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- Jeg burde v

Hør intervju med 
Tonje Løwer Gurholt på
NRK Telemark klokken

16.35 i ettermiddag

TNS Gallup har tatt opp 
målingen i tidsrommet 10-13 

august. 600 personer er 
intervjuet og målingen 

er gjort for

34,3%
Tonje Løwer Gurholt er kjent av 

34,3 prosent av velgerne i Telemark 
og av 57,1 prosent i eget parti. 

Av de under 30 år er det 10,4 prosent
som vet hvem hun er mens 42,9 

prosent av de over 60 år vet hvem 
Tonje Løwer Gurholt er.
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vært skremt

- Skal jeg være politisk engasjert må jeg 
være det der sjela mi er. Kommer jeg ikke 
på Stortinget så går livet uansett videre. 

Men jeg har et håp og et ønske.

26%
av velgerne i Telemark tror 

Tonje Løwer Gurholt kommer 
til å gjøre en god jobb på Stortinget. 

14 prosent sier at de tror hun 
kommer til å gjøre en dårlig jobb, 

mens 38 prosent ikke vet.

- Jeg er et menneske som er opptatt
av samfunnslivet. Jeg er opptatt av at
ungene skal lære seg til å bry seg om
andre, ikke bare om seg selv og det
som skjer ved dørstokken hjemme,

sier Tonje Løwer
Gurholt om seg
selv.

-  Jeg l iker å
lytte til folk, men
når jeg sier det så
vil familien le, for
d e  m e n e r  j e g
snakker  mye .
Men ute vil jeg
gjerne lytte fram-
for å snakke selv.

Jeg er et men-
neske med mye
energi og kapa-
s i t e t  t i l  å
gjennomføre det
jeg ønsker. Jeg

håper at jeg kan beskrives som åpen,
ærlig og snill, selv om andre må
bedømme det. Men det er mitt håp.

NESTEN SKREMT BORT
At Tonje Løwer Gurholt ble politiker
skulle man kanskje tro ikke var noen
tilfeldighet. 

For hennes mor var i en årrekke
ordfører på Kongsberg, den første
kvinnelige, hun var også landets før-

ste kvinnelige forsvarsminister. - Da
mamma var politiker på Kongsberg
og senere forsvarsminister, så tok jeg
nesten skrekken av det. Jeg så hvor
mye det krevde av henne. Men det
var ikke så mye politiske diskusjoner
hjemme. Så jeg var aldri aktiv politisk
den gangen. Men det ble mange timer
på møter i Venstre som barn, så jeg
kan vel ha blitt påvirket den veien.
Men noen broiler har jeg aldri vært.

ET AKTIVT VALG
- Mitt politiske engasjement kom ikke
før jeg flytta til Siljan. Jeg lette etter et
miljø for å bli kjent med bygda og
med folk i bygda. Samtidig ville jeg
også være med å påvirke mine barns
nærmiljø. 

- Det ble til at jeg tenkte at kanskje
det var politikken som kunne være en
greie. Så det endte med at jeg stiftet
Siljan Venstre, for det fantes ikke noe
lokallag her. Og i 1999 stilte vi liste
ved kommunevalget og jeg ble valgt
inn. Dermed var mitt valg gjort, sier
Tonje Løwer Gurholt.

- Men det var ikke gitt at det ble
Venstre. For jeg er enig med mye av
det de andre partiene står for og har
av enkeltsaker. Men det ble til
syvende og sist ideologien som gjorde
at jeg havnet i Venstre, ikke enkeltsa-
kene.

- Skal jeg være politisk engasjert må
jeg være der sjela mi er. Kommer jeg
ikke på Stortinget så går uansett livet
mitt videre. Men jeg har et håp og et
ønske.

HAR SAGT NEI
Tonje Løwer Gurholt har blitt spurt
om å ta en rekke verv og posisjoner
tidligere, men da har svaret vært nei.
Denne gangen følte hun seg klar.

- At jeg ikke har engasjert meg før
var på grunn av barna. Men nå er de
voksne nok til å takle at jeg er mye i
media og et eventuelt liv på Storting-
et.

- For det er ingen tvil om at politik-
ken påvirker hele familien. Jeg har en
ektemann som er rene rådgiveren.
Men det kan nok være at ungene
synes det blir litt mye til tider.

- Jeg har sagt nei til mange verv
fordi familien har sagt stopp. Jeg tror
ikke man yter godt som politiker hvis
ikke de hjemme liker det jeg gjør.

- Men ulempen med å bruke så
mye tid på politikk er at man ikke får
så mye tid til venner. Det er en av de
tingene som aktiviteten går ut over.

BLIR OPPRØRT
- Alt som har med barn og unger som
ikke får den omsorgen og det miljøet
de fortjener, opprører meg. Jeg blir

også sint og opprørt når dyr har det
vondt. Dette med pelsdyr som har
vært oppe nå gjør meg sint. Jeg klarer
ikke å se på det en gang. Noen gang-
er lurer jeg virkelig på hva mennesker
driver med.

- Dyr og unger kan ikke velge. De
som ikke har det godt er noe av det
som tirrer meg mest. Der skulle jeg
gjerne bidratt mye mer, også politisk.

- Jeg har lært at foreldre må bry
seg, at voksne må engasjere seg, ikke
bare sitte hjemme å klage. Være med
å påvirke. Det bærer jeg nok preg av
nå som jeg har politikk som den store
hobbyen.

TRE HOVEDSAKER
I likhet med de fleste andre partiene
har også Venstre plukket ut noen få
hovedsaker for årets valgkamp. Men
hovedsaker som spenner vidt.

- Kunnskap, miljø og velferd er
nøkkelordene. Dette er tre områder
som henger nøye sammen. Men for
Telemark er det vel det å satse på
kunnskap. Kunnskap, forskning og
kompetanse. Det tror jeg vil være
med på å sikre fylket både gode
arbeidsplasser i framtida og samtidig
være med på å løse våre miljøutfor-
dringer.
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• Tonje Løwer Gurholt er førstekan-
didat for Telemark Venstre ved høs-
tens valg. Det er første gang hun stil-
ler som stortingskandidat. Politisk
erfaring har hun blant annet fra flere
perioder i kommunestyret i Siljan.
• Hun er 44 år, gift og har to sønner.
Oppvokst på Kongsberg men bosatt
i Siljan.
• Hun er ansatt som prosjektleder i
prosjektet Kvinner i Lokalpolitikken.
For tiden studerer hun også journa-
listikk. Hun er leder av Telemark Ven-
stre.


