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Minnetale for Hans-Christian, LOs representantskap 6. mai 2021 

Tirsdag den 9. mars i år mistet norsk fagbevegelse sin fremste tillitsvalgte. 

Hans-Christian sitt hjerte – som rommet så mye varme og omsorg – sluttet å slå. 

Det er ubegripelig for alle oss som mistet en venn, en tillitsvalgt og en kollega. 

 

Da Hans-Christian ble valgt til LO-leder i 2017 var han den yngste lederen siden Tor 

Halvorsen.  

Det var meningen at han skulle sitte som LO-leder like lenge som Yngve. Minst! 

Og om hundre år skulle man snakke om Hans-Christian Gabrielsen sin æra i LO. 

 

• Da Landsorganisasjonen i Norge passerte én million medlemmer. 

• Da norske industriarbeidere fant løsningene og veien ut av klimakrisa. 

• Da norske arbeidstakere fikk retten til lønnet etter- og videreutdanning 

gjennom hele yrkeslivet. 

 

Hans-Christian visste så veldig godt at det er arbeidstakerne sin innsats og 

kompetanse som skaper verdier. At verdier må skapes før de kan deles.  

Og at alle må få sin rettmessige del av kaka når verdiene er skapt. 

 

Hans-Christian hadde en enorm rettferdighetssans. 

Det var lite som kunne gjøre ham mer opprørt enn tanken på at vanlige arbeidsfolk 

ikke skal kunne føle trygghet for arbeid og inntekt. Som nå, under pandemien. 

 

For Hans-Christian var det nok det som var drømmen også personlig. 

Fra han satte seg på mopeden og kjørte til Tofte for å gå i læra. 
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Å ha en trygg jobb å gå til, med gode kollegaer. 

Å få en trygg inntekt som du kan fø en familie på. 

Å kunne etablere et hjem og en familie  

– «flokken min» var uttrykket han selv brukte. 

Jeg tror det var det han ønsket for seg selv. 

 

Men for Hans-Christian var det helt naturlig  

at det han ønsket for seg selv,  

det ønsket han også for alle andre.  

Og han jobbet natt og dag for å få det til. 

 

Vi skal fortsette å gjøre den jobben. 

Nye ungdommer skal kunne gå i læra eller ta en utdanning. 

Nye ungdommer skal få seg en trygg jobb og en trygg inntekt. 

Nye ungdommer skal få skape seg en flokk de kan kalle sin egen. 

 

Kjære venner –  

Hans-Christian var personifiseringen av LO. 

Stor. Sterk. Rød. Rettferdig. Omsorgsfull. 

Den trygge, snille kjempen. 

 

Savnet er uendelig stort for alle oss som kjente ham. 

Men aller størst er det for Trine og Camille og resten av den nærmeste familien. 

Våre varmeste tanker går i dag til dem. 


