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70+ Kommunal informasjon til seniorer i trondheim – 2 utgivelser i 2008 – 4 utgivelser i 2009 – 4 utgivelser i 
2010 – 2 utgivelser i 2011 og 2 i 2012. returadresse: Trondheim kommune, Kommunikasjonsenheten, 7004 TroNdHeim
Har du kommentarer eller innspill til 70+, ring kommunikasjonsrådgiver Helen eliassen, tlf. 911 12 743.
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Trykksak

Svanen er et miljømerke 
som tilkjennegir at produktet 
oppfyller definerte miljøkrav 
til produksjon og materialer.

iNfoSeNteRetS  h jøRNe

Morgen-
dagens  
omsorg!
Regjeringen ønsker gjennom 
Stortingsmelding 29, (2012–
2013) ”Morgendagens omsorg” 
å utforske mulighetene og lete 
etter nye måter å løse omsorgs-
oppgavene på. 
Meldingen sier at den nye 
eldregenerasjonen vil møte 
alderdommen med helt andre ressurser enn 
tidligere generasjoner. De nye eldre vil ha 
både høyere utdanning, bedre økonomi, bedre 
boforhold og bedre funksjonsevne enn noen 
tidligere eldregenerasjon. De vil også være mer 
vante med teknologi og vil kunne nyttiggjøre 
seg den på en ny måte.
Det foreligger mange teknologiske løsninger 
som det kan være lurt å ta i bruk, selv om det 
ikke er avgjørende for din hverdagsmestring i 
dag. Alt en har lært tar en med seg videre, og 
mye av fremtidens løsninger vil kunne betjenes 
på lesebrett (IPad). Det vil gi mange mulig-
heter til aktivitet og sosial kontakt gjennom 
applikasjoner eller ”apper”, små programmer 
som legges som ”knapper” på lesebrettet eller 
mobiltelefonen.
I Trondheim har vi tilrettelagt et ”mulighets-
rom” i Bytorget i Erling Skakkes gate 14. Her 
gir Enhet for ergoterapitjenester, Infosenteret 
for seniorer, innføring i velferdsteknologi 
som er tilgjengelig på markedet. Det er åpent 
mandager og onsdager kl.13 – 15. 
Velkommen til selv å se mulighetene og lære 
deg å bruke dem med tanke på en tryggere 
alderdom!

Helge Garåsen
Kommunaldirektør for helse og velferd

Tankenes kraft 
en spørreundersøkelse blant senio-
rer født i 1930 og 1931 som mottok 
helsefremmende og forebyggende 
hjemmebesøk fra infosenteret for 
seniorer, viser at 80 prosent sjelden 
eller aldri har problemer i hverda-
gen på grunn av dårlig helse. 

Tross sykdom klarer de 
seg godt, noen med hjelp 
fra sin ektefelle og andre 
nære personer. De er i stor 
grad selvhjulpne, bor med 
ektefelle/partner (flest 
kvinner bor alene) og har 
godt nettverk i venner, slekt 
og familie.  

Det å bli eldre innebærer 
ofte tap og endringer. Fors-
kning underbygger at vi har 
stor mulighet til å skape 
oss et godt liv, tross dette. 
Vi kan påvirke hvordan vi 
tenker. Det er et utbredt 
fenomen at endringer til-
skrives alderen i større grad 
enn det er dekning for, det 
gjelder også forutsetninger 
for læring.

Mange seniorer behersker 
ny teknologi, men for 
enkelte kan det være en 
utfordring. Noen vegrer seg 
for å lære noe nytt og sier: 
”Nei, no e æ for gammel”.  
Forskning viser at dette 
ikke stemmer.  Det er aldri 
for sent å lære, men det 
som kan gjøre det ”ubeha-
gelig” er at læring alltid en 

balanse mellom det å lykkes og å mislykkes. 
En innlæringssituasjon, hvor godt man enn har 
lagt den til rette, provoserer sider i oss som har 
med vårt selvbilde å gjøre (Monica Wirkala, 
1993). Alle kan lære det de vil, men de må 
ville det og andre må ha tro på dem (Arild 
Raaheim, 2011). Gjennom å utfordre deg selv, 
kan du oppleve mestring og få øye på nye sider 
ved deg selv. 

”Det er ikke hvordan du 
har det, men hvordan 
du tar det” uttalte Sol 
Seim (1914–2000), norsk 
psykolog og seniorforsker. 
Hun hevdet at du kan velge 
å tenke mer positivt. Ikke 
bare intelligensen, men 
personligheten, utvikler seg 
positivt med årene, i følge 
Seims undersøkelser. Hun 
mente også at 70–åringer 
er mindre pirkete, mer 
tolerante og bedre følelses-
messig tilpasset enn de var 
når de var yngre. Det kom-
mer frem at positive tanker 
er avgjørende. Positiv 
psykologi, det vitenskape-
lige studiet av det gode liv, 
vektlegger det samme.
”Start med å gjøre det som 
er nødvendig. Deretter det 
som er mulig. Og plutse-
lig så gjør du det umulige 
”(Frans av Asissi).

Med ønske om god som-
mer fra Infosenteret for 
seniorer ved fysioterapeut 
Liv Langlo og ergoterapeut 
Bodil Klungerbo.

Nyttig LæRiNg: Tove Kirksæther tar 
gjerne utfordringen med å lære seg 
ny teknologi. Her på kurs med Helen 
Thomasgård som lærer. Foto: Carl erik 
eriksson.

Det du ikke er 
bevisst om, gjør 

noe med deg 
– det du er be-

visst på, kan du 
gjøre noe med!
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www.trondheim.kommune.no/eldreplan

 

Handverksfagas stilling i  
det  moderne samfunnet

Industrialiseringa av varepro-
duksjonen har pågått sidan 
midten av 1800–talet, og kravet 
til effektivisering har stadig 
auka. Handverksmessig framstil-
ling og bearbeiding av gjen-
standar og materiale har dermed 
tapt terreng. Varer som tidligare 
vart framstilt av handverkarar, 
til dømes klede, sko og møblar, 
blir no fabrikkprodusert til låge 
arbeidskostnadar. Det er mye om 
å gjere at produkta er så billige 
som mulig, og det er mindre 
sans for å betale handverkarar 
for til dømes skreddarsaum eller 
møbelsnekkering. Følgjeleg er 
det liten plass for skreddarar, 
skomakarar og andre handverka-
rar i dagens samfunn. 

Verneverdige fag
Tradisjonshandverk er ein viktig 
del av kulturarven vår, og fleire 
fag er omfatta av UNESCO–
konvensjonen om vern av 
immateriell kulturarv. Felles 
for dei er at dei nyttar tradisjo-
nelle teknikkar, materialar og 
metodar. Mange av dei har få 
tradisjonsberarar i dag, og vi 
kallar dei “små og verneverdige 
fag”. Blant desse reknar vi fag 
som bunadstilverkar, buntmakar, 
gjørtlar, handvevar, herreskred-
dar, salmakar, skomakar, smed 
og treskjerar. I opplærings-
samanheng handlar det om fag 
som har fem eller færre lærling-

kontraktar for året. I 2012 var 42 
fag omfatta av støtteordninga til 
lærlingar i små og verneverdige 
fag. 

For å kunne ivareta kulturarven 
vår, er det viktig at tradisjons-
handverka blir halde levande. 
Det er ikkje nok med kunnskap 
om dei ulike handverka gjennom 
registrering og dokumentasjon 
av det som har vore. Det er også 
nødvendig å ha ferdigheiter i 
å utføre handverket. Dette er 
nødvendig for å halde ved like 
og eventuelt rekonstruere eldre 
handverksprodukt, og det er 
nødvendig for å ha innsikt i 
materialbruk og teknikkar for 
sin eigen del. Ein kan ikkje 
forstå korleis samfunnet i 
tidligare generasjonar fungerte, 
viss ein ikkje har innsikt i dei 
ulike sidene ved dei mange 
handverka. Skaffing og utval av 
materialar, reiskap til produksjon 
og bearbeiding, mekaniske og 
kjemiske prosessar, lista er lang 
over dei mange elementa som 
inngjekk i den handverksmes-
sige produksjonen.  

taus kunnskap
For eit handverk er skapel-
sesprosessen like viktig som 
resultatet av han. For å seie det 
på fagspråk er dei immaterielle 
sidene like viktige som dei 
materielle. Handverkskompetan-
sen ligg i innsikt i materialbruk, 
reiskapsteknikkar og framstil-
lingsmetodar og utføring av dei 
same. Mykje av dette er det ein 
kallar taus kunnskap, kunnskap 
som den enkelte personen ber 
med seg og som kjem til uttrykk 

ved utføring av handverket, men 
denne kunnskapen kan også 
komme til uttrykk i form av 
demonstrasjon og instruksjon.
Utføring av eit handverk gir eit 
materielt resultat i form av eit 
produkt eller bearbeiding av eit 
produkt. Gjennom fysisk arbeid 
ser ein resultatet vekse fram. 
Verdien av skapelsesprosessen 
ligg både i gjennomføringa og i 
resultatet. Det er ei god opp-
leving å sjå resultatet av eigen 
innsats, og andre kan nyte godt 
av resultatet og beundre kvalite-
ten i materialval, formgiving og 
utføring. Gode handverkspro-
dukt har lang levetid og kan vere 

av aud mik-
kelsen Tretvik, 
historikar og 
professor i 
kulturminne-
forvaltning ved 
NTNU. 

til glede for brukarar i mange 
generasjonar.

auka interesse
Parallelt med trenden i retning 
stadig meir effektiv og billig 
produksjon kan ein i dag sjå 
ein viss trend i retning auka 
interesse for kvalitetshandverk. 
Det er å håpe at den sistnemnde 
trenden vil bli styrka slik at 
etterspurnaden etter kvalitets-
handverk kan bli større. Det vil 
gi større grunnlag for dei som 
ønsker å utdanne seg innafor 
små handverksfag, og det vil 
gjere det mulig for dei å ha 
handverket som levebrød.

VeRNeVeRdig fAg: Kaare ramberg, én av tre gjørtlere i hele landet, holder til på 
Bakklandet. Foto: Haldis isachsen
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Telefon med alarmknapp
joar tapper Brobakk (71) 
anbefaler en smart–
telefon som har en stor 
alarmknapp på baksiden 
og er enkel å bruke. 

Tekst:  ruth Våpenstad 
Foto: Carl erik eriksson

– Mange enslige ønsker seg 
trygghetsalarm bare fordi de er 
enslige, men er ikke kvalifisert 
for å få kommunal trygghetsa-
larm, sier Joar Tapper Brobakk.  
Søknad om kommunal trygg-
hetsalarm er behovsprøvd. 
Søknaden avgjøres av ditt lokale  
helse– og velferdskontor. For 
noen av dem som får avslag, 
kan kanskje en spesiell privat 
mobiltelefon være nyttig, tror 
Brobakk.  

alarmknapp
Flere nye telefoner er utstyrt 
med en alarmknapp. På baksiden 
av telefonen er det en stor knapp 
som aktiverer telefonens inne-
bygde alarm. Hvis du trykker 
inn knappen på baksiden, vil 
telefonen begynne å ringe ett 
og ett nummer på din liste, for 
eksempel pårørende eller en god 
nabo, inntil noen svarer. 
– Det fabelaktige med 
alarmknappen er at du kan legge 
inn fem telefon–nummer som 
du vil varsle. Hvis ingen svarer, 
kan en forhåndsskrevet SMS 
sendes automatisk. Trykker du 
inn alarmknappen, vil høyttaler-
funksjonen slås på, slik at du kan 
snakke uten å ha telefonen mot 
øret. Om du for eksempel har 
falt og ligger på gulvet, forklarer 
Brobakk.

– Vi eldre trenger ikke de dyre, 
avanserte smarttelefonene som 
barn og barnebarn anbefaler 
oss. De er ukjente med denne 
telefonen. VG har omtalt den 
som «verdens mest brukervenn-
lige android–mobil», sier han. 
Brobakk har mange jern i ilden. 

Han er varamedlem av redak-
sjonsrådet til 70+, nestleder i 
Sør–Trøndelag fylkes eldreråd 
og leder av Malvik historielag, 
for å nevne noe. Den nye 
telefonen hans ser ut som en 
vanlig mobil i størrelse, men har 
utskyvbart tastatur, store taster, 
ekstra høyt ringevolum, og er 
tilpasset de som bruker høreap-
parat.   

Besøk mulighetsrommet
– Det er kort vei fra Hornemans-
gården til Mulighetsrommet, 
minner Brobakk om. Mulig-
hetsrommet er en utstilling 
om hjelpemidler og nyttig 
velferdsteknologi. Alle eldre 
og pårørende er velkommen til 
Mulighetsrommet som ligger på 

hjørnet av Erling Skakkes gate 
14 og Munkegata. (kommunens 
kontorer der kalles Bytorget.) 

Mulighetsrommet er bemannet 
hver mandag og onsdag  
kl 13 til 15. 

godt tipS: mobiltelefon med alarmknapp kan være et godt hjelpemiddel i krisesituasjoner, mener Joar Tapper Brobakk.

 heNdig: alarmknappen er plassert på baksiden av telefonen.
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KuLtuR  foR  heLSe

Kultur er god medisin
flere nordiske prosjekter 
viser at kulturdeltakelse 
har en gunstig effekt på 
helsa. derfor lanserer 
trondheim kommune nå 
”Kultur for helse” – et 
prosjekt som vil få flere 
seniorer ut i kulturell 
aktivitet, via fastlegen.

maria Landrø evensen

– Målgruppen vår er godt 
voksne mennesker som av 
ulike årsaker ikke er kulturelt 
aktive akkurat nå. De kan være 
ensomme, ha fysiske begrens-
ninger, psykiske problemer, slite 
med depresjon eller rett og slett 
ha falt utenfor det kulturelle livet 
i løpet av de siste årene, forkla-
rer Karin Amble, daglig leder 
ved Seniorkultur i kommunens 
Kulturenhet.
Sammen med prosjektleder 
Gøran Bogstrand forteller hun 
om prosjektet Kultur for helse, 
som er inspirert av våre nabo-
land Finland og Sverige. Der 
viser lignende tiltak at kulturdel-
takelse øker livsgleden, og gir 
deltakerne en følelse av mening, 
mestring og bedre helsetilstand.
 
Kultur på resept
Det er den enkeltes fastlege 
som er innfallsporten til å bli 
med på prosjektet. Han eller 
hun vurderer hvilke pasienter 
som kan ha nytte av å få dette 
tilbudet og nærmest foreskriver 
det – kanskje i stedet for tradi-
sjonell medisin. 
Etter en samtale med pasienten, 
hvor legen kartlegger ønsker og 
behov, henviser han/hun ved-
kommende til Seniorkultur hos 
Kulturenheten. De tar så kontakt 
med personen og sammen blir 
de enige om hvilke kulturelle 
aktiviteter som passer best. 
– Vi lager en kulturplan som de 
skal følge, hvor vi legger til rette 

for opptil to ulike kulturaktivite-
ter per uke, forteller Bogstrand.
Og utvalget er stort. 
Deltakerne kan velge og vrake 
mellom aktiviteter – hvor de 
er tilhørere eller tilskuere, eller 
aktiviteter hvor de selv får delta, 
som kor, dans eller drama. 
– Hvis noen trenger transport 
eller annen assistanse, hjelper 
vi selvfølgelig med det også, 
skyter Amble inn og viser til 
kulturvertene og andre ansatte i 
Seniorkultur, som mange eldre i 
kommunen allerede kjenner.

del av forskning
Kultur for helse er et samar-
beidsprosjekt mellom kommu-
nen, Senter for helsefremmende 
forskning ved NTNU/HiST og et 
utvalg fastleger. I tillegg til at det 
har som mål å få flere seniorer ut 
i kulturell aktivitet, skal det også 
inngå i en forskningsstudie for 
å kartlegge mulige helseeffekter 
av kulturdeltakelse.

fAKtA  ”KuLtuR  foR  heLSe”

• Prosjektet Kultur for helse er et samarbeid mellom Trondheim 
kommune, Senter for Helsefremmende forskning ved NTNU/HiST 
og et utvalg fastleger i Trondheim

•  Via fastlegen kan du få en skreddersydd kulturplan som går over 
ett år og tilbyr kulturelle aktiviteter 1–2 ganger i uka

•  Prosjektet ledes av Kulturenhetens Seniorkultur, som også står for 
den kulturelle spaserstokken, Kulturvertene og dørstokkmila

•  For spørsmål eller mer info, kontakt prosjektleder gøran Bogstrand 
på telefon 97 40 02 25

– Deltakerne vil bli intervjuet 
før, under og etter prosjektets 
første år, forklarer Bogstrand. 
Han oppfordrer lesere av 70+, 
som kunne tenke seg å komme i 
gang med et mer aktivt kulturliv, 
til å ta kontakt med fastlegen og 
melde seg på.
– De fleste fastleger i Trondheim 
blir nå informert om prosjektet, 

men hvis din lege ikke kjenner 
til det ennå, er det bare å be om 
å få delta likevel. Du kan også 
ringe oss, hvis det er noe du 
lurer på, avslutter en smilende 
prosjektleder, som står klar til 
å ”medisinere” med helsebrin-
gende kulturopplevelser.

øNSKeR deLtAKeRe: Prosjektleder gøran Bogstrand og daglig leder i Seniorkultur Karin amble, vil gi kommunens seniorer 
helsebringende kulturopplevelser. Foto: Kulturenheten.
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Urtedyrking på Ringve

det er mye å glede seg 
til i trondheim denne 
sommeren. fredag 31. 
mai inviterer den kultu-
relle spaserstokken deg 
med på urtedyrking i 
Ringve botaniske hage. 
Vi tok en prat med gart-
neren.

Tekst: maria Landrø evensen 
Foto: Trude Witzell

Det brummer i små hagetrak-
torer, rasler i visne planter som 
skal vekk og knaser i grusen 
når travle føtter farter hit og 
dit. Vinteren har endelig slup-
pet taket og Ringve botaniske 
hage skal gjøres klar til nok 
en blomstrende sommer. Midt 

i Renessansehagen finner vi 
gartner Toril Solli. 
– Vi holder på med opprydding 
etter vinteren nå. Denne våren 
kom sent og det er ennå tele i 
jorda, så det meste som skal ut 
her i hagen står fortsatt i vekst-
huset vårt, forteller hun, mens 
hun rusker i visne kvister fra 
fjorårets mynte. 
Den siste dagen i mai skal hun 
dele sine kunnskaper om de 
ulike plantene i Renessanseha-
gen, og gi tips om hvordan de 
skal sås, stelles og hva de kan 
brukes til.
– Denne heter Sar. Solli peker på 
et bed med noen visne rester fra 
i fjor. – Den skal sås hvert år og 
ble ofte kalt fattigmannspepper. 
Pepper var dyrt på 1600– og 
1700–tallet og forbeholdt de 
rike, men med denne urten 

kunne også de fattige få sterkere 
smak på maten.

renessansehagen
Det geometrisk inndelte kvadra-
tet som kalles Renessansehagen 
på Ringve ble laget i 1994. 
Hagen er basert på Norges første 
hagebok fra 1694, Horticultura, 
skrevet av Trondheims første 
bygartner – med det passende 
navnet Christian Gartner. Den 
blir beskrevet som en urtehage 
med lokalhistorisk vri, og 
inneholder over 120 ulike pryd-
planter, mat– og nyttevekster. 
Dette er planter som var vanlige 
på 1600–tallet, og som spesielt 
egner seg i trøndersk klima. På 
skiltene kan vi lese navn som 
sjalottløk, ekte malurt, legera-
barbra, humle og groblad. 

– Disse spirer aller først i år, sier 
Solli og peker på noen begyn-
nende utgaver av nyserot og 
skjørbuksurt.

ReNeSSANSehAgeN: ringves lille 1600–talls hage er i full blomst fra midten av juni. dette er fra en tidligere sesong.

på VeNt: mange spennende vekster 
venter på å bli plantet ut i den bota-
niske hagen. gartner Toril Solli kontrol-
lerer en av dem i veksthuset.

Sytti pluss Nr 1/20136
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fAKtA  om R iNgVe  BotANiSKe  hAge

• Fredag 31. mai klokken 12 inviterer den kulturelle spaserstokken 
til arrangementet Urtedyrking i renessansehagen på ringve

• renessansehagen er en del av ringve botaniske hage, som ligger 
under NTNU Vitenskapsmuseet

• gartner Toril Solli vil gi råd og tips om dyrking av egen urtehage
• ringve museum og botaniske hage har åpent i hele sommer, med 

omvisninger, søndagskonserter, sommersang og utstillinger
• den kulturelle spaserstokkens program for juli–september vil fore-

ligge i juni
• For mer informasjon eller spørsmål om den kulturelle spaserstok-

ken, kontakt Kulturenheten på telefon 72 54 57 00

dette  SK j eR  i  tRoNdhe im i  SommeR

• den kulturelle spaserstokken blåser sommerprogrammet i 
gang med Luftforsvarets musikkorps. de holder promena-
dekonserter torsdag 6. juni i Stiftgårdsparken og torsdag 13. 
juni i Hospitalsparken, begge dagene klokken 12. Korpset 
lover marsjer, populærmusikk og klassiske perler.

• Foretrekker du musikk fra 1960– og 70–tallet, er det bare å 
ta turen til Kystad helse– og velferdssenter tirsdag 11. juni 
klokken 17. der blir det nemlig konsert med ditty group. 
og vil du helst nyte fransk musikk i edith Piafs navn, kan du 
lytte til Siv Trine Haldaas på ulike helse– og velferdssentre 
rundt om i byen fra 11. til 13. juni. 

• det er også mulig å ta en blueskveld, delta på spansk 
operalunsj eller synge med på allsangkafé på rockheim 
gjennom den kulturelle spaserstokken i juni.

• Programmet for juli og august var ikke klart da 70+ skulle 
gå i trykken, men Kulturenheten opplyser at de også i år 
vil samarbeide med olavsfestdagene og lover et variert 
program for resten av sommeren.

som gjør det mulig å ta seg fram 
med rullator eller rullestol.
Selve museet har også tenkt på 
dem med funksjonshemninger. 
De tilbyr såkalte trappeløse 
omvisninger i hovedbygget, med 
klappstoler som også fungerer 
som spaserstokker. 
Ringve museum har også egne 
tilbud til demente, med musikk, 
omvisninger og besøk i hagen.
Og vil du bli med Den kulturelle 
spaserstokken tilbake til Ringve 
arrangerer de ornitologisk 
foredrag og vandring onsdag 5. 

juni. Da vil Norsk ornitologisk 
forening lede en fugletur i den 
botaniske hage, med oppfor-
dring om å ta med kikkert og 
fuglebok. Fredag 14. juni vil 
kvinneforkjemper, politiker og 
fredsaktivist Berit Ås foredra i 
anledning stemmerettsjubileet 
i Victoria Bachke–salen på 
Ringve.

Men først kan du altså dyrke 
planteinteressen og få ekspertråd 
av gartner Toril Solli, under 
fanen urtedyrking.

Hun forteller videre at de fleste 
artene vi ser rundt oss egner seg 
i vanlige hager eller til å så i pot-
ter, og at mange av frøene er å få 
kjøpt i vanlige blomsterutsalg.

Veksthuset
– Vi har fått et flott nytt veksthus 
i år, forklarer Solli idet hun viser 
vei inn i den varmeste sonen. 
Her står urter, bananpalmer, 
sitrontrær og vakre fargerike 
blomster på rekke og rad. Planter 
som er sådd og nøye fulgt opp 
for å være klare til årets hagese-
song.
– Alt som vokser her skal ut i 
hagene ved museet, fortsetter vår 
guide, mens vi sluses inn i en 
kjøligere sone. Rundt oss bugner 
det av kristtorn, små hardføre 
palmer, og blomstrende stemor 
som skal pynte ved nyåpningen 
av museet.
– Vi selger vanligvis ikke noe 
herfra, men snart blir det en 
mulighet til å kjøpe planter fra 
veksthuset. 16. juni skal det 
nemlig være Åpen dag her, med 
salg av planter, kafé og tilbudet 
”Spør en gartner”, forteller Solli.

Gamlehagen
Noen av plantene som venter på 
sommeren i veksthuset skal nyte 

sol og friluft i det som kalles 
Gamlehagen på Ringve. Gartne-
ren er sikker på at byens seniorer 
vil nikke gjenkjennende hvis de 
besøker den.
– Mange vil kunne kjenne igjen 
planter fra sin egen eller eldre 
slektningers hager i Gamleha-
gen. Der har vi samlet planter fra 
gamle hager i hele Midt–Norge, 
– mange av dem er ikke å finne i 
handelen i dag.
Hagen åpnet høsten 2007 og 
inneholder kjøkkenvekster, 
peoner, bunndekkende planter 
og steinbedsplanter som vekker 
minner om barndommens somre 
og svunne tider i Trøndelag.

for alle
Nytt av året i hagene rundt 
Ringve er holdere med infor-
masjonsbrosjyrer. Disse vil bli 
plassert rundt omkring på hele 
det 130 dekar store anlegget, og 
gjør det mulig for besøkende å 
lære mer om vekstene og nyte en 
tur i hagene på egen hånd. 

Brosjyrene kan man plukke med 
seg og så se på det de forteller 
om når man ønsker det selv.
Området egner seg også for dem 
som har redusert bevegelighet, 
da det er asfalt– og grusveier 

NySeRot: denne prydplanten er blant de første som spirer i renessansehagen. 
den ble tidligere brukt som medisin mot gikt, men anses i dag som giftig.
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Advarer mot pensjonistlån
– med «Seniorlån» beta-
ler du mye mer til ban-
ken enn nødvendig, sier 
generalsekretær i pen-
sjonistforbundet, harald 
olimb Norman.

Tekst: mads arind Holmvik 
Foto: Johnny Syversen

Pensjonistforbundet har i dag 
mer enn 210 000 medlemmer og 
har engasjert seg i en rekke kjer-
nesaker hvor målet er best mulig 
vilkår for landets pensjonister. 

Nå advarer Norman mot at 
såkalte seniorlån kan være langt 
dyrere enn det banken sier:

– Lånet markedsføres som en 
garanti mot å bli gjeldsslave 
eller miste huset selv om lånet 
stiger. Lånet gir en engangs-
utbetaling eller en månedlig 
utbetaling resten av livet, uten at 
lånekundene noen gang behøver 
å betale hverken avdrag eller 
renter. Låntakeren er garantert å 
få bo i huset så lenge han eller 
hun ønsker. Lånet tilbys boligei-
ere, uansett inntekt, og baserer 
seg på sikkerhet i boligen. 
Gjelden betales tilbake den 
dagen låntaker dør eller flytter, 
sier Norman.

oppsiktsvekkende
Sammen med Finansportalen har 
Pensjonistforbundet gått gjen-
nom vilkårene knyttet til lånety-
pen. Basert på det de har funnet, 
advarer de norske pensjonister 
mot å ta opp seniorlån:
– Prisforskjellene som kom fram 
mellom «Seniorlån» og andre 
lån, var oppsiktsvekkende. Vi er 
veldig overrasket over å finne at 
bankene tar seg så godt betalt for 
disse lånene, sier Harald Olimb 
Norman i Pensjonistforbundet.
– Hvor godt betalt?
– En gjennomgang gjort i 
samarbeid med Finansportalen 
viser at denne typen lån gir en 

svært høy rente. Et lån på 1,8 
millioner, med sikkerhet i egen 
bolig til en verdi av for eksem-
pel seks millioner, gir gjennom 
disse lånene 40 prosent høyere 
rentekostnader enn ved et vanlig 
lån med sikkerhet i bolig, sier 
han. 

Heller ikke leder for Finanspor-
talen, Elisabeth Realfsen, lar 
seg imponere av låneproduktet 
seniorlån:

– I og med at bankene tar 
sikkerhet i låntakerens bolig, er 
det ingen grunn til at det skal 
være høyere risiko forbundet 
med dette lånet for banken. 
Våre beregninger viser at om 
man legger til grunn en forsiktig 
verdistigning på boligen på tre 
prosent per år, vil banken selv 
etter 30 år fremdeles ha nærmere 
60 prosent sikkerhet i boligen, 
til tross for at lånet hele tiden 
har vokst med renter og renters 
rente, sier Realfsen. 

Betal rentene
Norman råder bankkunder til 
å undersøke alternativer før de 
velger lånetype:
– Jeg anbefaler alltid de som 
ønsker å låne på huset eller hytta 
å velge en modell der de i alle 
fall betaler renter, slik at ikke 
lånet kontinuerlig stiger. Ved 
å velge produktet «Seniorlån» 
framfor fleksilån eller rammelån, 
velger man et dyrt lån som 
legger igjen unødvendig mye 
verdier i banken, framfor hos 
eventuelle arvinger, sier Nor-
man. Han forstår at et uforplik-
tende seniorlån i en tidlig fase 
av pensjonstilværelsen kan virke 
forlokkende, men er redd for at 
de som forringer egen bolig med 
gjeld kan få problemer om de en 
dag ønsker å flytte til en annen 
bolig på grunn av nye behov.

– Vi vet at eldre mennesker i 
Norge ønsker å bo hjemme så 
lenge som mulig. Dette er også 
en politikk det legges opp til fra 

uNNgå dyRe LåN: – Jeg anbefaler alltid de som ønsker å låne på huset eller hytta, å velge en modell der de i alle fall beta-
ler renter, slik at ikke lånet kontinuerlig stiger, sier generalsekretær i pensjonistforbundet Harald olimb Norman. 

statens side. Behov for en mer 
tilrettelagt bolig kan melde seg 
senere i alderdommen, og da er 
det trist om du ikke har mulighet 
til å flytte på grunn av et lån du 
ikke har betjent på en årrekke, 
sier Norman.

Tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at om lag 25 prosent av 
befolkningen over 66 år har 
boliggjeld over 250 000 kroner. 
Dette er en økning på 15 prosent 
siden årtusenskiftet.  

(Kilder: Pensjonistforbundet, 
Finansportalen).
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fAKtA  tRoNdhe im  
KommuNALe  peNS joNSKA SSe

• etablert 1. januar 1913  

• Forvalter 8,3 milliarder kroner

• Utbetaler om lag 400 millioner kroner årlig

• Har 10.000 aktive medlemmer

• 6.400 pensjonister

• 12 ansatte

• Formål: Yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte

Trondheim kommunale 
pensjonskasse100 år
i den staselige horne-
mannsgården har fest-
stemte pensjonister 
samlet seg i anledning 
100–årsjubileet til trond-
heim kommunale pen-
sjonskasse.

Tekst og foto: mari Janne Støle

Glade pensjonister trakteres 
med kaffe og kaker, mens 
tidligere vokalist og frontfigur 
fra Gluntan, Ørnulf Holthe, står 
for underholdningen. Den kjente 
stemmen skaper lystig stemning 
og allsang når han fremfører 
kjente sanger som Litjvisa mi, 
Langs hver en vei og Leve for 
hverandre. 
Stemningen er koselig og intim. 
Flere nynner med, mens andre 
lytter.

Holthe er et kjent fjes for mange 
og er stadig å finne som under-

holder ved ulike sammenkom-
ster og ved kirkekonserter.
– Folk vet hvem jeg er og for-
venter mye av meg. Jeg blir tatt 
godt imot, og det er morsomt å 
se at publikum koser seg. Det er 
lett å bli inspirert av et levende 
publikum. Jeg liker ikke å kalle 
meg artist. Det er trubadur jeg 
er, sier Holthe som reiser rundt i 
hele landet i bobil, med sang-
stemmen og kassegitaren sin.

alltid trivelig
Midt i mylderet av feststemte 
medlemmer møter vi pensjo-
nisten Per Loe, som nylig har 
rundet 70 år. Loe var tidligere 
systemansvarlig i Trondheim 
kommune, der han startet i 1962.
Den aktive mannen er i dag 
medlem av pensjonistutvalget i 
Sør–Trøndelag.
– Pensjonskassen har nådd en 
anselig alder, og er fortsatt en 
solid bedrift. Pensjonisttreffene 
som holdes en gang i måneden, 
er alltid en suksess. Det er trive-
lig å treffe andre og underhold-
ningen er god, sier Loe fornøyd.

Punktlig
På 100–års markeringen er 
i tillegg leder av Trondheim 
kommunale pensjonskasse, 
Helge Rudi, tilstede. I en kort og 
rørende tale, takker han pensjo-
nistene for at de finnes. 
–Dere er hovedgrunnen til at 
pensjonskassen fortsatt eksiste-
rer. 
Å jobbe med dette er en stor 
glede. Det er både interessant 
og givende for meg og mine 

ansatte. Det er stor stas at Trond-
heim kommunale pensjonskasse 
har overlevd i 100 år. 
Jeg og mine medarbeidere stiller 
høye krav til oss selv. 
Det er i hovedsak lønnen til 
pensjonistene vi styrer. Vi er 
opptatt av å være ufravikelig og 
punktlig, og pengene skal være 
på konto til rett tid.
Dette har vi gjennomført i alle 
år, og det skal vi fortsette med, 
sier Rudi.

uNdeRhoLdNiNg: Ørnulf Holthe spilte 
kjente viser fra både gluntan og otto 
Nielsen

feiRet: Helge rudi og Per Loe koste seg på 100–års jubileum med kaffe og kaker.

Sytti pluss Nr 1/2013 9



teKNoLog i  og  heLSe

Kjernejournal skal bidra til 
tryggere akutthjelp
Snart får du din egen 
kjernejournal. den skal 
sikre at legen raskt finner 
viktig informasjon om 
helsen din. 

Tekst: ruth Våpenstad 
Foto: Trude Witzell

–Hvilke medisiner bruker du? 
spør legevaktlegen
–Eh.., en liten hvit og to små blå, 
svarer pasienten. 
Tenk deg at du er så dårlig at 
du knapt kan gjøre rede for 
deg. Men hverken ambulanse, 
legevakt eller sykehusets 
akuttmottak vet hvilke medisi-
ner du bruker. De medisinske 
opplysningene er godt innelåst 
på legens kontor den helga du 
blir så syk at det står om liv og 
død. 

Det er denne situasjonen Hel-
sedirektoratet nå vil gjøre noe 
med. I flere år har det vært job-
bet med dette. I Sverige kalles 
det «nasjonal pasientoversikt». 

De aller viktigste helseopp-
lysningene om deg skal finnes 
tilgjengelig for helsepersonell 
for å kunne gi bedre hjelp. 
Personvernet er likevel ivaretatt. 

hva?
Personalia, navn på fastlege, 
utleverte legemidler på resept, 
kritisk informasjon som for 
eksempel allergier mot penicil-
lin, noen viktige diagnoser, 
smittefare eller innlagt pace-
maker skal stå her. Og tidligere 
sykehusinnleggelser, kontakt-
personer og pårørende, et eget 
pasientfelt der du kan skrive noe 
selv og logg over hvem som har 
lest journalen din. Alt dette blir 
innholdet i kjernejournalen. 

Men bare kort, og viktig infor-
masjon, ikke hele fastlegejour-
nalen, ikke røntgenbilder og alle 
epikriser (sammenfatninger av 
journalopplysninger). 

for hvem? 
I første omgang vil fastlegene, 
legevakta, akuttmottaket og 
AMK–sentralen ved St. Olavs 
Hospital prøve ut denne løsnin-
gen, i samråd med pasienten. 
Ambulansepersonell i båt, bil 
og i lufta kan få informasjon fra 
AMK–sentralen. På sikt vil hele 
sykehuset, sykehjem og hjem-
metjenesten også kunne bruke 
kjernejournal. 

hvorfor?
Det er i dag ikke noe felles 
system for pasientjournaler. 
Fastlege, apotek, legevakt og 
sykehus har sine egne systemer 
som ikke overfører opplysninger 
seg imellom. Dette er heller 

ikke tillatt i henhold til dagens 
lovgivning. 

Det er viktig at fastlege og 
sykehus raskt får tilgang til nye 
medisinske opplysninger. –Det 
har hendt at journaler har måttet 
bli sendt med taxi fra et sykehus 
til et annet, forteller Tor Erling 
Evjen, enhetsleder for helse og 
velferd i Trondheim kommune. 

–Klagesaker på behandling 
hos legevakt handler ofte om 
forbauselse over at de ulike 
pasientjournalsystemene ikke 
«snakker sammen», og derfor 
ikke har visst om medisiner og 
tidligere sykehusinnleggelser, 
sier han. Her i Trondheim ligger 
sågar den kommunale legevakta 
i samme hus som sykehuset, 
men altså med separate pasi-
entjournaler. Hensikten med 
kjernejournal er å  forebygge 
feilbehandling og feilmedisine-

ring, og spare tid på å lete etter 
informasjon. Pasienter slipper 
å gjenta sine egne opplysninger 
hele tiden. 

Prøveprosjekt
I midten av mai starter informa-
sjonskampanjen om kjernejour-
nal. Brosjyrer vil bli lagt ut på 
blant annet apotek og legekon-
tor, det vil bli omtale i avisene 
og informasjon på helsenorge.
no.. Fra høsten innføres kjer-
nejournal som et pilotprosjekt i 
Trondheim, Malvik, Melhus og 
Klæbu. Våren 2014 skal prøve-
prosjektet etter planen utvides til 
Stavanger-området. 

innsyn i egen kjernejournal
Fra november kan innbyggerne i 
Trondheim, Malvik, Melhus og 
Klæbu se hele kjernejournalen 
sin ved å logge seg på hel-
senorge.no. 

pRøVeR ut: – innbyggere i Trondheim, melhus, malvik og Klæbu blir fra høsten de første i landet som får kjernejournal, 
forteller enhetsleder Tor erling evjen. 
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– Det gir en trygghet at man 
selv kan gå inn og lese hva som 
står om seg selv, slik man selv 
kan sjekke sin egen nettbank og 
selvangivelse, sier Evjen. I data-
loggen skal det stå navn på hvem 
som har lest journalen og når. 
Du kan snakke med fastlegen 
om at det for eksempel er viktig 
at det står at du er allergisk for 
nøtter eller vepsestikk. Du kan 
i sin egen rubrikk skrive hvem 
som er den nærmeste pårørende.

Evjen understreker at kjer-
nejournal ikke må forveksles 
med stortingsmelding nr. 9: 
«Én pasient, én journal», som 
helseminister Jonas Gahr Støre 
lanserte i Trondheim. Det er 
noe mer omfattende som er 
langt fram i tid, og som nå skal 
utredes nøye. Kjernejournal er et 
selvstendig skritt på veien mot 
én journal. 

reservasjonsrett
– Tillit til helsevesenet er viktig, 
derfor er taushetsplikt sentralt 
i lovgivningen. Men flertallet 
på Stortinget har gått inn for en 
lovendring for å få til kjernejour-
nal. Det skjedde i juni 2012, sier 
Evjen. Nå utarbeides en egen 
forskrift for kjernejournal. 

Alle de 215.000 innbyggerne 
med folkeregistrert adresse i 
Trondheim, Malvik, Melhus og 
Klæbu kommune vil automatisk 
få kjernejournal. Det er viktig å 
vite at den som vil, kan reser-
vere seg mot å være registrert i 
kjernejournal. Men da må man 
selv aktivt gjøre det ved å ringe 
HELFO. Fra august kan man 
også reservere seg fra kjerne-
journal på helsenorge.no.

Løsningen med kjernejournal (illustrasjon fra Helsedirektoratet)

Mulighet for sommeropp-
hold i trivelige omgivelser
mange har et ansvar for 
eldre slektninger som er 
avhengige av en hjel-
pende hånd, samtidig 
som pårørende ønsker 
seg en velfortjent ferie. 
da kan det være utfor-
drende å få kabalen til å 
gå opp. 

Tekst og foto: mari Janne Støle

Trondheim Kommunes som-
mertilbud ved Olavsgården er et 
populært tiltak.
– Vi vet at behovet for som-
meravlastning er der. Mange 
pårørende har ansvar for sine 
eldre slektninger, men alle tren-
ger et pusterom og litt tid for seg 
selv, sier fagleder Gro Oppegård 
ved Olavsgården. 
– Tilbudet om sommeravlast-
ning varer fra midten av juni 

til midten av august. Mange 
benytter seg av tilbudet, og det 
lønner seg å være tidlig ute med 
søknaden, understreker Oppe-
gård.

stor trivsel
På Olavsgården tilbys de eldre 
både omsorg, stell og god mat. 
De vakre uteområdene brukes 
flittig til ulike aktiviteter. – Vi 
arrangerer turer i nærområdet, 
dans og grillaften. Vi har høyt 
fokus på trivsel. Treningsrommet 
brukes flittig, og mange koser 
seg med både bingo, sang og 
ulike brettspill innendørs. Mange 
kommer tilbake år etter år, og vi 
får ofte gode tilbakemeldinger, 
sier en engasjert fagleder.

Unikt tilbud
Olavsgården er det eneste 
tilbudet om sommeravlastning 
for eldre i Trondheim. Her finner 
du ansatte med ulik kompetanse, 

sykepleiere, hjelpepleiere og 
aktivitører. Stedet har regelmes-
sig besøk av lege. 
Her bor alle eldre på dobbelt-
rom. Noen stifter nye bekjent-
skaper og varige vennskap. 
– Det har aldri vært noe negativt 
med at flere deler rom, heller 
tvert imot. Det er morsomt å 

se at de eldre setter pris på det 
sosiale. Gleden er stor, og de 
liker å dele gode opplevelser 
med andre, sier Gro Oppegård, 
som ønsker deg velkommen 
til en hyggelig opplevelse ved 
Olavsgården.

tRiVSeL: På olavsgården møter du hyggelige og dyktige ansatte. Fra venstre: elin 
grunnhov, Susan Vaag, eva Schjetne, rita Nordby, randi aaker, Kristin Haltstrand 
og gro oppegård.
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Gjørtleren på Bakklandet

Nedover Bakklandet, den 
idylliske gamle bydelen, 
står små trehus tett i tett. 
før i tiden bodde det 
mange håndverkere her. 

Tekst og foto: Haldis isachsen

Bydelen oser av historie og tra-
disjoner. Ved Nedre Bakklandet 
21 henger det fortsatt et gammelt 
skilt der det står ”Blikkenslager 
Kvarme”. Han holdt til i bak-
gården i mange år. Nå er det 
bare skiltet igjen. I nabohuset 
er det en stor, rød port med ei 
Trondhjemsrose i messing og 
et skilt der det står: NIDAROS 

METALVAREFABRIK. Porten 
leder inn til en bakgård. Her 
ligger gjørtlerens verksted. 

Første etasje består av to små 
rom delt i to med ei åpen dør 
i mellom. På de gamle, slitte 
veggene henger et utall rare red-
skaper og rundt omkring er det 
slipe– og formingsmaskiner, en 
sandkasse, en stor ovn og mye 
annet. Det er kaldt i rommet. 

Ei bratt trapp med smale trinn 
fører opp til andre etasje, og ned 
trappa kommer Kaare Ramberg 
blid og fornøyd. Han har mes-
singrester som glinser i håret 
etter at han har stått og slipt.

Barndomsminner
Kaare Ramberg forteller:
– Jeg er vokst opp i gården 
sammen med foreldre, bestefor-
eldre og tante. Det var et annet 
miljø den gangen, og samholdet 
var godt. Leilighetene var stort 
sett overbefolket av arbeiderfa-
milier på Bakklandet. Det bodde 
visstnok 13 unger i denne gården 
før krigen. 

Da jeg var liten, husker jeg vi 
spilte mye fotball nede ved elva. 
Det var godt ikke mødrene våre 
så oss når vi måtte uti elva og 
hente ballen, forteller han. Det 
var også mye rotter i elvekanten 
den gangen. Det var utedo og alt 

gikk rett uti elva. I dag er elva 
ren og fin.
– Da Nidaros Metallvarefabrikk 
på Øya ble nedlagt i 1917, 
kjøpte bestefaren min Oskar 
Ramberg sine egne maskiner 
og flytta til lokalene vi er i nå, 
forteller han. 

Gjørtler in spe
– Det sies at for noen er framtida 
skrevet mer eller mindre fra 
den dagen man blir unnfanget. 
Jeg fikk gjørtleryrket inn med 
morsmelken. Da jeg var liten 
var jeg mye her i verkstedet.  
Arbeiderne likte det ikke, og jeg 
ble nektet adgang. Etter at de dro 
hjem gikk jeg tilbake og lekte 

fAmiLietRAdiSjoN: Kaare ramberg er tredje generasjons gjørtler i verkstedet på Bakklandet.  
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meg i sandkassen som står her, 
beretter han.
 
Født inn i en familie der to 
generasjoner allerede hadde 
livnært seg på gjørtleryrket, var 
veien gått opp for Kaare. Han 
hadde heller ikke noen søsken 
som kunne videreføre familiebe-
driften. 
– Jeg er tredje generasjon gjørt-
ler som jobber her. Barnebarnet 
mitt som er femte generasjon, 
gikk i læra hos meg og er utdan-
net gjørtler, men jobber med et 
annet yrke. 
Jeg har aldri følt at noen påla 
meg å ta over bedriften. Men 
dersom man vil bli rik, er 
gjørtleryrket ikke å anbefale, sier 
han.
 
Gammel tradisjon
Håndverket stammer fra Tysk-
land og gjørtler betyr opprinne-
lig "Spennemaker". 
Gjørtlere smelter, støper og 
sliper nytt metall og var beteg-
nelsen på de som på 1400–tallet 
satte spenner i sko og hatter.

Da han tok over etter faren på 
syttitallet, var det opp klokka 
seks om morgenen for å varme 
opp ovnen slik at det kunne 
støpes gjenstander før klokka 
tolv. Nå fyres det opp med olje, 
og det går fortere. 

støpekunsten
Han inviterer meg til å være 
med på støping, og jeg takker ja 
med glede. Når jeg kommer står 
Kaare og putter gamle rester av 
messing, kobber og sink oppi 
ovnen som gløder av varme. Sin-
krøyken henger tykk i rommet, 
og jeg hoster og hoster. Da får 
jeg ei maske av Kaare som jeg 
tar på meg. 
– Det er viktig med hjelm, 
briller, visir, hansker og beskyt-
telsesdress, sier han.  
– Før brukte vi bare solbriller 
som beskyttelse. Vi brukte 
asbesthansker. De nye tåler ikke 
varmen like godt. 
Han går bort til sandkassen som 
er fylt med hollandsk elvesand. 
Formene ligger i en slags kasse. 
Det drysses over dystepulver 

som skiller modellen fra sanden. 
Kaare rister sanden over model-
lene og stapper sand rundt og 
ruller ei tung kule over så sanden 
blir kompakt. 

hjelpsom nabo
Naboen Kurt Sandaunet er her 
denne dagen for å hjelpe til.
– Man må være to om jobben 
med å fylle metallet i formene, 
forteller han.
Kaare måler temperaturen nede i 
ovnen, og sier at om ti minutter 
vil det være klart. Og det stem-
mer. Da er temperaturen 1150 
grader Celsius!
Glødende, flytende masse løftes 
opp fra ovnen i en digel som 
løftes forsiktig over til formene 
som står ferdig på gulvet. Den 
glohete  massen helles i. Det 
er dyp konsentrasjon! Det er 
så røykfullt at jeg nesten ikke 
ser de to som utfører jobben. 
Det fortelles at ved støping må 
det være riktig temperatur hele 
tiden, blir det for varmt blir 
messingen stygg. Den stivner 
etter en times tid. Deretter 
slåes formen ut og gjenstanden 
frigjøres. Etterpå er det sliping 
og polering. Denne gangen ble 
gullkremmeren til Rema, som 
deles ut hvert år, støpt.

egne produkter
Ei bratt trapp leder opp til andre 
etasje til et verksted der det 
hovedsakelig utføres restaure-
ring og bevaring av gamle gjen-
stander. Bedriften er eksperter 
på alle slags gjørtlerarbeider og 
produserer en rekke gjenstander, 
støpt i messing og bronse. En 
spesialitet er produksjon og 
restaurering av kirkelysekroner 
i barokkstil. Det lages ulike 
pyntebeslag og spesialprodukter 
som Nidarosstaken, Gauldals-
staken, Listastaken og Trond-
hjemsrosen – store og små – og 
ringeapparater. Dessuten har 
bedriften produksjon av nav-
neskilt og minneplater i bronse 
blant annet. 
Kaare forteller at etter så mange 
år med støping i messing og 
bronse, har de opparbeidet en 
ganske stor samling med model-
ler til alt fra kirkelysekroner til 

små knapper og beslag. Mange 
av modellene er formet her av de 
forskjellige generasjonene, men 
noe er kopier fra gammelt av. 
– Prinsippene i håndverket er 
beholdt, ca. 80 prosent av det 
vi gjør i dag utføres på akkurat 
samme måte som for hundre år 
siden. Det er mye å lære, og som 
gjørtler må du være kreativ, og 
ikke være redd for å bli skitten 
på hendene, sier han.

den siste gjørtler?
Verkstedet er en severdighet i 
seg selv, fylt med verktøy og 

mange flotte produkter. Utenfor, 
på Bakklandets brostein, går folk 
forbi uten å vite hva som skjuler 
seg i denne bakgården...

I dag er det bare tre gjørtlere i 
hele landet.
– Jeg ser ikke noe problem i at 
bedriften her legges ned, men at 
gjørtlerfaget forsvinner er trist, 
sier fagmannen på Bakklandet, 
han med det betagende og 
tradisjonsrike yrket. 

VARmt: Temperaturen er kritisk for en god støp. 

iNNgANg: Bak den røde porten til Bakklandet 23 holder gjørtleren hus.
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poRtRettet

Litteratur og geriljabroderi

– jeg er heldig, for det 
eneste jeg lengter etter 
er mer tid. jeg er en fri-
tenkende løsarbeider, og 
det er fryktelig mye jeg 
har lyst til å gjøre, sier 
forfatter og kulturarbei-
der inga elisabeth Næss. 
72-åringen er pensjons-
alder bare et abstrakt 
ord. 

Tekst og foto: Unni Skoglund

Inga E. Næss er i innspurtsfasen 
på en roman og en dokumentar-
bok, henholdsvis hennes 21. og 
22. utgivelse. Denne vårdagen i 
2013 er selveste deadlinedagen 
på dokumentarboka. Men 
heldigvis tar hun seg tid til en 

formiddagsprat med 70+. Hun 
lukker ytterdøra bak oss. Viser 
vei innover i bygårdsleiligheten. 
Den ligger oppe i høyden på 
Bakklandet. Og har vinduer som 
slipper byen inn. Fra skrive-
pulten sin ser hun bryggerekka, 
Nidelven og Nidarosdomen. 
– Utsikten er ikke så ulik den jeg 
har i mitt andre hjem, på Husøya 
på Vega. Der ser jeg også over 
til de gamle bryggene, forteller 
hun. 
For Inga E. Næss er ikke bare 
trønder. Det vitner forfatterska-
pet hennes også om. Flere av 
bøkene hennes, både romaner og 
dokumentarbøker, tar utgangs-
punkt i øysamfunnet Vega i 
Nordland. 
Inga har også satt fysiske spor 
etter seg der oppe: hun har bygd 
opp det populære ærfuglmuseet 
på Vega. Og hun var sterkt invol-

vert da øysamfunnet fikk innpass 
på UNESCO sin verdensarvliste. 
I Trondheim har hun vært en 
aktiv del av byens kulturliv 
i mange tiår, ikke bare som 
forfatter, men også som bruks-
kunstner. Hun holder blant annet 
kurs i hvordan man bearbeider 
og trykker på skinn.

håndverk
– Skinn er et så utrolig godt og 
vakkert materiale å jobbe med, 
sier hun og viser fram noen av 
sine skinnarbeider. – Men min 
nyeste hobby er geriljabroderier! 
utbryter hun med entusiasme. 
– Her får jeg brukt min evne til 
spissformuleringer! Hun henter 
fram budskapene hun har satt 
med korssting, blant annet: «Nei 
til laks med lus og torsk i olje». 
Med humor og politisk snert 
får hun sagt både det ene og det 

andre. For hun har mye hun vil 
ut med. Slik har det alltid vært. 
Og da hjelper det ikke å gjemme 
seg bort. Derfor er det heller 
ikke så overraskende at hun har 
vært bystyrerepresentant for 
Rød Valgallianse i Trondheim i 
en periode, og vara i en annen 
periode.  
– Det er som med Knøttet i Tove 
Janssons bøker – det må ut å si 
«Hallo!» for at noen skal vite 
at du er til. Det er ingen av oss 
som blir synlige hvis vi sitter i 
en krok og tier stille, poengterer 
Inga.

de viktige kommuni-
kasjonsmidlene
Hun kom til Trondheim 
som syvåring sammen med 
foreldrene. De reiste fra et 
lite gårdsbruk ved havet, og 
bosatte seg på Eberg. Oppe på 

LyS: etter hvert som jeg blir eldre føler jeg behov for mer lys, og gult gir lys, sier inga. gult går igjen i interiøret hennes. 
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poRtRettet

Snaustrinda, som det den gang 
ble kalt. På Vega hadde hun lært 
å skrive nynorsk i løkkeskrift. På 
Berg skole var det formskrift og 
bokmål som gjaldt. 
– De andre ungene lo av dialek-
ten min, så jeg ble nødt å bytte 
om til trøndersk. Alle kom-
munikasjonsmidlene jeg hadde 
hatt så langt i livet måtte endres. 
Også de sosiale normene var 
annerledes. Jeg følte meg som en 
innvandrer. En som ikke hørte til 
her. Jeg lengtet voldsomt tilbake, 
forteller hun.
Fintrøndersken som hun måtte 
adoptere som syvåring, har hun 
beholdt. I skriftspråket sjong-
lerer hun mellom bokmål og 
nynorsk. 
Inga kikker på meg over 
tekoppen. Hun har fortsatt noe 
distinkt, ungpikeaktig over seg. 
En gnist som tidvis slår ut i 
brann.
Hun forteller at hun som 
21–åring giftet seg med den 
hun syntes var den kjekkeste 
studenten på hele NTH. Sammen 
flyttet de til Oslo. Det ble et kort 
ekteskap og senere forelsket hun 
seg i forfatteren Axel Jensen. 
Inga ble gravid og fødte datteren 
Tale.  
– Axel var en veldig komplisert 
mann. Jeg bestemte meg for å 
oppdra Tale alene, selv om det 
var krevende å være alenemor 
på 60–tallet. Ikke hadde jeg fast 
jobb og krav på barselpermisjon 

heller. Jeg jobbet til dagen før 
hun ble født og startet på igjen 
tre uker etterpå. Det var tøft, 
men det gikk, forteller hun. 

Vendepunktet
Inga hadde en cand.mag–grad 
fra universitetet og fikk etter 
hvert fast jobb som journalist 
i Forbrukerrapporten. Så traff 
hun trondheimeren Peder 
Martin Lysestøl. De giftet seg, 
han adopterte Tale, og sammen 
flyttet de tre tilbake til Trond-
heim. Ekteparet fikk seg jobber i 
hjembyen og var begge aktive i 
lokalpolitikken.
Fjorten år gikk, og kanskje 
kunne enda flere år ha gått. Men 
på slutten av 80–tallet brøt Inga 
med så godt som alt. Hun skilte 
seg fra Lysestøl. Sa opp den 
faste lærerjobben. Trakk seg ut 
fra politikken, og dro på tokt 
med jekta Pauline i nesten ett 
år. Da hun kom tilbake viet hun 
tiden til skrivingen.
– Jeg åpnet opp for det ufor-
utsigbare. Det var en enorm 
frihetsfølelse. Jeg følte at jeg for 
første gang, fullt ut, våget å tro 
på meg selv og mine drømmer. 
Jeg bestemte meg for å satse på 
ordene, forteller Inga. 

trekkfugl
Hun gjorde også alvor av 
drømmen om å ha et tilholds-
sted på Vega. Hun kjøpte seg 
et lite nordlandshus på en av 

Vegas 600 øyer. Huset ble også 
skrivestuen hennes. Siden da har 
hun vært en trekkfugl. Hver vår 
dras hun nordover. Hun kjenner 
at det kribler i kroppen når april 
melder seg. Så vier hun seg til 
hav og vind og fugleskrik i uker 
og måneder. Hun blir nordpå til 
mørketida legger seg over de 
vidt spredte øyene. Da trek-
ker byens lys henne tilbake til 
Trondheim.
– Lenge trodde jeg at jeg måtte 
velge mellom å være trønder 
eller nordlending, men etter 
hvert forstod jeg at jeg kunne 
gjøre som Ole Brumm, og si: 
«Ja, takk til begge deler». 

Gir seg ikke
Dokumentarboka hun er i ferd 
med å sette sluttstrek for er et 
prosjekt som har ulmet over to 
tiår: Boka om øyfolket på Vega. 
Hun har sittet med tre pc–er på 
en gang for å holde oversikt over 
en mengde med tekst og bilder 
og dokumenter. Nå har hun 
smidd det hele ned til en form 
hun er fornøyd med. På veien 
dit har hun har kjent kroppen bli 
stiv og støl. 
– Jeg merker jo på kroppen at 
jeg er en gammel dame. Jeg blir 
stiv og sliten av å sitte mye i ro 
å jobbe. Men det er så mye jeg 
skal ha gjort. Det nytter ikke å 
gi seg nå. Jeg har flere bokideer 
i hodet mitt, poengterer hun og 
tilføyer: 

– Jeg er et arbeidende menneske. 
Siden jeg ga slipp på alt det faste 
og ble frilanser i 1989, har jeg 
levd av frilansinntekt og stipen-
der. Jeg har vært heldig og fått 
forfatterstipender. I en periode 
hadde jeg også garantiinntekt fra 
Faglitterær forfatterforening. 
Med alle prosjektene er det ikke 
til å undres over at hun ikke har 
prioritert kjæresterier. 
– Hvis noen spør meg om 
sivilstatus svarer jeg at jeg lever 
i et lykkelig samboerskap med 
meg selv, sier hun og leverer sitt 
underfundige smil. Hun setter 
seg i gyngestolen og lar den rulle 
over de rue gulvplankene. Fram 
og tilbake. 
I etasjen over henne har dat-
teren Tale, med mann og barn, 
leilighet. Akkurat nå bor de i 
Tromsø på grunn av jobb, men 
etter hvert vender de tilbake til 
bygården og Inga.
– Jeg er veldig glad for å ha hatt 
dem så nært i mange år, og ser 
fram til at de kommer tilbake 
igjen. Men det er jo ikke slik at 
jeg rekker å kjede meg når de er 
borte.
Hun løfter blikket mot den 
nesten himmelhøye himlingen.
– Livet er en stadig utvikling. Vi 
må aldri slutte å stille spørsmål 
og lete etter nye svar. Denne 
prosessen stopper ikke selv om 
man passerer 72 år, slik som jeg 
har gjort. Jeg har ennå mye å 
lære, sier Inga Elisabeth Næss.

geRiLjABRodeRieR: er broderier som 
ikke er nusselige, men har et budskap. 
det passer bra for inga e. Næss.

ARBeidSpLASSeN: omgitt av bøker trives forfatteren godt. Utsikten fra skrivepulten er det heller ingenting å si på.
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temaBydeLSmuSeum

Museum og møteplass  
– drevet på dugnad

takket være innsatsen 
til lokale ildsjeler er 
det hver søndag åpent 
museum på Ranheim 
jernbanestasjon.

av mads arind Holmvik

På 1800–tallet hadde Ranheim 
spredt bondegårdsbebyggelse, 
med småbruk og 5–6 storgår-
der. Med jernbanen i 1881 og 
åpningen av papirfabrikken i 
1884 økte befolkningen. Fabrik-
ken trengte arbeidskraft og folk 
kom til fra hele landet, men også 
fra Sverige. Denne overgangen 
fra bonde– til industrisamfunn 
er skildret innenfor dørene 
til museet på Ranheim. Selve 
museet åpnet i 1986 i lokalene 
til gamle Ranheim skole, men 

flyttet til dagens plassering på 
Ranheim jernbanestasjon i 1997. 

søndagsåpent
Driften av museet er dugnads-
basert. Om lag 50 personer, de 
fleste over 60 år, fordelt på ulike  
vaktlag, sørger for åpne dører en 
dag i uka:
– Vi har søndagsåpent og 
finansierer gildet uten offentlig 
støtte. Det har gått bra hittil, 
mye takket være husleiestøtte 
fra papirfabrikken. Fabrikken 
gikk imidlertid konkurs i fjor, 
og selv om den startet opp på 
nytt stoppet tilskuddet. Nå er 
det fotografier, oppsparte midler 
og dugnadsånd som holder oss 
i gang, sier 65 år gamle Olav 
Paulsen. Han er leder for museet 
og historielaget, et verv han har 
hatt siden 1995. 

– Hva motiverer deg til en slik 
innsats for lokalmiljøet?
– Jeg er 4. generasjons Ran-
heimsbygg, og jeg jobbet på 
papirfabrikken i 40 år. For meg 
er det naturlig å engasjere meg 
i det som skjer på hjemplassen 
min, sier han.

4000 gjenstander
– Hvordan kom ideen til et 
bydelsmuseum?
– Vi ville ta vare på Ran-
heimshistorien, og formidle 
gammel kunnskap til nye slekter. 
Så langt har vi mer enn 4000 
gjenstander i museet, og det 
kommer stadig nye, sier han. 
Museet er organisert slik at 
stasjonsbygget både er museum 
og møteplass:
– Her har vi enkel servering, 
og historisk riktig innredning 

med møbler og inventar som 
var vanlig før. I godshuset er 
det temabaserte utstillinger med 
blant annet tekstil og håndarbeid, 
kjøkkenredskaper, sportsutstyr, 
ei gammel og innredet skolestue 
med bøker fra 1850–tallet, og et 
eget rom for papirfabrikken, sier 
han.
– I tillegg har vi litt over 1000 
gamle fotografier, noen av dem 
digitaliserte, legger han til.
– Hva er museets mest unike 
gjenstand?
– Det må være Ranheimsspenna 
fra vikingtida. Den ble funnet i 
1947, og vi har fått laget en kopi 
som vi selger en del av. Origina-
len er utstilt på Vitenskapsmu-
seet i Trondheim sentrum.

NeSteN på SKiNNeR: drøyt 10,3 meter over havet, tett ved jernbanesporet til Trondheim, ligger bydelsmuseet på ranheim. (Foto: mads arind Holmvik)
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tema

fAKtA  om muSéet  på  RANhe im

• åpnet i 1986 i gamle ranheim skole

• Flyttet inn i bygget til ranheim jernbanestasjon i 1997.

• dugnadsbasert drift.

• Søndagsåpent.

• inngangsbilletten dekker både omvisning, kaffe og servering.

• For ytterligere info se www. ranheimbydelsmuseum.no

(Kilde: ranheim historielag, og ranheim Bydels museum)

BydeLSmuSeum

Trivelig og sosialt
– Bydelsmuseet på Ran-
heim er en viktig sosial 
arena for oss pensjonister 
i nærmiljøet, sier Lisette 
dahle (78). hun er en av 
mange stamgjester på 
søndagene.

av mads arind Holmvik

Det er ikke uvanlig at nærmere 
100 personer er innom dørene 
i løpet av de tre timene museet 
har åpent hver søndag, i følge 
Olav Paulsen, som leder museet. 
Og det til tross for at det kun 
er sitteplass til 30 innendørs. 
Venninnene Lisette Dahle (78) 
og Aud Kristiansen (82) er ofte 
innom:

Betyr alt
– Vi er begge opprinnelig fra 
Singsaker, men flyttet til Ran-
heim på grunn av kjærligheten.  
Som yrkesaktiv jobbet jeg på 
kontor, Lisette var barnepleier, 
sier Aud.
– Hva betyr museet for dere?
–  Det betyr alt. Mange gleder 
seg til søndag, til å gå hit og 

treffe kjente i trivelige og trygge 
omgivelser, sier Aud.
– Du kan godt skrive at dette er 
vår faste møteplass, enten det 
ryker eller fyker, legger Lisette 
muntert til. Kirsten Karlsen (84) 
og Elsa Sandtrø (79) er hjertens 
enige:
– Vi storkoser oss når vi er 
her. Både kaffen, vaflene og 
selskapet er topp, kommer det 
fra begge. 
– Jeg er egentlig nordlending, 
fra et lite sted utenfor Tromsø. 
Kjærligheten ville det derimot 
slik at jeg flyttet hit i 1949, 
og siden ble jeg boende, sier 
Kirsten.
– Jeg flyttet bare fra Malvik jeg 
da, men jobb og kjærlighet spilte 
nok inn også for meg, sier Elsa.

flott tilbud
Utenfor museet noen meter nord 
for perrongen er en egen plat-
ting, spesielt populær på solrike 
dager. Denne søndagen stifter 
vi nærmere bekjentskap med 
en munter kvinne–kvintett som 
har tanker om museet og om 
lokalmiljøet:
– Vi setter umåtelig stor pris på 
å ha et slikt tilbud i nærmiljøet. 

Hit kan vi gå og treffe venner og 
kjente. Vi har det trivelig og vi 
er sammen med andre. Det betyr 
mye, sier Solveig Bjørkander 
(84).
– Samtidig ser vi at bydelen er i 
endring. Mange nye er flyttet hit. 
Før kjente vi alle, slik er det ikke 
lenger, sier Inger Saksvik (83).
– Hva tenker dere om det?
– At det viktige for oss blir å ta 
vare på de nye som kommer. 
Og at vi videreformidler den 
positive, gode Ranheimskultu-
ren, som vi har nytt så godt av 
gjennom et langt liv, sier Laila 
Tiller (84).

fekteutstyr med kårde
Av andre gjenstander kan nevnes 
både kårde og landslagsdrakt:
– Fekteutstyret tilhørte direk-
tøren på papirfabrikken. Han 
drev med tennis og fekting. 
Landslagsdrakten tilhørte fot-
ballspilleren Johan Saksvik. Han 
var en solid forsvarspiller som 
var på landslaget i 1947, fortel-
ler Paulsen. Museet har også sitt 
eget skomakerhjørne:
– I årene 1940–50 var det fire 
skomakere på Ranheim. Det til 
tross for at det var færre innbyg-
gere da enn nå. En forklaring 
kan være at folk gikk mer til 
fots, slet mer sko og reparerte i 
stedet for å kjøpe nytt, forteller 
han. Fiskeutstyr er det også mye 
av i rommet. Paulsen forklarer at 

fiske for matauk var helt vanlig 
på 50–tallet:
– Noen gjorde dette til en egen 
geskjeft, og gikk rundt med tril-
lebår fra hus til hus for å selge 
fisken. 
– Hvilken respons får dere fra 
lokalmiljøet?
– Vi har jevnt godt besøk og 
mange stamgjester. I tillegg til 
mange pensjonister har vi også 
besøk av skolebarn. Ungene er 
nysgjerrige, men samtidig vet de 
lite om hvor langt teknologien 
har kommet i dag. Når vi fortel-
ler at folk knapt hadde hustele-
foner før, ler de bare. Og når vi 
viser fram en skrivemaskin er de 
sikre på at det må være tastaturet 
til en gammel datamaskin.

KoSeLig møtepLASS: Lisette dahle 
(78) til venstre og aud Kristiansen (82) 
stortrives i museumskafeen: – å drikke 
en kopp kaffe eller to, mens man pra-
ter om livet, er både fint og koselig, 
sier de begge.

– eN gARde: museumsleder olav Paulsen viser frem kården som i sin tid tilhørte 
en av direktørene på papirfabrikken.
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hjeLpemidLeR

fAKtA  h j e LpemiddeLSeNtRALeN

• NaV Hjelpemiddelsentral i Sør–Trøndelag tlf 73 43 84 00

• Norges Handicapforbund tlf 22 17 02 55

• Helse– og velferdskontorer: Østbyen tlf 72 54 15 00,  
Heimdal tlf 72 54 95 00, Lerkendal tlf 72 54 06 00 og  
midtbyen tlf 72 54 07 00. 

Hjelpemiddelsentralen kan 
finansiere seteheis
inngangsporten til å søke 
om heis er å kontakte 
ergoterapeut i din bydel. 
trappebredde og hensyn 
til andre beboere blir 
vurdert. 

Tekst: ruth Våpenstad

Heis for svingete eller rette trap-
per, rullestolheis, plattformheis 
og sjaktheis, mulighetene er 
mange for å få lagt inn heis. Men 
det er mange hensyn å ta: 
Er det behov for heis? Å få 
lagt inn heis er en tidkrevende 
prosess. Er flytting til en annen 
bolig et bedre alternativ?
Er man selvhjulpen med heis? 
Har man sittebalanse? Vil man 
klare å betjene heisen selv? Vil 
man klare å forflytte seg til og 
fra heisen selv? 

Brannsikkerhet
Formelt søker man selv, i eget 
navn. Ergoterapeuten hjelper 
til i søknadsprosessen med en 
individuell helhetsvurdering, 
såkalt «funksjonsvurdering». 
Hun fyller ut skjemaer og tar 
mål av blant annet trappebredde. 
– I de senere årene er kravet til 
rømningsveier blitt innskjer-
pet. Heisen kan ikke være til 
hinder som rømningvei ved en 
eventuell brann. Det er krav til 
en viss fri bredde i trappa, sier 
kontorsjef Roy Harbak ved NAV 
Hjelpemiddelsentral. Sentralen 
behandler søknadene og vurde-
rer om heis er en mulighet. Selve 
hjelpemiddelet og montering av 
dette dekkes av  Folketrygden.  
Heisen skal heller ikke være til 
hinder for fri ferdsel for de andre 
beboerne i trappeoppgangen, 
hvis de f.eks. ved flytting må 
bære en sofa. Noen seteheiser 
har sete som kan slåes inn til 

veggen for å minimere plassbe-
hov. 

Godkjennes av huseier
Så må borettslag, sameie eller 
privat huseier samtykke til 
løsningen på et eget skjema. 
Selve løsningen må ofte spe-
siallages, og bestillingen fra 
Hjelpemiddelsentralen tar noen 
uker. NAV kan også gi tilskudd 
til ombygning, oftere i en privat 
bolig. Til sist må elektriker ofte 
inn i bildet for strømløsningen i 
trappa. NAV Hjelpemiddelsen-
tral betaler demontering og retur 
av hjelpemiddelet. 

–Husk at vi er her for å bistå 
brukere, både for å bo hjemme 
lengst mulig, og ha en bra 
tilværelse! sier Roy Harbak. 

å få installert trappeheis i private hjem er mulig. illustrasjonsfoto.
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Husbanken støtter montering av heis
private gårdeiere, borettslag 
og sameier kan søke om å få 
dekket halvparten av utgif-
tene til å etterinstallere heis i 
hus med tre etasjer eller mer. 

Tekst: ruth Våpenstad

Penger kan gå til konsulent-
bistand til prosjektering, 
kostnadsoverslag og selve 
installasjonen av heisen. Det gis 
tilskudd til inntil 50 prosent av 
kostnadene til prosjektering, og 
inntil 50 prosent av kostnadene 
til installering av heis. 
Egen søknadsblankett for dette 
fåes hos Husbanken. Søknaden 
sendes Husbankens regionkon-
tor.
Ta opp behovet for heis med 
styret i borettslag eller sameie. 
Dette er en sak for årsmøtet. 
Noen andelseiere vil være imot 
på grunn av redsel for høyere 
husleie. Da kan verdiøkning av 
leiligheten være et argument 
som gir gjennomslag. 

Kattem Brl
Kattem Borettslag har gode erfa-
ringer med å bygge en heissjakt 
i betong på utsiden av bygget. 
Løsningen er tilpasset utseendet 
på huset. Slik kan man tro at det 

alltid har vært der, tilknyttet det 
opprinnelige trappeløpet. 
– Beboerne var i utgangspunktet 
imot å innstallere heis i blokka 
fordi de mente det ville bli for 

dyrt. Etter at borettslaget fikk 
innvilget tilskudd fra Husbanken 
ville det bli et påslag på maksi-
malt 200 kr per bolig i måneden 
i denne blokka. Da stemte 

fAKtA

HUSBaNKeN, region midt–Norge tlf 815 33 370
«HeiS og LeVeKår» NiBr 2012:19 .Forfattere are Holm, Siri 
Nørve, eva Karvel.

Mer sosial med heis
innkjøp, friluftsaktiviteter 
og sosial kontakt blir let-
tere med heis, særlig for 
eldre enslige. Livskvalite-
ten og selvhjulpenheten 
øker. 

av ruth Våpenstad

Å gå på besøk til slekt og 
familie, og selv få besøk i egen 
bolig, ble lettere etter at heis ble 
etterinstallert i blokka. Det er 
erfaringene fra borettslag på Øst-

fot eller ville ut med barnevogn. 
Etterinstallering av heis førte 
til verdistigning i de øverste 
etasjene. Å få heis ga alle en 
trygghet for at de kunne beholde 

Kattem Borettslag har fått støtte til å ettermontere heis, tilpasset husenes utseende. Foto: Husbanken/Wenche ervig

sin egen leilighet, hvis de i 
framtida skulle bli skrøpelige.    
De samfunnsøkonomiske gevin-
stene ved ettermontering av heis 
er absolutt til stede, 

landet, skrevet i en undersøkelse 
av Norsk institutt for by– og 
regionforskning (NIBR). 
Installering av heisen første til 
mer nabokontakt for en tredjedel 
i undersøkelsen. Jo høyere opp 
i etasjene de bodde, desto mer 
positive var de til å ha fått heis. 
Det ble også lettere å bruke kjel-
leren mer aktivt. Tretti prosent 
av de intervjuede beboerne 
hadde problemer med å bevege 
seg. Men å  få heis ga en enklere 
hverdag for alle, når de hadde 
storhandlet matvarer, brukket en 

beboerne for, sier styreleder 
Oddrun Nordgård i en erfarings-
rapport fra Husbanken Region 
Midt–Norge 2012. 
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Gylne år på filmlerretet

”å bli gammel er ikke for 
pyser” uttaler Bette davis 
i dustin hoffmans regi-
debut, filmen Quartet. 
dette er kun en av flere 
nye filmer som fokuserer 
på eldre og eldres situa-
sjon.

Tekst: Unni Skoglund

Tidligere i år vant den franske 
filmen Amour, Oscar med sin 
historie om et ektepar i 80–
årene. Tematikken dreier rundt 
hvordan deres kjærlighet settes 
på prøve etter at kona får slag og 
blir pleietrengende.

Quartet og Amour er langt 
fra de eneste kinofilmene de 
siste par årene, som har eldre-
problematikk i seg. The Best 
Exotic Marigold Hotel med Judi 

Dench i hovedrollen er et annet 
eksempel. I fjor kom også Hope 
Springs, der et aldrende ektepar, 
spilt av Meryl Streep og Tommy 
Lee Jones, søker terapeutisk 
hjelp på grunn av sitt døende 
sexliv. 

Et annet eksempel er filmen En 
lady i Paris, som har premiere 
i Trondheim i mai. Den handler 
om en Anne som forlater Estland 
for å komme til Paris og pleie 
Frida, en eldre estisk dame. Men 
pleieren oppdager fort at hun 
ikke er ønsket, den eldre ladyen 
er mer fokusert på å få oppmerk-
somhet fra sin yngre, tidligere 
kjæreste.

nyanserer alderdom
Vi spurte Eli Gjerde, film og 
markedssjef på Trondheim kino, 
hva hun tror er årsaken til at 
filmer med eldre og eldretema-
tikk er i vinden?

– Jeg tror det er en trend at synet 
på alderdommen nyanseres 
generelt i samfunnet, og utfor-
skingen av denne perioden i livet 
gjenspeiles også på film. Vi blir 
ikke mindre sammensatte og 
interessante med årene, snarere 
tvert i mot, sier Gjerde. 

Hun fremhever at filmer som 
tematiserer alderdommen trekker 
ulike publikumsgrupper. 
– En film som Hanekes Amour 
trekker et kvalitetsbevisst 
publikum i ulike aldersgrupper. 
Men appellen er nok ekstra 
stor blant voksne og eldre fordi 
publikum gjerne trekkes mot 
filmer som har karakterer de kan 
identifisere seg med. Gruppen 
med godt voksne kinogjengere 
øker i antall; det er nok også en 
årsak til at filmskapere i stadig 
større grad sikter seg inn mot et 
voksent publikum. 

Dagens pensjonister represen-
terer den første generasjonen 
som vokste opp med kino som et 
tilgjengelig medium, helt fra de 
var barn. De er bevisste på hva 
de vil se.
– Filmsmaken blant eldre kan 
nok være like sammensatt som 
blant yngre kinogjengere, men 
generelt er de godt voksne 
kinogjengerne svært bevisste og 
kulturelt interesserte, de leser 
anmeldelser og er som regel 
godt forberedt på hvilken film de 
ønsker å se, poengterer Gjerde. 

gammel og energisk: den gnistrer av Jeanne moreau i den franske filmen en Lady i Paris. Filmen kommer på kino i Trondheim i mai. Foto utlånt av Trondheim kino.
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Middelalderkirkene  
– i Midtbyen
mange har god kjenn-
skap til Nidarosdomen, 
men at restene fra både 
gregoriuskirken og olavs-
kirken trolig fins midt 
i sentrum, er det færre 
som vet.

av mads arind Holmvik

I kjelleren til Sparebank 1 i 
Søndre gate kan du i bankens 
åpningstid fritt besøke en unik 
lokal kulturarv. Ifølge historiske 
kilder ble liket av Olav Den 
Hellige, gjemt i et skur, der hvor 
banken i dag står. Og Kong 
Magnus lot bygge en kirke på 
det stedet sagakongen ble lagt.

spor fra 900–tallet
I 1970 fant arkeologer inntil 
fire meter tykke kulturlag i 
forbindelse med utgravinger i 
Søndre gate. Noen av jordlagene 
inneholdt spor av menneskelig 
aktivitet helt tilbake til 900–tal-
let. Ifølge Sparebank1 var det 
mest oppsiktsvekkende funnet 
ruinen av en steinkirke fra 
middelalderen. Kirkebygget ble 
datert til rundt 1160, og under 
kirkeruinen ble det funnet rester 
av en trebygning fra første 
halvdel av 1000–tallet. Man 
antok at det stod en trekirke med 
tilhørende kirkegård der, før 
steinkirka ble bygd. Mot slutten 
av 1500–tallet ble det anlagt en 
bred branngate, kjent som Øvre 
Allmenning, over den forlatte 
kirketomta. 

Krypt og helgengrav
Arkeologiske undersøkelser 
antyder at krypten i bankkjel-
leren har vært en helgengrav 
og et hellig sted. De lærde har 
ulike teorier om hvilken kirke 
som opprinnelig stod der. Man 
snakker om Magnus den Godes 

Olavskirke og Harald Hardrådes 
Gregoriuskirke. Arkeolog Sissel 
Ramstad Skoglund hos Riksan-
tikvaren har, ifølge Sparebank1 
SMN, funnet skriftlige kilder 
som forteller at Kong Magnus 
startet byggingen av Olavskirken 
på det stedet hvor Olav den 
helliges lik ble gjemt i et skur 
natten etter at han døde. Harald 
Hardråde fullførte Olavskirken 
etter Magnus sin død i 1047, og 
begynte på en steinhall like ved. 
Steinhallen ble senere fullført og 
viet som Gregoriuskirke. Harald 
døde i 1066. 

Ut i fra dette kan man slutte at 
begge kirkene ble ferdigstilt 
mellom 1047 og 1066. Gregori-
uskirken ble ifølge sagaen bygd 
i stein – Olavskirken antakelig i 
tre, siden dette var det vanligste 
byggematerialet for kirker på 

1000–tallet. Kirken i Søndre 
gate har en beliggenhet som gjør 
det naturlig å forbinde den med 
både Olavskirka og Gregorius-
kirka, men de historiske kildene 
gir ikke nøyaktige nok stedsan-

BiBLioteK–KiRKe: også innenfor dørene til biblioteket på Peter egges plass antas det at det er restene av olavskirken som 
ligger til åpent skue.

fRedfuLL BANKKjeLLeR: Nede i krypten til det som kan være rester fra olavskir-
ken er stemningen rolig og fredfull.

givelser til at man med sikkerhet 
kan avgjøre plasseringen av de 
ulike kirkene.
(Kilder: Trondheim kommune, 
Sparebank1 SMN: ”En bank på 
hellig grunn”)
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Tredve år med (palme)sus 

i over 30 år har de ukent-
lig møttes i palmen. 
Bursdager, jubileer og 
17. mai har de feiret her. 
Noen av dem gjør det 
fortsatt.

Tekst og foto: Haldis isachsen

Den yngste har etter hvert blitt 
72 år og den eldste 89. De traff 
hverandre gjennom sanitetsfo-
reningen, via felles venner eller 
gjennom ektemenn som var 
kamerater. Noen hadde barn i 
samme barnehage. De mimrer 
tilbake til tiden da de blant annet 
gikk i Palmen for å danse. 

olabukser nei takk!
– Vi hadde kjøpt oss fine kjoler 
hos Boutique 31 som lå i Kon-

gens gate, og vi var hos frisøren 
og fikk stelt håret. Vi ville jo 
være fine når vi skulle hit. 

Den gangen kom man nok ikke 
inn med olabukser. 

sagnomsust musikk
Det var alltid taffelmusikk i Pal-
men, blant annet med det kjente 
italienske orkesteret Ceccoli’s. 
Der var også Benito Nava og 
Benny (Benito Bueso) med. Ut 
på kvelden flyttet orkesteret inn 
i Speilsalen og spilte dansemu-
sikk. 

– Da danset vi både tango, vals, 
foxtrot og swing. Den gangen 
danset vi med hverandre – mann 
og kvinne – vi sto ikke på gulvet 
og viftet med armene, slik de 
unge gjør nå, understreker en av 
dem.

Populær italiener
Det er så koselig å sitte her og 
lytte til den fine pianomusikken 
med mange kjente melodier fra 
TV–serier, filmer eller Grand 
Prix, forteller de. Benny spilte 
jo her i mange år. Det står 
skrevet om Benny at han ved 
en anledning fikkeoppsigelse i 

postkassen. Han rakk vissnok 
ikke å være borte mer enn 
to dager. Så fikk han jobben 
tilbake. De myndige fruene ved 
et av stambordene like innenfor 
døren til haven, hadde rett og 
slett forlangt å få ”sin” Benny 
tilbake!

Fra venstre rundt bordet sitter: Bjørg Heglund, marie angen, gunnlaug mo, ingrid Kristensen, Jorun rishaug, gerd-anne gaustad og Svanhild ronæss.

Hovmester aage Strøm slår gjerne av en prat med damene. Her holder han godt 
rundt gerd-anne og marie. 
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tema
Løsninger

Sudoku mediumSudoku lett

Svar 10 spørsmål
1.  italia
2.  New York (elva Hud-

son)
3.  Sverre (Sverre anker 

ousdal)
4.  mellom nebb og øyne
5.  John Lennon 
6.  Thorstvedt
7.  avdelingssjef
8.  espen Lind (skrevet 

sangen sammen med 
amund Bjørklund)

9.  Kanefart (Tømkjøring 
er uten slede)

10. gitarist (TNT)

Svar kryssord

KRySSoRd

Hjernetrimmen

SudoKu  med iumSudoKu  le t t

10 spørsmål
1. i tillegg til Østerrike, i 

hvilket land strekker 
landskapet Tyrol seg? 

2. i hvilken by nødlandet 
et airbusfly med 150 
passasjerer på ei elv 
15/1–2009?

3. Hva heter mads ousdals 
far, også han en kjent 
skuespiller?

4. Hvor ligger fuglens tøyle? 

5. Hvilken legende ville fylt 
70 år 9. oktober 2010?

6. Hva er etternavnet til 
pappa erik og datter 
Charlotte som begge er 
kjente som programledere 
på TV?

7. Hva er en soussjef?

8. Hvilken norsk artist har 
hatt stor suksess i USa 
med sangen ”Hey. Soul 
Sister”? 

9. Hva er et annet ord for å 
kjøre med hest og slede?

10. Hva er ronni Le Tekrø 
kjent som?
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B–blad

Westermannsveita
Tekst: Haldis isachsen

Veitene i trondheim er 
smale forbindelser mel-
lom byens brede gater. 
Veitene trekker samtidig 
linjer tilbake i historien. 

Mange veiter er rester etter 
middelalderens gateløp, som 
aldri lot seg utslette av brann 
eller omregulering.

tett i tett
I veitene bodde folk ofte tett og 
trangt, gjerne også i bakgården 
i tillegg til hovedhuset. Rundt 
gårdsrommet var det boder og 
do, og ofte størhus og stall. I 
bakgårdene hang klesvasken 
til tørk. Mange hus tok i mot 
losjerende over natta og over 
lengre tidsrom, og noen var tatt 
i bruk til butikk. 
Forskjellige yrkesgrupper 
var representert i veitene, 
blant annet skomaker, slakter, 
pølsemaker, skredder, sydame, 
snekker, maler, vedhandler, 
butikkdame, fotograf, bren-
neribestyrer, og vognmenn, 
sjåfør, kusk, kjøredreng, som i 
Westermannsveita.

Westermannsveita går inn fra 
Nordre gate ved Adresseavi-
sens sin gård og strekker seg 
østover til Apotekerveita. Veita 
har navn etter justermester og 
kammerråd Bernt Westermann, 
som var byens offisielle veier 
og måler. Han eide fra 1743 
hjørnetomta vest i veita, Nordre 
gate 1, der han hadde hage og 
en vognremise. 

Med fortauet på den ene sida 
var Westermannsveita nesten 
som ei gate. Kjørebanen hadde 
plass til to biler i bredden, og 
tilfredsstilte slik de gamle krav 

fra 1840–årene om at to vogner 
skulle kunne passere hverandre 
også i veitene.

Vognmannsfirmaet A. Vinje ble 
etablert i 1889. De startet i Nor-
dre gate 1, men firmaet hadde 
tilhold i bakgården, med inn og 
utkjøring i Westermannsveita. 

Kongens sjåfør
Helt siden kroningen i 1906 
hadde Vinje hatt kongekjørin-
gen i byen, først med landauer, 
siden med bil. Firmaet hadde 
på det meste 22 hester. De 

første drosjebilene ble kjøpt 
inn i 1914, en Renault og en 
Minerva. Det var som regel   
U 840 som ble brukt til kon-
gekjøringen. Sjåfør Sigurd 
Normann var firmaets mest 
betrodde sjåfør. Når kong 
Haakon kom til byen sto alltid 
en av bilene til Vinje og ventet i 
Ravnkloa eller utenfor stasjo-
nen på Brattøra. Kongen tok 
gjerne plass rett bak sjåføren 
når han skulle kjøres opp til 
Stiftsgården, til Fjellseter 
og ellers rundt om i byen og 
omegn.
"God dag, Normann, og takk 
for sist", pleide kongen alltid 
å si hver gang han kom til 
Trondheim.

Ennå i 1945 hadde Vinje seks 
hester som ble brukt til bru-
dekjøring, begravelsesvogner 
m.m. Vinje bygde seg opp 
til å bli en av byens største i 
bransjen. 

Vognmann Vinjes garasje og arbeidsstokk i 
Westermannsveita
Foto: Trondheim byarkiv

manglende utsyn
Byplanlegger Sverre Pedersen 
skrev i 1925: "Det som er det 
karakteristiske med veitene er 
deres mangel på utsyn, og deres 
intime preg, ellers er de høyst 
forskjellige".

Noen av veitene har fått ligge 
i fred, mens andre er blitt til 
brede gater, eller erstattet med 
hus og blitt borte. Vi har 38 
veiter i byen vår, og noen er 
kanskje ukjent for flere av oss?

Vognmann Vinjes garasje og arbeids-
stokk i Westermannsveita. Foto: 
Trondheim byarkiv

StASeLig BiLpARK: Her står juniorsjef oscar Vinje med tredje generasjon ved sin side en dag i 1920-årene. i bilen til 
høyre,  U 840, brukt til kongekjøringen, sitter sjåfør Sigurd Normann. Foto: Schrødersamlingen.

dAgeNS Veit: i dag er veita forandret, 
med  murhus på begge sider. Krys-
sende veit er apotekerveita. Foto: 
Haldis isachsen
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