatt på markeringen av ett årsdagen etter terrorangrepet på Al-Noor moskeen

16.08.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

18.08.2021

Planlegging i forkant av FNs internasjonale minnedag

20.08.2021
26.08.2021

Tale til generalsekretær António Guterres under åpningen av den internasjonale dagen for
ofre etter terror
Statusmøte samlingene med prosjektleder

02.09.2021

Styremøte

08.09.2021

Organisasjonsprosjektet, møte om medlemsundersøkelse

08.09.2021

Styringsgruppemøte - landsdekkende samlinger for etterlatte og overlevende

09.09.2021

Utvidet statusmøte samlingene med prosjektleder

15.09.2021

Møte med Statsbygg om minnestedet på Utøyakaia + befaring

16.09.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder
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Årsberetning 2021
17.09.2021

RAN: Møte i arbeidsgruppen for ofre og overlevende etter terror

20.09.2021

Bidratt i oppstart av Wergeland-senterets kurs for berørte lærere

23.09.2021

Møte med Helsedirektoratet, politi og prosjektleder om sikkerhet rundt samlingene

23.09.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

23.09.2021

Oppsummering markeringene med 22. juli-senteret

24.09.2021

Styremøte

25.09.2021

Fylkesledersamling

26.09.2021

Årsmøte

27.09.2021

Oppsummering markeringene med Utenriksdepartementet

27.09.2021

Styringsgruppemøte - landsdekkende samlinger med Helsedirektoratet

30.09.2021

Statusmøte med 22. juli-senteret

01.10.2021

Organisasjonsutvikling. Tre dagers samling for styret i Skodje

05.10.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

08.10.2021

Bidrag fransk dokumentar om ettervirkninger av terror

09.10.2021

Møte med etterlatte etter Bataclan i Paris

12.10.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

14.10.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

19.10.2021

Statusmøte samlingene med prosjektleder

20.10.2021

Gjennomgang av kjøreplan samlingene med prosjektleder

21.10.2021

Forberedelser samlingene hotell

22.10.2021

Landsdekkende helgesamling etterlatte på Clarion Hotell, Oslo

22.10.2021

Landsdekkende helgesamling for overlevende på Scandic Solli hotell, Oslo

28.10.2021

Oppsummering av samlingene med prosjektleder

04.11.2021

Planleggingsmøte med slottet angående gjestebud

04.11.2021

Møte om utsettelse av samling for overlevende i Tromsø grunnet pandemien

05.11.2021

Styremøte

24.11.2021

Styringsgruppemøte - landsdekkende samlinger

25.11.2021

Gjestebud på Skaugum

26.11.2021

Bidratt til opptak Podcast hos NRK P2 - Kompass

29.11.2021

Nyhetsbrev nr. 38

06.12.2021

Møte med Statsbygg om Utøyakaia

10.12.2021

Møte med Kriminalomsorgen og Skien fengsel

17.12.2021

Styremøte og juleavslutning med AUF og 22. juli-senteret

27.12.2021

Kronikk i VG «Julen ti år etter 22. juli»
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