REFERAT FRA NML´s LANDSMØTE I TROMSØ 2008

DAG 1, torsdag 5. juni
Fra Møre og Romsdal murmesterlaug var det bare Torgeir med ledsager Nina som var
påmeldt.
Da vi ankom Tromsø lufthavn midt på dagen, var det gråvær og kaldt. Etter hvert klarnet det
opp, og solen tittet mer og mer frem. Tromsø by ligger på en øy; Tromsøya. Med flyplass på
ene siden, og by-sentrum på andre siden. Et lavt berg / fjell ligger midt på øya. Det tok ca 1015 min. fra flyplassen og inn til byen, til SAS hotellet som var arena for landsmøtet. Hotellet
var fullbooket for anledningen, med over 200 murmestrer, ledsagere og sponsorer / utstillere.
Flere av deltagerne hadde tatt fly til Bergen og hurtigruta videre derfra. De hadde startet turen
lørdag og hadde hatt en flott tur med sol og blikkstille
sjø langs hele kysten. Andre deltagere hadde tatt fly til
Bodø og hoppet på hurtigruta der. Så det var faktisk en
god del som hadde brukt lang planlegging og tatt ut ferie
i anledning turen til landsmøtet.
Etter registreringen / innsjekkingen på hotellet var det
duket for en kveld på den berømte RORBUA. Kjent fra
NRK programmet ”du skal høre mye”. Rorbua er faktisk
en del av SAS hotellet Og det viste seg at vi hadde fått
rom bare 4 etasjer over... Rorbua var mindre og trangere
enn vi hadde forespeila oss. Men med murere og fruer
ble det raskt livlig stemning som varte til langt utover kvelden og natta. Noen la seg tidligere
mens andre fortsatte ut i de små timer...
DAG 2, fredag 6. juni
Vi våknet fredagen til sol fra skyfri himmel.
Etter tidlig frokost bar det rett til selve åpningen av
landsmøtet. Dette ble holdt i byens ”storsal”, i gamle
Tromsø Sparebanks flotte jugendstilhus. Bygget er fredet.
Det er oppført i pusset tegl over tre etasjer på høy
granittsokkel, samt en høy mansard etasje (tak). Tegl fra
Tromsdalen teglverk. Fasader i puss med sparsomme
stukk detaljer vendt mot tre gater. Den monumentale
hovedfasaden mot Storgaten har et forhøyet midtparti med
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en svungen gavl. Huset har runde hjørner med stil i jugend med preg av ny-Louis Seize.
Bygget ble påstartet i 1912 og ferdigstilt i 1915. Velkomsttale av bl.a. varaordfører.
Åpningstale av formann i NML Anders Stenberg. Han ga uttrykk for stor begeistring for at
Tromsø Murmesterlaug med få medlemmer hadde tatt på seg å arrangere landsmøtet. I forkant
var det blitt laget er formannskjede til troms Murmesterlaug. Dette fikk Stenberg høytidelig
henge på plass rundt halsen til formannen i Tromsø foreningen: Kurt Holien.
Åpningsseremonien ble avsluttet av pianisten Tori Stødle som spilte stykker av Edvard Grieg.
Videre fredagen var det ledsagernes utflukt. Mens mestrene hadde generalforsamling i
konferansesalen på hotellet, ble vi ledsagerne hentet med busser som tok oss over Tromsøbrua
til fastlandet og endte opp ved FJELLHEISEN. Her tok
vi taubanen opp til toppen av fjellet FLØYA. Banen
besto av to gondoler med ståplass til 25 personer i hver.
På toppen kunne vi skue i milevis rundt omkring. Hvite
snødekte fjelltopper så langt øyet kunne se. Vi kunne se
hele byen med begge bruene og Kvaløya bakenfor, samt
deler av fastlandet som vi nå sto på. Inne i
FJELLSTUEN som låg ved toppen av banen ble vi
servert lunsj, Den besto av reinsdyrsgryte og dessert;
vafler med is og jordbær.
Etter fjellturen ble vi igjen hentet med busser og fraktet til
ISHAVSKATEDRALEN for omvisning. Kirken er nyrenovert etter
div. lekkasjer og så ganske fin ut. Den ble bygd i 1965. Arkitekt var
Jan Inge Hovig, - gift med Ingrid Espelid Hovig fra
fjernsynskjøkkenet i NRK. Bygget består av 11 stk.
aluminiumsbelagte betongplater på hver side, 22 til sammen. De
møtes i en spiss i ”taket” og blir mindre og mindre fra inngangen
mot koret. For så og bli større og større mot alterveggen. Mellom
hver betongplate er det klart glass som slipper inn lys. Kunstneren
Victor Sparre har designet glassmaleriet. Glass i farger som dekker
hele alterveggen.
Bussen tok oss så tilbake til hotellet for litt ”avslapping” etc. før alle
deltagere ble hentet og fraktet med busser til ny destinasjon. Denne gangen til
VILLMARKSSENTERET.
Villmarkssenteret ligger på Kvaløya, vest for Tromsøya med byen. Det tok 30-40 min med
buss før vi ankom stedet. Her ble vi mottatt av en trivelig gjeng; Tromsø Mannskor, som
underholdt med sanger viser om både natur,
kvinnfolk og god drikke. Her var duket for en stor
grillfest utendørs. Rundt om i området var det
plassert lavvoer. Utpå kvelden havnet vi i en av
dem. Her var det høyt under taket og god stemning.
Lavvoene var i forskjellig størrelse med benker
langs veggene og bål i midten. Ute var det plattingdans med orkester, og mange fikk seg en svingom i
løpet av kvelden. En komiker utkledd som same
dukket også opp og fikk strekt litt lattermuskler
blant lystige tilhørere.
Da vi ble hentet med bussene for retur til hotellet var solen høyt opp på himmelen, og da vi la
oss var det fortsatt full sol i midnattssolens land.
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DAG 3, lørdag 7. juni
Etter frokost spaserte vi i samlet flokk til POLARIA. Dette ligger i en særegen bygning som
forestiller isblokker som har drevet på land. Bygningen er tegnet av JAF Arkitektkontor AS.
Bygget ender ut i sjøen på en masseoppfylling som ble fraktet i spesialfartøy 16 km fra
tomten. Fundamentet er pæler i fjell. Frittbærende gulvkonstruksjon i betong. Bæresystemet
er plasstøpt av flatdekker og betongsøyler. Stål bæresystem i yttertak og yttervegger. Klar
glass mellom elementene (... ørliten likhet med Ishavskatedralen...). Senteret innholder
panoramakino med 5 lerreter som ett stort, (for fremvisning av film filmet samtidig med 5
kameraer fra fly / helikopter) arktisk
akvarium, ishav / polar utstillinger samt
souvenir / brukskunst butikk.
Vi fikk se storkobbene Aurora, Bella og Mai
San boltre seg i sel bassenget. En av NML`s
deltagere fra Bergen hadde tidligere på dagen
vunnet en spørrekonkurranse med hemmelig
premie. Den fikk han vite nå; Gå inn til selene
og klappe og mate dem!
I kinosalen fikk vi se filmen ”Svalbard –
arktisk villmark”. En fantastisk lyd- og
bildeopplevelse hvor vi fikk en følelse av å fly
i lav høyde inn og ut, opp og ned i Svalbards
ville natur.
Etter Polaria seansen dro noen på shopping, andre tok en rast innom MACK`s ØLHALL,
mens andre igjen ”slaraffet” på hotellrommet. Torgeir og jeg gikk en tur rundt i byen før vi
ankret opp i Rorbua for å smake på stedets fiskesuppe.
Lørdag aften
var det duket
for bankett i
aulaen på SAS
hotellet. Alle
stilte pyntet og
fine. Vi ble
møtt med
turkisfarget
aperitiff
servert av
serveringsjenter kledd i hvite murerklær. En
sementblander i full rulle med isbiter til drinkene var
også et artig og fantasifullt påfunn av arrangørene.
Inne i aulaen var det fint dekket på runde bord. Vi fant
våre navn på bord nr 8. Her ble vi sittende sammen
med et par fra Bergen, et par fra Trondheim, et par fra
Oslo og en singel fra Tromsø. Alle sammen hyggelige
og pratsomme ”bord partnere”. Underholdningen startet med levende joik / musikk parallelt
med at det vistes lysbilder rundt om på flere storskjermer, av folk og natur fra Troms. Disse
var plassert på veggene slik at alle kunne se. Blant underholdningen må vi også fremheve
skuespilleren Sven Elvestad, kjent som TV-figuren Heismann-Hå.. Han dukket opp i flere
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figurer og fikk folk til og le så tårene trillet. Til og med kveldens konferansier (glemt hvem)
fikk latterkrampe under neste intro...
Kveldens meny var trykt i sølvbokstaver på garva steinbitskinn, sammenrullet ved hver
kuvert. Et flott minne å ta med seg hjem for hver gjest. Menyen besto av:
Reinsdyrsmedaljonger med grønnsaker, rørte tyttebær og poteter. Desserten var multeis med
hele molter. Isen kunstnerisk formet som
Ishavskatedralen.
Dansen varte langt ut i de sene men solrike nattetimer.
Røykerne var nok de som fikk mest nyte midnattssolen.
Og midnattssolen var med oss hver natt under hele
landsmøtet. ... Heldigvis var gardinene på hotellrommet
lystette så det gikk greit å få sove...
DAG 4, søndag 8. juni
Søndag var det oppbrudd etter frokosten, og de fleste
startet returen hjem rett etter.
Vi skulle i dra før på kveldsflyet så vi hadde dagen til å få se litt mer av Tromsø. Vi tok turen
innom puben / restauranten SKARVEN. Et viden populært sted og det bruker å være lang
bestillingstid for å få reservert et bord her. Vi var heldige og fikk bord nesten med en gang, og
vi inntok husets fiskesuppe med godt brød til.
Denne dagen var det kommet til en god del rødkledde FFK supportere, Plankehaugen kalte de
seg. Ved siden av Tromsø supporterne, Isberget, ble det en god del halloi rundt om i byen
utover søndagen. Vi fulgte strømmen av folk oppover bakkene fra Tromsø sentrum og havnet
på ALFHEIM FOTBALLSTADION. Her fikk vi med oss kampen mellom Tromsø og FFK,
der FFK scoret det eneste målet. Vi heiet på begge lagene...

Under hele landsmøtet ble vi av andre deltagere stadig bedt om å få murerlauget i Møre og
Romsdal til å søke om å få arrangere landsmøte i Ålesund!
Neste landsmøte, i 2010, er det Tønsberg som skal stå som arrangør. Og det kan jo bli
spennende!
Vi vil oppfordre alle i Møre og Romsdal murmesterlaug til å melde seg og evt. partner på til
landsmøtet. Det vil finne sted 11. – 13. juni i Tønsberg. Hele 2 år til! Så gutter; Det går an å
planlegge i god tid!!
Sponsorer i Tromsø var bl.a.:
MAXIT, NEUMANN BYGG, LØKKEN AS, FLISEKOMPANIET AS, PCI, ARDEX og
HÅNDVERKSMUR
På generalforsamlingen leste Torgeir opp årsrapporten 2006-2007 for Møre & Romsdal
Murmesterlaug

Ref. /foto Nina E. Erdal - ledsager
30.06.08
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