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Flaggtabbe fra Ap, heiste sameflagg i
stedet for pride-flagg

Fredag morgen gikk feil flagg til topps på Arbeiderpartiets høyborg på
Youngstorget.

Oslo Pride startet fredag og skal vare til 23. juni. Deler av aktiviteten foregår

på Youngstorget.

Der fikk forbipasserende som løftet blikket fra mobiltelefonen og kikket opp

en overraskelse fredag morgen.

Fra Folketeaterbygningen, som huser partikontoret til Arbeiderpartiet, vaiet

nemlig det samiske flagget – ikke regnbueflagget – i vinden.

Noe hadde åpenbart gått galt.

– Alle kan gjøre feil
– Det var vaktmesteren som gjorde en feil. Kanskje var han litt ekstra trøtt i

dag, forteller sentralbordet hos Ap.

– Men jeg kan gi deg nummeret til eiendomssjef Roar Thun.

[Ring, ring.]

– Hei, det er Roar.

– Hei, det er fra Aftenposten. Vi la merke til sameflagget hos dere i dag ...

– Ja, alle kan vi gjøre feil. Det var rett og slett en vaktmester som på

morgenen tok feil flagg, og hengte opp sameflagget i stedet.

Riktig på tredje forsøk
– Da han ble gjort oppmerksom på det, kastet han seg rundt og heiste rett

flagg. Men da hang det opp ned, så han måtte opp på taket enda en gang,

forteller Thun.

Både fra Folketeaterbygningen og fra de mange flaggstengene hos LO vaier

regnbueflagget.

– Både vi og andre på torget har hengt opp flagg i dag. Så vi er i godt selskap,

sier Thun.

Og nå blir flaggende hengende. Det skal flagges like lenge som Pride varer,

altså i ni dager til ende.

Årets parade går, som vanlig, fra Grønland til Spikersuppa. Den starter kl. 13

lørdag 22. juni.
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I løpet av formiddagen kom rett flagg på plass i Folketeaterbygningen.

 FOTO: Thomas Lien/Stein Bjørge

14. juni 2019 13:18 15:15   Christian Sørgjerd
journalist   

LES OGSÅ: Politiet med unnskyldning til homofile
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LES OGSÅ: Bygdepride har tatt av. Men ikke alle er like positive til det.

Har du lest disse sakene?

For å bli oppdaget som et
ledertalent, bør du ha to
egenskaper. Her er jobbekspertens
råd.

Se bildene: Kvinnekroppen etter
svangerskap og fødsel

Politiet: - Sannsynligheten for å
finne Anne-Elisabeth Hagen i live er
liten

Vil rive 83 boliger for å bygge ny
motorvei i Oslo

Akuttleger mangler tillit til
sykehusledelsen etter kritisk
rapport

Oppdraget var å hente fem norske
barn i Syria. Her er historien fra
dem som styrte aksjonen.

Hei Torgeir
Det kan være mye å spare på kjente merkevarer hos akortet.no.

Vi legger ukentlig ut nye tilbud og rabatter!

Vis meg mine fordeler
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Hagen nekter å stemme
for bompenger. Søker fri
fra Stortinget.

SJ om Dovrebanen:
«Mattilbudet vil bli
tilpasset 2020, og ikke
1980»

Klæbo nærmer seg
landslagsavtale: – Mye
tyder på at vi snart er i
mål

Dramatisk da Trond
Giske vant omstridt
ledervalg

Familien på fire skal
reise med tog i 18 timer:
– Bra med litt
konkurranse

Forsker: Ti steg til
mulighet for varig
vektnedgang og bedre
helse
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