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Åpenhet om avvik 
De siste 15 årene har forbedringsmel-
dinger, populært omtalt som avvik, 
vært et sentralt satsningsområde innen 
helse- og velferdstjenestene i Trond-
heim kommune. 

Da vi begynte å jobbe med rutiner og 
prosedyrer for noen år siden, så jeg 
raskt at det hjelper lite med all verdens 
gode beskrivelser av hvordan ting bør gjøres, hvis vi 
ikke har et system for å beskrive det vi ikke får til. Gjen-
nom møysommelig arbeid har ansatte i en travel hverdag 
blitt utrolig fl inke til å ta avvikssystemet i bruk. Dette 
har gjort oss i stand til å utføre våre oppgaver på en enda 
bedre måte.

Både små og store avvik registreres fortløpende og 
brukes aktivt ute på enhetene og av meg som kommunal-
direktør, til å forbedre rutiner og arbeidets gang. I tillegg 
får jeg en god oversikt over hvor ”skoen trykker”, og 
fortløpende informasjon om de mest alvorlige avvikene. 

Da Adressa ba om innsyn i våre forbedringsmeldinger, 
nølte vi ikke med å gi innsyn. For meg er det viktig at 
brukere, pårørende og ansatte har kunnskap om både hva 
vi er gode på og hvor vi kan bli enda dyktigere. Alle skal 
være trygge på at vi ikke har noe å skjule.

Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å forebygge uheldige 
hendelser. Forbedringsarbeid er et kontinuerlig arbeid 
som det må brukes god tid på over mange år. Heldigvis 
viser våre jevnlige brukerundersøkelser at vi er på rett 
vei. Brukerne blir stadig mer fornøyd med tjenestene 
våre.

Jeg er veldig stolt over å være kommunaldirektør i en 
kommune hvor vi har dedikerte ansatte som modig og 
aktivt benytter vårt avvikssystem på en slik måte at vi 
hele tiden kan videreutvikle oss. Her er faktisk Trond-
heim kommune best i landet.

Helge Garåsen 
Kommunaldirektør for helse og velferd 
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Trykksak

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

Populært med 
rickshaw

Det ble nesten kø foran rick-
shawen. De eldre syntes dette 
var en fi n måte å komme seg 
rundt på.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Trondhjems Hospital og Løkkan frivil-
ligsentral vurderer å kjøpe en rickshaw. 
De fi kk derfor låne en sykkel fra Nidel-
ven hjemmetjeneste i forbindelse med 
arrangementer under Folkehelseuka.
- Den kan jo brukes til alt, både korte og 
lengre turer, sier Tove Strømsvåg, som 
jobber ved frivilligsentralen. 

- Den er veldig behagelig å sitte i og det 
kjennes trygt. Det er dessuten en el-
sykkel, så den er lett å sykle med.

Alle som prøvde rickshawen kom tilbake 
med et stort smil. Det var helt klart et 
populært innslag.

Harda Skjemstad (80): - Det var morsomt å gjøre noe annet, sier Harda, og går av rickshawen med 
et stort smil. - Her får de det virkelig til. Jeg har jobbet som frivillig selv i mange år, og vet hvor mye 
arbeid som legges ned. Dette er fl ott.
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TEMATEMA
Trondheim kommunes eldreplan fi nner du på 
www.trondheim.kommune.no/eldreplan

INFOSENTERETS  H JØRNE

”Når mørket no har sænka 
sæ...”
Tekst: Anne Betty Sødal, Trondheim 
kommune
Foto: Carl Erik Eriksson

Høsten er her igjen. Vi har lagt 
bak oss valgkamp, med både 
svartmaling og lovnad om 
gull og grønne skoger. Uroen 
i verden vil ingen ende ta. Du 
og jeg takler nyheter og daglige 
oppgaver forskjellig. Utfordrin-
gene er ikke likt fordelt. Men 
vi er alle enestående med vår 
bagasje av erfaring og levd liv, 
og dermed også vår evne til å 
håndtere hverdagen slik den 
arter seg. Vi har likevel en felles 
utfordring med å ta ansvar for 
egen hverdag. Hva virker posi-
tivt på min helse? Kanskje ikke 
det samme som for deg? Kan en 
bevisst strategi gjøre oss bedre 
rustet til å tåle tunge tider? 

Fysisk aktivitet er ett av de 
tiltakene som forskningen har 
vist gir en positiv effekt på den 
psykiske helsen. Vi vet også at 
det er viktig å prate med andre 
mennesker. Kanskje du skal slå 
av en litt lengre prat med han du 
møter på spaserturen?

I Trondheim har vi mange 
muligheter for å fargelegge den 
grå hverdagen. Har du tenkt på 
å se en nostalgisk fi lm kan du ta 
turen til Hornemansgården første 
fredag i måneden, klokka 12. 
Liker du deg bedre utendørs, har 
du muligheten til å kjenne vær 
og vind på en benk langs den 
650 meter lange promenaden 
ved Brattøra Friområde. Vi har 
fl ere nye parkområder med kunst 
og arkitektur som er verdt å se. 

En treningsgruppe kan gjøre deg 
som har kjent på fallutfordringer, 
”sterk og stødig”. For de litt 
sprekere er det mange trenings-
sentra med seniorgrupper og til-
bud. Min favoritt er å benytte det 
første snøfallet til en tur på ski! 
Flere av 80-åringene vi besøker 
gir positive tilbakemeldinger til 
kommunen for de fl otte skiløy-
pene som kjøres opp.

Har du sett over piggsko og 
brodder for å sjekke om de 
holder en sesong til? En refl eks i 
lomma og en ny lampe i stua kan 
være livgivende lys i mørket. 
Julegavetips!

Har du lyst på en prat er du 
velkommen til Infosenteret for 
seniorer. ”Enkle råd når livet er 
vanskelig”, er et nyttig hefte fra 
Helsedirektoratet med konkrete 
råd til å mestre en tung periode. 
Man får hjelp til å rydde i tan-
kene, sortere i normale reaksjo-
ner som sorg og savn, og råd om 
når man bør oppsøke hjelp/lege. 
Vi kan vise veg til tjenester og 
muligheter om du trenger hjelp 
for å mestre hverdagen. 

Til slutt et velkjent kinesisk 
ordtak kreditert Konfucius: ”Det 
er bedre å tenne et lys, enn å 
forbanne mørket”.
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FNS  INTERNA S JONALE  MARKER ING

Høytidelig markering av  
eldres dag

I år var det 25 år siden FN 
for første gang markerte 
eldredagen. I Trondheim 
stod Seniorrådet for et 
storstilt program både i 
sentrum og i fire bydeler.

Tekst: Anne Guri Selnæs 
Foto: Rolf Ivar Svendsli

Internasjonalt var hovedtema 
hvordan vi kan legge til rette for 
eldre som bor i by, med tanke på 
både bærekraft og sosial utvik-
ling. Også i Trondheim var dette 
med i programmet, som ellers 

var preget at en festforestilling 
i Nova Kino og arrangementer 
på Lade, Saupstad, Nidarvoll og 
Munkvoll.

Festforestillingen i Dora ble 
åpnet av Trondheim Seniorkor 
som har hele 70 medlemmer. 
Det ble gitt informasjon om 
kommunens satsing som alders-
vennlig by, og forsamlingen ble 
oppfordret til å komme med 
forslag til forbedringer, og det 
så det ut til at mange ville være 
med på.

Festtalen ble holdt av historiker 
Terje Bratberg, som fortalte om 

Lars Eggen underholdt med sanger blant annet fra Ernst Rolf, og publikum satte tydelig pris på forestillingen.
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FNS  INTERNA S JONALE  MARKER ING

hvordan festligheter har foregått 
i byen, fra mjød til fine viner. 
Den kunnskapsrike og engasjerte 
taleren siterte fra menyer og 
forklare hvordan både «fintfolk» 
og vanlig folk har moret seg opp 
gjennom tidene.

Konferansier Solveig Sandsør 
ledet som vanlig programmet 
med stødig hånd.
Ekteparet Eva Holm Foosnæs og 
Lars Eggen underholdt med sang 
og spill, og invitert til allsang, 
akkompagnert av Foosnæs på 
piano.
Før festforestillingen var det 
Gudstjeneste i Vår Frues Kirke, 
som også mange deltok på.
Lederen av Seniorrådet Randi 
Wiggen var svært fornøyd. 
— Med tanke på hvor dårlig 
vær det var i dag morges, er 
jeg imponert over hvor mange 
som kom. Vi har også fått mye 
skryt for programmet og under-
holdningen, så dette ble en flott 
markering, sa Wiggen til 70+ 
etter festforestillingen.

Høsten er  
vaksinasjonstid
Årets influensasesong er i 
anmarsj. Alle over 65 år - 
pluss de som omgås eldre - 
oppfordres til å vaksinere seg. 

Vaksinasjon er den beste måten 
å beskytte seg mot influensa 
på. Det er egentlig ingen siste 
frist for å vaksinere seg så lenge 
det er influensasesong, men jo 
tidligere jo bedre. Best effekt 
oppnås en til to uker etter at 

vaksinen er satt, men man vil få 
noen grad av beskyttelse allerede 
etter få dager.

For vaksinering mot influensa, 
henvend deg til fastlegen eller 
Vaksinasjon- og smittevernkon-
toret på Leüthenhaven, Erling 
Skakkesgate 40, inngang A eller 
C. Timebestilling gjøres på 
telefon 72 54 08 50.

Nytt telefonnum-
mer til legevakt
Legevakta er et døgnåpent 
legetilbud for innbyggerne i 
Trondheim ved nylig oppstått 
sykdom eller skade som 
oppfattes så alvorlig at det ikke 
kan vente til fastlegen din har 
åpent. 

Hvis du er usikker og ønsker 
råd om din tilstand, ring 
legevaktstelefonen 116 117.

Fra 1. september har Legevakta 
samme nummer over hele 
landet: Det sekssifrede num-
meret 116 117.

Historiker Terje Bratberg fortalte levende fra tidligere tiders festlige sammenkomster.
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Har du forslag til tiltak?

Alle kan bidra med innspill og forslag! 

Kirsti Buseth oppfordrer alle som har forslag til nye tiltak, eller 
tiltak de gjerne vil beholde, om å sende det til henne, enten 
via www.trondheim.kommune.no/aldersvennligby eller i van-
lig brev:
Trondheim kommune, Aldersvennlig by, Kirsti Buseth
Postboks 2300S Sluppen, 7004 Trondheim

WHO -NETTVERK

Trondheim - en alders-
vennlig by

Trondheim er blitt med i 
et internasjonalt nettverk 
av aldersvennlige byer. 
Prosjektleder ber om 
innspill til tiltak.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Trondheim er andre norske by 
som er tatt opp i et internasjonalt 
nettverk initiert av Verdens 
helseorganisasjon (WHO). Nå 
har Trondheim to år på seg for 
å lage en plan som for å gjøre 
byen enda mer aldersvennlig. 
Etter fem år skal planen evalu-
eres – og må vise at planene er 
gjennomført.

Kirsti Buseth er ansvarlig for 
satsingen, og inviterte 1. oktober 
til åpent frokostmøte for å få 
innspill til tiltak som kan gjøres 
for at Trondheim skal bli en enda 
bedre by å bli gammel i. Kom-
munalråd Sissel Trønsdal (AP) 
åpnet møtet, og viste til at det er 
Bystyret som har vedtatt denne 
satsingen. 
Da det ble åpnet for idémyldring 
var engasjementet stort med 
friske diskusjoner mellom de 
rundt tjue fremmøtte. Deltakerne 
ble bedt om å komme med idéer 
rundt tre tema; 

• Hvordan kan vi gjøre byen 
mer fremkommelig og 
tilgjengelig for eldre?

• Hva er fremtidens tjenester 
for eldre?

• En dag i 2020. Hvordan ser 
dagen ut for deg?

Det kom fram at de fleste ønsker 
å kunne fortsette med sine 
interesser så lenge som mulig, 
og ønsker tjenester som kan 
støtte opp om dette. En avveiing 
mellom å kunne bo hjemme og 
få et godt tilbud på sykehjem ble 
også diskutert.

Inga Marit Høysæter nevnte 
konkret ønske om rutekart som 
viser nøyaktig hvor bussholde-
plassene er, slik at hun lettere 
kan vurdere om hun kan ta 
bussen dit hun skal. Selv om 

bussholdeplassene har navn, er 
man ikke alltid så lokalkjent at 
man vet akkurat hvor de ligger. 
Det var tidligere et slikt kart i 
bussrutene, men finnes nå ikke 
på nett hos AtB. Kartene der er 
for lite detaljerte.
 - Jeg vil gjerne være ute, selv 
om jeg blir dårlig til beins eller 
ikke kan bo hjemme, sa Randi 
Wiggen, og fikk støtte fra 
mange.
Et tiltak andre byer har innført 
er lengre tid med "grønn mann" i 
lyskryssene, og i den forbindelse 
kom det fram et ønske om å 
opprettholde og kanskje utvide 
"myldrekryssene" - hvor fotgjen-
gere kan gå på kryss og tvers på 
grønt lys, uten at noen biler kan 
kjøre inn i krysset. 
En strammere praksis av hvor 
man kan sykle nå som det er 
kommet så mange sykkelbaner, 
ble også trukket fram av flere. 
Det ble gitt flere eksempler på 
konflikter mellom gående og 
syklister, eller mellom syklende 
og kjørende. Frokostmøte-
tiltaket fikk god evaluering, med 
oppfordring til å arrangere flere.  
- Her får vi komme med innspill 
direkte til administrasjonen - det 
liker vi godt, sa Marit Lynum.

Inga-Marit Høysæter engasjerte seg i diskusjonen om nye tiltak byen kan legge til rette for.

Gruppearbeid om hvordan Trondheim kan bli en enda bedre by å bli eldre i. Fra 
venstre: Knut Solem, Terje Wold, Oddrun Linge, Inga- Marit Høysæter, Agnes 
Hafeld, Inger Kristine Øian, Astrid Seim Ekeland.
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POPULÆR HOBBY

Slektsgransking er artig!

TV-program som Tore på 
sporet og Hvem tror du at 
du er har økt interessen 
for spørsmål som: Hvor 
kommer jeg fra? Hva 
gjorde mine forfedre? 
Hvordan bodde de? Og 
ikke minst - hvem ligner 
jeg på?

Av Ruth Våpenstad.  
Foto: Ronny Danielsen

- Før jeg ble pensjonist ville jeg 
skaffe meg en skikkelig hobby. 
At det ble slektsgransking har 
jeg aldri angret på, sier Elsa 
Lysklæt Flønes, sekretær i DIS 
Sør-Trøndelag.
Slektsforskningsforeningen DIS 
har eksistert i 25 år. DIS betyr 
Data i Slektsforskningen.
I de senere årene har mer og mer 
fra kirkebøker og arkiver blitt 
digitalisert, og er bare få taste-
trykk unna. Opplysninger om 
faddere sier mye om omgangs-

krets. Bygdebøker, gravminner 
og folketellinger gir også mange 
opplysninger.

Fru Inger
-Har du funnet noe overras-
kende?
-I slekta gikk det rykter om at vi 
stammet fra Fru Inger til Austråt. 
Og ja, jeg har funnet en link 
til Lucie, datter til Fru Inger. 
Jeg kommer fra Lund-slekta på 
Ørlandet/Uthaug, sier Flønes.
Det er interessant at noen skiftet 
navn. - Farfaren min het Lysk-
lettrø, men da han flyttet til byen 
kalte han seg bare Lysklett. Og 
en annen som kom fra Ørland 
og kjøpte hus i Ila i 1814, het 
Granbo. Men i folketellinga fra 
1801, het han Larsen. I 1816 
betalte han sølvskatt. Flønes 
prøver nå å finne ut hvor han 
tok navnet Granbo fra, hva 
han gjorde og hvor han bodde 
mellom 1801 og 1814. Kanskje 
han var mannskap på en båt i 
kaprerfarten?

Statsarkivet
— Hvordan komme i gang?
— Det viktigste er at du har 
noen å spørre. Hvem som helst 
kan komme til slektsverksted i 
Statsarkivet på Dora tirsdager 
mellom klokken 10.00 og 13.00. 
Ta med så mange opplysninger 
som mulig, som navn, steds-
navn, og gjerne fødselsdato, sier 
Flønes. 
Hun anbefaler å begynne å fylle 
ut en slektstavle på papir, før en 
eventuelt starter med et avansert 
dataprogram. Foreningen og 
bokhandlere selger slektstavler 
og bøker man kan skrive i. 
Folkebiblioteket låner ut hånd-
bøker med tips. «Våre Røtter» 
av Stoa og Sandberg, er en slik 
bok hun anbefaler. Der står blant 
annet forklaringer på tegn og 
bokstaver i kirkebøkene.
Gode kurs og foredrag arrange-
res høst og vinter av DIS. Det 
lønner seg å være kildekritisk, 
og notere ned hvilken kirkebok 
og årstall på kirkeboka for 
opplysningene man finner.

Slektsforskerdagen
Slektsforskerdagen ble arrangert 
lørdag 31. oktober på Suhm-
huset. Slektsforskerdagen ble 
arrangert av DIS i samarbeid 
med Norsk Slektshistorisk 
Forening, NSF, og Gunerius-
biblioteket. 
Med slektsgranskingen føler 
Flønes at hun aldri blir utlært, 
hun blir aldri ferdig. Det er alltid 
et spor å følge. 
- Man må innse at man er blitt 
pensjonist, og at den gamle 
arbeidsplassen lever sitt eget liv. 
Derfor er jeg veldig takknem-
lig for å ha et så hyggelig og 
inkluderende miljø å være i, som 
slektsgranskingsmiljøet, avslut-
ter Elsa Flønes.

Tips for å starte

1.  Snakk med slekt og kjente for å samle mest mulig opp-
lysninger om eldre slektninger. Noter ned alt de gamle 
vet om navn, inkludert pikenavn på kvinner, fødselsdato, 
fødested og andre opplysninger.

2.  Sørg for at det blir notert navn bak på gamle fotografier.

3.  En håndbok eller kurs i slektsgransking er nyttig.

4.  Bruk databaser, bygdebøker og bibliotek.

5.  Be om hjelp når du står fast.

6.  Legg ikke ut sensitive opplysninger om nålevende perso-
ner på internett. Skal du dele gamle bilder med andre, må 
du ha slektningers tillatelse i 15 år etter personens død 
ifølge personvernlover.

NYTTIGE INTERNETTADRESSER:
www.arkivsenteret.no
www.riksarkivet.no
www.digitalarkivet.no
www.disnorge.no

www.rhd.uit.no
www.slekt.no
www.genealogi.no

— Bare spør! Hver tirsdag mellom klokken 10 og 13 vil medlemmer av slektsfors-
kningsforeningen DIS være tilstede ved Statsarkivet på Dora, sier Elsa Flønes.
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FOLKEHELSEUKA

En god latter forlenger livet

Strålende solskinn, trekk-
spillmusikk og mye folk – 
arrangementet på Løkkan 
ble en suksess. Her er det 
aktiviteter for alle, med 
og uten rullator.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Det er latter og liv både fra 
barn og voksne utenfor Hospi-
talskirken. En barnehage er på 
besøk, og barna hyler av glede 
når et fargerikt silketeppe faller 
over dem. Noen damer prøver å 
treffe en bøtte med baller, og ler 
og spøker om treffsikkerheten. 
Trekkspillet går for full musikk 
og folk danser på gresset. 

Aktive eldre
Målet med Folkehelseuka er å få 
folk i aktivitet, enten de er unge 
eller over 70. Fokus på sunn mat 
og bevegelse står på planen når 
Løkkan frivilligsentral arrange-
rer aktivitetsdag.
- Det er godt for folk å komme 
seg ut. Folk blir ivrige når det er 
noe de synes er gøy. Potetløpet 
her er populært, sier Hilde 
Skaret, daglig leder ved Løkkan 
frivilligsentral.
Trekkspillmusikken lokker også 
fram dansefoten. Jorulf Roks-
vaag (80) synes det er fl ott å få 
spille på slike arrangementer. 
- Det blir med husmusikk da. 
Inni meg er jeg ikke mer enn 60 
år vet du, smiler han. - Han er 
fl ink til å danse og synge også, 

skyter Bjørg Moksnes (88) inn. 
Harda Skjemstad (80) er en av 
de mange som også deltar på 
seniordans. - Vi er heldige som 
har så mange tilbud her i byen.

Ungdom og frivillige
Det heies og ropes. Potene faller 
i gresset og plukkes opp igjen. 
Konkurransen er i gang. Elever 
fra helsefag ved KVT (Kristen 
Videregående skole Trøndelag) 
deltar også på potetløpet. De 
og mange frivillige er medhjel-
pere denne dagen, og serverer 
smoothie og frukt. 
- Helsefagelevene er her i fl ere 
perioder i løpet av året, og de er 
til god hjelp, sier Tove Strøms-
våg ved frivilligsentralen.
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SEN IORRÅDET

R Å DG I V EN DE  ORG A N

Trondheim seniorråd er et rådgivende organ for kommunen, 
og har ikke egen beslutningsmyndighet. Rådet kan tildele 
midler innenfor gitte budsjettrammer.
Rådet skal ha til behandling alle saker som omhandler 
levevilkårene til eldre i kommunen.

Seniorrådet

Et nytt valg står for døra. 
Trondheim seniorråd 
velges hvert fjerde år. 
Nåværende styreleder 
Randi Wiggen oppfordrer 
til engasjement. 

Tekst og foto: Verena Døsvik

Hun har timeplanen full, lik så 
mange andre pensjonister. Tiden 
strekker rett og slett ikke til. 
Randi Wiggen liker det sånn. - 
Liten tid til tross, hun fortsetter 
gjerne i sitt verv som styreleder 
for Trondheim seniorråd.

Nytt styre
26. oktober er fristen for å sende 
inn forslag på kandidater til et 
nytt seniorråd for perioden 2015-
2019. Rådet velges av bystyret, 
og i rådet sitter tre politikere 
og seks alderspensjonister. Det 
holdes møter nesten hver måned. 
Sekretær og styreleder lager 
saksliste.
- Vi kan be om informasjon og 
orientering fra Rådhuset, og vi 
jobber konstruktivt for å sørge 
for at vi får god informasjon i 
forhold til aldersgruppen, sier 
Randi.

Seniorrådet er et aktivt råd med 
innspill og debatter. Trondheim 
seniorråd er også å fi nne på 
Facebook.
- Jeg mener det er viktig at 
også vi gamlinger er på nett, ler 
Randi. - Alt går digitalt, og vi 
pensjonister må være interessert 
i det som skjer og følge opp. 
Alder er ingen unnskyldning for 
å lære noe nytt.

Viktige saker
Randi Wiggen innrømmer at hun 
ikke visste mye om Eldrerådet, 
som det den gang het, da hun 
ble spurt om å være med. Men 
hun ser nå hvor viktig rolle rådet 
spiller for eldres interesser.
- Det er veldig interessant å få 
innsikt i hva Seniorrådet jobber 
med, og ikke minst, være med 

å legge premisser for at det skal 
være interessant.
Kampsaker for det sittende 
rådet er å ta ensomhet på alvor, 
oppfordre til fysisk aktivitet 
og ha fokus på kosthold for 
eldre. - Jeg husker ei påske jeg 
var på krykker og ønsket å fi nne 
på noe i byen. Da observerte jeg 
at fl ere var innom Hornemans-
gården og møtte stengte dører 
på helligdagene. Vi laget en sak 
på dette til kommunen og fi kk 
bevilget midler til å holde åpent 
langfredag og første påskedag, 
sier Randi. 
Trondheim seniorråd tildeler 
også midler til lag og organi-
sasjoner som har aktiviteter for 
eldre mennesker i Trondheim 
kommune.
- Hornemansgården har tidligere 
mottatt denne støtten til sitt 
prosjekt med gratis opplæring 
på data for pensjonister, forteller 
Randi.

Mye latter
Nytt av perioden er at styreleder 
ikke kan sitte bystyret.
- Det er enklere å fatte vedtak 
på tvers av partiene. Det gjør 
jobben lettere, sier Randi.
Ellers trives hun veldig godt 
og latteren sitter løst både hos 
styrelederen og rådet.
- Vi har det artig i rådet. Her var 
vi totalt ukjente personer som 
møttes, og jeg må si det er en 
kjempegjeng.

Det er imidlertid ikke bare de 
unge som aktiviserer de eldre. 
Pensjonistene er ikke sene om å 
få andre med på moroa. Mange 
nyter også å sitte ute i fi nværet. 
Det er tatt hensyn til om man 
ikke kan ta beina fatt. Kasting 
av ball og ringer kan fi nt gjøres i 
sittende stilling, og fl ere benytter 
seg av en tur med rickshawen.

Helse og forebygging
Det ble arrangert aktiviteter 
over hele byen under Folkehel-
seuka. For eldre mennesker er 
det viktig med mosjon og godt 
kosthold, samt forståelse av hva 
folkehelse betyr.
Pensjonistene vi møter på 
Løkkan har timeplanen full, og 
mange bidrar både som frivillige 
og deltagere. De er på onsdag-
scafe, quis, trim, gågrupper og 
dans. Og de priser både aktivi-
tetstilbud og alle de som jobber 
frivillig. 
En god latter forlenger livet sies 
det, og her er det mye latter. - Vi 
må være med på det som skjer 
og holde oss i aktivitet vet du, 
ler Berit Øyås (82).  

Randi Wiggen er styreleder for Trondheim seniorråd.
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PREST  OG  D IAKON

Savner å komme seg til 
gudstjeneste

Ingrid Johanne og Dag-
finn Gilde har vært aktive 
i menigheten i mange år. 
Nå setter helsa begren-
singer for hvor mye de 
kommer seg rundt. 

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Begge har tidligere deltatt 
på gudstjenester, andakter, 
bibelgrupper og i ulike sosiale 
samlinger, både på Ranheim 
og Charlottenlund. Behovet for 
å diskutere tro og andre eksis-
tensielle spørsmål er fremdeles 
til stede. Heldigvis er prest og 
diakon lette å be.
Ekteparet Gilde bodde på Char-
lottenlund i mange år, men har 
nylig flyttet til en lettstelt leilig-
het på Ranheim. Skule Bjørnstad 
er sokneprest i dette prestegjel-
det – eller «tjenesteområde» som 
det nå heter, og kjenner paret 
godt. Ingrid Johanne har MS, 
så det er ikke så greit å komme 

seg opp og ut til klokken 11 når 
gudstjenestene begynner.
— Vi savner å komme oss til 
kirken, det blir ikke det samme 
å høre gudstjenesten på radio. 
Lørdagstreff, tirsdagsmøter og 
bibelgrupper er også viktige, 
og slike arrangementer er det 
heldigvis noe lettere å komme 
seg av gårde til, sier Ingrid. 
På lørdagstreffene kommer en 
del andre personer enn de som er 
faste kirkegjengere. 
— Jeg liker godt når vi synger 
sammen. Det trenger ikke være 
salmer. Vi har kost oss mye med 
Prøysen og andre viser, forklarer 
hun.

Besøk av diakon 
Paret har hatt flere besøk av 
diakon Marit Aalstad Stene i 
menigheten. Hun har både gitt 
nattverd og holdt andakt, men 
også kommet for uformelle 
samtaler.
— Det er 15.000 mennesker 
i Charlottenlund og Ranheim 
menigheter, så det er umulig å 

kjenne behovet til hver enkelt, 
sier Bjørnstad. Han understreker 
at både prester og diakoner 
er «lettbedt», og at de gjerne 
kommer til dem som ønsker det, 
enten de bor hjemme eller på 
institusjon. 

Er redde for å 
være til bry 
— Det er nok en del som er 
redde for å være til bry, men 
som egentlig kunne tenkt seg 

en samtale om tro og andre 
eksistensielle ting. Det er den vi 
besøker som bestemmer hva vi 
skal snakke om, enten de ønsker 
en andakt eller en samtale, sier 
soknepresten.
Han forteller videre at Kirken 
har en avtale med Trondheim 
Kommune for at innbyggernes 
åndelige behov skal ivaretas, 
også på sine eldre dager. Det 
holdes en del andakter på 
sykehjem og andre institusjoner, 
mens det er ikke like organisert 
for de som er hjemmeboende. 
Bjørnstad oppfordrer de som 
ønske om å treffe diakon eller 
prest om å ta kontakt med sin 
menighet, enten direkte eller via 
hjemmetjeneste eller institusjon.
Det er mange aktive kristne i 
Trondheim, i alle aldre. Blant 
annet har frikirkene et svært 
aktivt ungdomsmiljø. — Troen 
er jo like sterk når vi blir gamle, 
men mange av oss er vant til å 
holde trua for oss sjøl. Vi spør 
nok ikke så lett om hjelp, sier 
Ingrid.

Dagfinn forteller om tidligere 
svært aktiv bibelgruppe, hvor de 
leste sammen og diskuterte. — 
Det er nok mange bibelgrupper 
som gjerne tar imot flere delta-
kere, så det er bare å forhøre seg 
litt, oppfordrer han.

Både diakon og prest er lettbedt, og kommer gjerne på besøk, både hjemme og på institusjoner. Ingrid Johanne og Dagfinn 
Gilde setter stor pris på besøk.

Ingrid og Dagfinn Gilde oppfordrer interesserte i å delta i bibelgrupper.
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BYNÆR MOS JON

Langs strandpromenaden

For ett år siden åpnet 
promenaden på Brattøra. 
Byens innbyggere er blitt 
veldig glade i veien langs 
sjøen.

Tekst og foto: Verena Døsvik

- Det er fullt av folk her, både 
på dagen og på kveldstid, sier 
Eldbjørg Fossbakk (70). Hun ser 
promenaden fra vinduet i leilig-
heten i Sandgata. - Det kan ikke 
være bare folk fra sentrum som 
bruker den, for det er virkelig 
folksomt på finværsdager. Men 
Eldbjørg sitter ikke bare og ser 

på folk som er ute og går. Hun 
er ofte ute med gåstavene selv 
også, om det er med turgrup-
per eller på egen hånd. - Det 
er kjempefint her. Du kan ta en 
hvilepause på en av benkene og 
se utover fjorden, sier hun.

Tilgjengelig
Trondheim kommune har fått 
mye skryt for tilbudet til de eldre 
innbyggerne. Strandpromenaden 
føyer seg inn i denne rekken, 
med et nett av gangveier som 
er lett tilgjengelige selv med 
rullator eller rullestol.
- Jeg bodde på Byåsen før, og 
syntes det var vanskelig med 
bratte bakker og mye snø på 

fotgjengere i skjønn forening. 
Selv i ruskevær er promenaden 
godt besøkt. 
Høsten er i anmarsj, og denne 
dagen fikk selv kong vinter vise 
seg med et tynt lag av rim. Men 
solen strålte og promenaden 
viste seg i all sin prakt. Skansen-
brua åpnet seg for en fiskebåt, 
og ute på fjorden passerte både 
ferge og hurtigbåt. 

Agnes Hafeld (83) synes det er 
fint å gå langs sjøen. - Det er jo 
den fineste turstien vi har her i 
byen, og det er flott at folk går 
på tur. Selv blir jeg stiv og støl 
hvis jeg ikke rører meg, sier hun. 
Turen går videre over Sjøgangen 
til Hornemansgården, hvor det 
blir kaffe og litt skravling.
Promenaden har ført folket 
nærmere sjøen, og med broer 
og overganger knyttes bydeler 
sammen. Turen fra Midtbyen til 
Sjøgangen er kort, og slik blir 
det mer byliv også på sjøsiden. 
- Det er jo flott med Svingbrua 
også, sier Eldbjørg, å se hvordan 
den svinger ut til siden når den 
åpner seg.

Det er blitt en aldri så liten 
attraksjon med bruene som 
beveger seg i Trondheim. Med 
Svingbrua åpnes veien mot Ila, 
og videre mot Byåsen. Byen 
føres sammen.

vinteren. Jeg ønsket å gå turer på 
flat mark. Og det har jeg funnet 
her, sier Molly Foss (85). Hun 
er å se med gåstaver over hele 
byen. - Jeg er nå gammel og 
krokat, men synes jeg har det 
bra. Jeg liker å være sammen 
med folk, så jeg er sjelden å 
finne hjemme, ler hun. 

Nært sjøen
Promenaden strekker seg 
fra Skansen til Brattøra. Her 
kommer du i nærkontakt med 
sjøen, noe byens innbyggere har 
savnet. Folk kan sykle eller gå, 
og området tiltrekker seg folk i 
alle aldre. Her møtes skolebarn 
og pensjonister, syklister og 

Promenaden er populær, så her er det lett å treffe kjentfolk. Eldbjørg Fossbakk og Molly Iversen slår av en prat.

Promenaden er lett å gå, også for den 
som trenger litt støtte i staver.
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SK IKKER  I  ENDR ING

ELDRE  S JÅFØRERS  
PROBLEMOMRÅDER

Det er stor forskjell på kjøreferdighetene hos eldre. Når proble-
mene oppstår er de ofte knyttet til situasjoner hvor man må 
forholde seg til mye informasjon samtidig:
•  Rundkjøring og kryss med feltvalg, ofte kombinert med gang-

felt i utkanten av krysset.

•  Avkjøring til venstre.

•  Overholdelse av vikeplikt og stopp-plikt.

•  Fartsgrenser, spesielt 30-sone. Kjører ofte den farten de føler 
er forsvarlig uavhengig av fartsgrense.

•  Akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt. Kommer senere inn i 
trafikkflyten.

(kilde: Gjevik Trafikkskole)

Eldre vil gjerne beholde fører-
kortet

Fra fylte 75 år må alle ha 
helseattest og få utstedt 
nytt førerkort. Legen kan 
be om en trafikkfaglig 
vurdering. Har du mistet 
førerkortet, må du ha ny 
oppkjøring.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Førerkortet
En gang var det symbolet på å 
være voksen. Nå er symbolet 
på at du er ung og sprek nok. Å 
beholde førerkortet er viktig for 
livskvalitet og frihet.
— De fleste eldre som kommer 
til oss, kommer fordi legen har 
bedt om en vurdering. Men, av 
og til kommer det noen som 
ønsker en oppfriskning, sier 

Einar Lund, daglig leder av 
Gjevik Trafikkskole. De som nå 
er rundt 70 år, hadde ofte lite 
kjøreopplæring, og trafikkbil-
det har endret seg mye, så en 
oppfriskning kan være lurt.

Obligatorisk 
helseattest 
Når du har fylt 75 år må du 
ha helseattest som bekrefter 
at du kan fortsette som sjåfør. 
Førerkortet blir da gyldig for den 
perioden attesten er gyldig. 
Dersom legen er usikker på om 
kjøreferdighetene er gode nok, 
kan de be om en trafikkfaglig 
vurdering. Du kan selv velge 
hvilken kjøreskole du skal gå til, 
men det hender legen anbefaler 
noen med erfaring med eldre 
sjåfører.

— Mange er svært nervøse når 
de kommer, så jeg bruker god tid 
på å etablere en god tone, sier 
Lund. 
Den faglige vurderingen sendes 
legen, men Lund legger stor 
vekt på at sjåføren skal forstå 
vurderingene som gjøres. — Når 
tilbakemeldingene blir konkrete, 
og de selv får fortelle om sine 
opplevelser får vi som oftest en 
felles forståelse av hva som er 
bra, og hva som ikke fungerer så 
godt, sier han.

Inngrodde vaner 
Når vi blir eldre, blir komfort-
sonen for bilkjøring mindre enn 
før. Det kan gå greit å kjøre de 
vanlige rutene, men man begyn-
ner å unngå å kjøre på ukjente 
steder. Da kan det bli utfordrin-
ger når veier legges om, og nye 
kryss etableres.
— Jeg vil understreke at de 
fleste som kommer hit etter 
legehenvisning, får beholde kor-
tet. Det blir dermed en positiv 
opplevelse, smiler Lund.
Allerede mistet førerkort 
Har du mistet førerkortet, enten 
på grunn av helseforhold, eller at 

politiet har inndratt førerkortet, 
må du kjøre opp på nytt.
— Ved oppkjøring må man 
bruke kjøreskolebil, og en sensor 
fra Trafikkstasjonen vurderer 
kjøreferdighetene. Dette er likt 
for alle oppkjøringer, forklarer 
Lund.
Hans erfaring er at mange eldre 
sliter når de skal kjøre en ukjent 
bil for første gang. Verken 
clutch, vindusviskere, blinklys 
eller girspak er som man er 
vant med. Det gir et ekstra høyt 
stressnivå i en situasjon hvor 
man er nervøs fra før. — Jeg 
anbefaler derfor alle som skal 
kjøre opp å bruke noen timer 
på å bli kjent med bilen de skal 
bruke ved oppkjøringen, sier han 
videre.
— Dersom kjøreferdighetene 
ikke er god nok til å bestå en 
oppkjøring, sier jeg fra. Da 
kan kunden selv vurdere om 
de ønsker å utsette seg for det 
nederlaget det ofte føles, når 
avslaget kommer, sier Einar 
Lund.

Kjøreskolelærer og daglig leder Einar Lund forteller at leger noen ganger ber om 
en vurdering. Andre ganger kommer eldre på eget initiativ for å få en oppfrisk-
ning av kjøreegnskapene.
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SEN IORER  I  ARBE IDSL IVET

Arbeidsglade pensjonister

Noen ser fram til pen-
sjonsdatoen med lengsel. 
Andre ønsker å fortsette 
å jobbe, men må slutte. 
Heldigvis finnes det også 
arbeidsgivere som ser 
på sine seniorer som en 
viktig ressurs.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Kjellrun Halvorsen (73) arbeidet 
i resepsjonen og sentralbordet 
ved NGU i mange år. Hun elsket 
jobben sin. Da aldersgrensen 
nærmet seg, ga hun beskjed til 
arbeidsgiver om at hun gjerne 
kunne hjelpe til når det var 
behov – og det viste deg seg å 
være.
— NGU er en fantastisk 
arbeidsplass. Her er det mye 
frihet under ansvar og folk tar 
egne initiativ. Selv om jeg nå 
har en timebasert kontrakt, hvor 
jeg tilkalles etter behov, blir jeg 

inkludert faglig og sosialt fullt 
ut, roser Halvorsen.
Etter mange år i bedriften 
kjenner hun både systemer og 
personer, og trenger dermed 
ikke opplæring eller oppfølging 
på samme måte som en ukjent 
person. Hun har god oversikt 
over når det er behov for henne, 
og kan derfor lett legge egne 
planer.
— Jeg hadde veldig lyst til å 
jobbe. Dette er en jobb hvor jeg 
får gjort god nytte for meg, den 
er sosial og jeg stortrives, smiler 
hun.
Den arbeidsglade pensjonisten 
understreker at hun ikke jobber 
heltid. — Jeg har mye fritid, og 
har familie og får tid til å gjøre 
mye annet også. Blant annet 
trener jeg to-tre ganger per uke. 
Jeg er heldig som er frisk, og 
legger vekt på å holde meg i god 
fysisk form, sier hun videre.
Hun anbefaler arbeidsgivere som 
har passende arbeidsoppgaver 
å tilby sine seniorer, å benytte 
denne ressursen. — Heving av 

aldersgrensen for når man må gå 
av pensjon vil heves, så det kan 
være smart å lære seg hvordan 
denne aldersgruppen kan bidra 
best mulig, påpeker hun.
Bina Evensen (70) er også 
strålende fornøyd med å være 
ansatt på timebasis. NGU er en 
statlig bedrift, og fra 67 år måtte 
hun - og hennes leder - søke for 
at hun kunne fortsette. 

— Jeg har nå en årlig avtale som 
regulerer maksimalt antall timer 
jeg kan jobbe. Innenfor dette har 
jeg stor fleksibilitet, så lenge jeg 
er tilstede for kolleger og leverer 
innenfor avtalte frister, forklarer 
Evensen.
Hun jobber med å tegne berg-
grunnskart digitalt. Kartene viser 
bergartenes fordeling i naturen 
og forteller hvor vi finner de 
mineralske råstoffene som 
samfunnet trenger. 
— Jeg jobber mye sammen 
med pensjonerte geologer, for å 
ferdiggjøre kartarbeid ut fra de 
undersøkelsene de har gjort tidli-
gere, sier Evensen. Med kartene 
blir resultatene gjort tilgjengelig 
for andre, så dette er svært nyttig 
arbeide.
— Selv bor jeg alene, jeg er frisk 
og jeg elsket jobben min. Når 
NGU har behov for å få utført 
oppgaver hvor jeg kan bidra, er 
det en lykkelig løsning for meg, 
sier Evensen. 
— Årskontrakter er helt greit. 
Mye kan endre seg i løpet av ett 
år, både for meg og for arbeids-
giver, så ett års perspektiv er 
greit, sier Evensen, som ikke 
legger skjul på at hun gjerne vil 
fortsette.

Kjellrun Halvorsen hadde veldig lyst til å fortsette å jobbe og være til nytte.

Bina Evensen fortsetter å lage berggrunnskart i samarbeid med geologer
ved NGU.
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PORTRETTET

”Gamle er ofte kloke”

-Er man over 80 år får 
man nesten ikke lov til 
å uttale seg, samfunnet 
tror man er senil. Men 
det er samfunnet som 
det er noe galt med, ikke 
mennesket, sier maleren 
Håkon Bleken, med 86 
års livserfaring.

Tekst: Ruth Våpenstad 
Foto: Ronny Danielsen

— Når et radio eller TV-program 
blir nedlagt fordi så få ungdom-
mer ser på programmet, blir 
eldre ikke tatt hensyn til. En 
slik ungdomsdyrkelse er feil! 
Gamle har erfaring. Jeg vet mer 
enn de fleste unge mennesker, 

sier Håkon Bleken frimodig. Nå 
er han en av få eldre stemmer i 
media.

Yndlingsdikt
Blekens yndlingsdikt av Dylan 
Thomas starter slik:
Do not go gentle into that good 
night,
old age should burn and rave at 
close of day,
rage, rage against the dying of 
the light.
 
Det handler om å brenne, kam-
pen mot forfallet og å ikke gi seg 
over til alderdommen.

Øya
Grunnlaget for Blekens kondi-
sjon ble lagt i barndommens 
rike, da han løp rundt i gatene 
på Øya, ut fra hjemmet i Val-

kendorfsgate 30. Etterhvert ble 
det ballspill og tennis, en meget 
fin tid på Øya.
 Med en far som var arkitekt var 
det et møblert hjem, som åpnet 
dørene for både kunstnere og 
kunstens vesen. Blekens mor 
var varmhjertet og ga rom for å 
snakke om alt. Far var streng, 
men Bleken mener det var 
bedre enn dagens «sosionom-
oppdragelse» der gutter skal bli 
som piker, og omvendt.
— Hva er oppskriften på et langt 
liv?
— Jeg tror det er mye arv. Begge 
mine foreldre ble gamle. Men 
man må gjøre noe selv. Fortsatt 
går jeg en liten times tur i marka, 
daglig.  Jeg sluttet å røyke for 20 
år siden, og savner det, forteller 
Bleken.

Utsikt
Vi sitter i hans atelier med utsikt 
over byen og fjorden, fra fabel-
aktig store, skjønne vinduer i et 
over hundre år gammelt hus. Det 
er rent og ryddig inne. En svart 

- Når urett skjer, må det få konsekvenser, mener Håkon Bleken.

- Gamle har erfaring. Jeg vet mer enn
de fleste unge mennesker, sier Håkon 
Bleken.
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PORTRETTET

skinnsofa med saueskinn er god 
å sitte i. På salongbordet ligger 
et nettbrett, små radioer, aviser, 
en skinnbibel og Norges grunn-
lov. På gulvet står billedbøker av 
malere som Ransve og Francis 
Bacon. I en bokhylle står Olaf 
Lagerkrantzs bok: Min første 
krets. Det lukter godt lakris av 
oljemalingstubene.
Vi blir gjestfritt tatt imot og 
spurt om vi vil ha kaffe. Håkon 
Bleken er ikke glad i å bli tatt 
bilder av. — Nå har du vel snart 
nok, sier han til fotografen. Vi 
forflytter oss til terrassen, til 
sola.
— En fin by, jævlig klima av 
og til. Bleken siterer Jean Paul 
Sartre som engang var innom 
Trondheim fra Hurtigruta: 
"Trondheim er en liten by, med 
en lav og skitten trebebyggelse, 
og en ubetydelig katedral". Og 
så ler han godt. 
Fordi det å male er et ensomt 
yrke, har det vært fint å spise 
lunch på Britannia eller ta en øl 
på Erichsen, hver gang han har 
lyst til å se «levende kjøtt».  

Refseren  
Bleken er samfunnsdebattant og 
tok stilling for Bakklandet og 
Svartlamoen. Han er ikke redd 
for å si sin mening, for eksempel 
om Nidarosdomen som overnat-
tingsted og kunstgalleri.
— Et alminnelig trekk ved 
Den norske kirke er at de ikke 
forstår at trua er det viktigste. 
Ablegøyer er helt feil. Det som 
mangler i kirken er ikke under-
holdning, men lidenskap!

Kunstby
Håkon Bleken sa sin tydelige 
mening om forrige direktør ved 
Trondheim kunstmuseum. Han 
er svært fornøyd med at Pontus 
Kyander sluttet. — Det hadde 
ikke skjedd hadde det ikke vært 
for meg, sier han. Han fortsetter 
med å sitere Kristin Clemet som 
engang sa: «Det alvorligste med 
det norske samfunn er at ingen-
ting får konsekvenser». Bleken 
mener at de som ansatte mannen, 
til tross for advarsler, burde gå. 
Han ønsker at det kommer nye, 
flinke folk inn i ledelsen.

— Daværende styreleder for 
Kunstmuseet i to år, nåværende 
topp-politiker, hindret ikke seks 
millioner i underskudd i perio-
den. Hele saken er helt forferde-
lig. Man sier man ikke skal ha 
syndebukker, men man kan ikke 
godta alt, sier Bleken opprørt.
— Trondheim som kunstby 
er absolutt god når det gjelder 
teater og musikk. Billedkunst 
derimot har de siste årene vært 
en katastrofe, og det er et stort 
savn at man må reise til Oslo 
eller København for å se god 
kunst. Første prioritet må være 
å vise museets egne samlinger. 
Det var skuffende det som 
gjorde at Inger Sitter trakk sine 

bilder fra Gråmølna. Latterlig at 
det ikke engang var oppslag om 
åpningstider på døra der. Dette 
er en by der det er umulig å 
debattere, fordi det tydeligvis er 
en for liten by. Folk er smålige, 
og hevner seg, selv for bagatel-
ler, sier han.

Friere
Håkon Bleken har en lang rekke 
utstillinger og utsmykkinger bak 
seg. Han har mottatt priser og 
utmerkelser, og er blitt slått til 
Kommandør av 1. klasse av St. 
Olavs orden. Det er selvfølgelig 
tilfredsstillende å ha satt tydelige 
spor etter seg.

Blekens erfaring er at det blir 
lettere å male som eldre, man 
blir friere, ikke så hemmet. I 
beste fall blir man seg selv mer 
og mer. På den annen side må 
man kjempe mot det at kreftene 
forsvinner. Bleken har malt 
lysende, sanselige kvinneportret-
ter som "Madonna tar av seg 
glorien", og "Sissel".
Og han håper å dø med penselen 
i hånda.

Håkon Bleken har en lang rekke utstillinger og utsmykkinger bak seg, og er en av Trondheims mest annerkjente kunstnere.
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LAV  PR IS  M IDT  PÅ  DAGEN

Strikkeungene

Nå strikker de unge som aldri 
før. Ta frem strikketøyet neste 
gang barnebarn kommer på 
besøk og se hva dere får laget 
sammen.

Tekst: Maren Kristine Kvam, Magnus 
Martinsen, Karoline Pedersen, Eline 
Ryggen. 
Foto: iStock.

I magasiner og i bybildet ser vi 
en økende bruk av strikk, i alt 
fra interiørprodukter til gensere, 
kofter, luer og votter. Skappel-
genseren, designet av Dorthe 
Skappel og hennes døtre, kom 
med et brak og ble hengende 
på alles strikkepinner for noen 
år tilbake. Den har nok mye av 
æren for at den yngre garde, 
spesielt jentene, tok strikkingen 
fatt. Det aller første eksemplaret 
som Dorthe selv strikket, henger 
på en av de faste utstillingene 
ved Norsk Folkemuseum i Oslo. 

En av høstens nye ”må 
ha”-strikk er Linge Langmo-
genseren. En av de mange 
jentene som har anskaffet seg en 
slik genser er Eline Kokkersvold 
(22). Eline synes det er veldig 
bra at strikking ikke lenger blir 
oppfattet som gammeldags og 
at strikkekunnskapene ikke går 
i glemmeboka, men bringes 
videre med generasjonene. Hun 
kan selv strikke, men presiserer 
at det kun blir enkle oppskrifter. 

Ved spesielle oppskrifter eller 
ved montering må hun søke 
hjelp. Da er mamma og mormor 
gode å ha. Til jul i fjor fikk hun 
garn slik at hun kunne strikke 
Skappel-genseren. Hun begynte 
på den men det ble moren som 
fullførte oppdraget. Hun skulle 
ønske hun kunne flere teknikker 
og er ikke fremmed for å lære 
seg det. Hun påpeker også hvor 
hyggelig tanken på at bestemø-

dre og barnebarn kan ha dette 
som en felles aktivitet er. 

Dette er Ruth Dalhum (83) helt 
enig i. Samværet med barne-
barna kombinert med en hobby 
hun har hatt så lenge hun kan 
huske, passer henne godt. Da 
hun var 13 år hadde hun allerede 
strikket flere gensere til seg selv 
og søskenflokken. Det skyldes 
nok både nødvendigheten av 
gode og varme strikkede plagg, 
men også at hun syntes strikking 
var morsomt. Fra å strikke til 
søsknene sine, begynte hun å 
strikke plagg til sine egne barn, 
barnebarn og oldebarn. Ruth 
strikker ikke like mye som før, 
men babypledd, luer, votter og 
skikkelig raggsokker går det 
mye av.

Enten du inviterer barnebarnet 
på besøk, eller koser deg med en 
kopp te og din egen bunning, er 

dette en fin aktivitet for årstiden. 
Hvis barnebarna ikke strikker, 
så skal du ikke se bort fra at de 
gjerne vil lære noen knep. Et 
strikke-kurs i julegave, kan bli 
til glede for dere begge!

Et strikkekurs vil være midt i blinken
for mange ungdommer.
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SEN IORER  SOM RESSURS

En hyllest til 
bestemor
 
Jeg vet ikke om bestemoren min er en typisk bestemor. Sånn bortsett fra den 
kritthvite permanenten, perlesmykkene og navnet ”Ruth” tror jeg vel egentlig 
ikke det. 

Mens andre bestemødre gledelig klør sine barnebarn på ryggen, er min overbevist om at hun kommer til å havne i fengsel for mishandling dersom noen ser de hvite merkene etter neglene hennes på ryggen min. Da jeg var syv år lot hun meg ikke ake på snøen utenfor huset fordi hun trodde reven skulle ta meg. Som om en stakkars rev hadde hatt sjans til å dra med seg en sjuåring. Ikke engang om jeg så bare hadde vært halve den stappmette ”godma-træva” jeg faktisk var, ville reven hatt en sjanse. Ikke fikk jeg plukke blåbær på haugen bak huset – der kom jo hoggormen til å bite av meg både føtter og hender. 
Hun retter mobilen mot fjernsynet for å skifte kanal. Når det ringer, tar hun fjernkontrollen mot øret mens hun forbanner seg over at disse ”hersens apparatene nå til dags” ikke fungerer. Og om hun er sta! Sta med stor S-T-A. Da Kid Interiørs kampanje med ”steikje fine gardine” gikk på fjernsynet for mange herrens år siden, var hun fast bestemt på at de sa ”gavine” og ikke ”gardine.” Den dag i dag gir hun seg ikke på det.
Bestemor er ikke som alle andre, og det er nettopp derfor jeg ikke ville byttet henne ut for alt i verden. Hun er den eneste som slipper unna med å vekke meg før hanen i det hele tatt har begynt å tenke på å gale på morgenen – fordi det alltid ligger nystekte vafler med hjemmelaget multesyltetøy på bordet. 
Hun får meg til å le som ingen andre når hun knasker egg med skallet på, nyser ut gebisset sitt, eller kommer løpende i Usain Bolt-tempo bort til huset vårt hvis jeg sier jeg er sulten. Og så har hun et hjerte av gull. Når jeg legger meg på kvelden blir hun alltid med for å brette dyna under føttene mine. 
Bestemor er et av de klokeste menneskene jeg kjenner. Hun har alltid et godt råd å komme med – enten det g jelder gu-tter, venninner eller hvordan jeg skal fortelle pappa at jeg bulket bilen. Hun er også den beste forsvarsadvokaten noen kan ønske seg. Er hun tilstede mens pappa kjefter på meg, er hun lynsnar til å ta fram pekefingeren. Så kommer en historie for å minne pappa på hva han g jorde da han var på min alder – noe som alltid tar ugagn til et nytt nivå. Min Bestemor fortjener en æresmedalje. En medalje for den enestående, uerstattelige dama hun er, og for alt hun g jør for meg og de andre barnebarna.

Hilsen Hedda Ingeborgvik, Sigurd Harby og Fredrik Karlsen.
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De vil også oppleve hvor stor 
forpliktelse de faktisk kommer 
til å påta seg, og gaper ikke så 
lett over for mye. 
— Vår erfaring er at de som har 
spart på forhånd er flinkere til å 
betjene gjelden enn de som ikke 
har spart først, understreker 
Reite.
Reite advarer mot å kjøpe bolig 
med kort tidshorisont. — Det 
snakkes mye om gevinster i 
boligmarkedet, men det er også 
store kostnader ved kjøp og salg. 
Vi anbefaler minst tre års botid. 
Er man usikker på hva man skal 

gjøre, og hvor man skal bo, så 

KAUS JONERE  FOR  BARN OG  BARNEBARN

Tenk 10 år fram i tid

Å stille kausjon for barne-
barn kan stanse ditt eget 
boligbytte. Forpliktelsene 
kan lett bli mer langsik-
tige enn forutsatt, og de 
kan svekke dine egne 
valgmuligheter.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs 
Ill.: iStock

I dag er ungdom utålmodige 
etter å etablere seg i boligmarke-
det. Mange kjøpere er helt nede 
i 25 års alder, og de har lite eller 
ingen egenkapital. Da er det lett 
å henvende seg til besteforeldre 
med bønn om en håndsrekning 
i form av lån eller kausjon. Det 
kan vise seg å bli en dyr hånds-
rekning.
— Det er ikke noe galt i å 
hjelpe, men pass på at du ikke 
ødelegger for dine egne behov, 
sier forbrukerøkonom Endre Jo 
Reite i Sparebank 1 SMN. 

Tenk 10 år fram i tid 
Gjennomsnittlig står kausjons-
forpliktelser i 10 år, selv om de 

aldri var tenkt å vare så lenge. 
En situasjon banken ofte ser 
er denne: kort tid etter kjøp av 
en bolig hvor besteforeldre har 
kausjonert kommer det ønske 
om å pusse opp badet, eller de 
unge ønsker større plass. Bilen 
deres er gammel, og kanskje er 
det småfolk på vei. — Da er det 
vanskelig å være den som setter 
ned foten og krever at gjelds-
forpliktelsene overfor dere skal 
gjøres opp først. Resultatet er at 
forpliktelsene vedvarer for det 
er stadig noe nytt som trengs, 
påpeker Reite. Har du først 
hjulpet ett barnebarn, skapes det 
dessuten forventing om å stille 
opp for flere. 

Still motkrav 
Før du stiller som kausjonist, 
kan det være lurt å kreve at de 
unge viser at de kan spare like 
mye som betjening av gjeld og 
løpende utgiftene vil innebære – 
før de setter seg selv og deg i en 
gjeldssituasjon. Sparingen bør 
foregå i flere måneder. De unge 
vil da bygge seg opp egenkapi-
tal, slik at gjelden blir lavere. 

er leie et godt alternativ, under-
streker Reite.

Snakk med din egen 
bankrådgiver
— Før du lover å hjelpe, så 
snakk med din egen bank, og 
din egen rådgiver, understreker 
forbrukerøkonomen. De unges 
bank underslår neppe opplys-
ninger, men kommer i utgangs-
punktet ikke til å vurdere hva 
forpliktelsen vil gjøre med din 
situasjon. Din egen boligsitua-
sjon nå og om 10 år, er en viktig 
bit av vurderingen, likeså hva 
som blir situasjonen om en faller 
fra, eller dere ikke kan bruke 
bil. 
Omkring 80 % av eldres formue 
er bundet opp i eiendom, og det 
er ikke enkelt å frigjøre verdi-
ene.
 — Å realisere boligformue ved 
å bytte bolig er vanskelig. Nye, 
attraktive boliger er dyrere per 
m2, slik at det blir lite igjen ved 
bytte. Noen tar faktisk opp lån 
i tillegg til salg av eksisterende 
bolig, for å kunne kjøpe nytt, 
enkelt og sentralt, sier Reite.
Hva med de som tenker å bytte 
bolig «om noen år»?
En kausjonsforpliktelse nå kan 
skape utfordringer senere. Den 
gjelden du kausjonerer for, blir 
tillagt din egen gjeld når banken 
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STORT  MANGFOLD

Multikulturell 
hjemmetjeneste

Hele 14 nasjoner er 
representert ved Nidel-
ven hjemmetjeneste. Det 
er liv og latter i gruppa vi 
møter på Leüthenhaven.

Tekst: Verena Døsvik 
 Foto: Ronny Manuel Danielsen

- De fleste vi besøker vil snakke 
om krigen, sier Francess, som 
opprinnelig kommer fra Liberia. 
- En av mine brukere er veldig 
opptatt av å fortelle meg at den 
første gangen hun så en mørkhu-
det var i Oslo, ler hun. - Men det 
er positivt.
De fleste har bare hyggelige 
møter med sine brukere, og blir 
tatt varmt i mot. Alle som jobber 
ved hjemmetjenesten snakker 
norsk. De som mottar hjemme-
besøk trenger ikke bekymre seg 
for noen språkbarriere.

Godt miljø
Det er god stemning rundt 
bordet ved Nidelven hjemme-
tjeneste. Uli fra Tyskland er en 

humørspreder og skaper liv med 
sine kjappe kommentarer. - Jeg 
ble veldig godt mottatt av mine 
brukere. Helt til de fant ut at jeg 
var fra Tyskland, ler hun. - Ei 
dame mener at jeg må være 
streng, fordi tyskere er det. Men 
det er vanligvis ikke noe pro-
blem, sier Uli. 
Van fra Vietnam mener at det er 
en naturlig utvikling at men-
nesker fra ulike kulturer jobber 
sammen. Han trives og føler en 
samhørighet med de andre.
- Det er godt at vi er flere i 
samme situasjon.
Mange i gruppen har flere års 
erfaring innenfor helsesektoren. 
Mick fra Filippinene har tidli-
gere jobbet på sykehus, og har 
nettopp startet ved Nidelven 
hjemmetjeneste. Han synes også 
det er fint å jobbe med flere 
nasjoner og bli kjent med flere 
mennesker.

Mye overskudd
Herdis synes hun har mye å lære 
av dem hun jobber sammen med. 
Selv er hun 74 år, men har ingen 
planer om å slutte jobben.

- Jeg synes jeg har så mye over-
skudd og så mye å gi. Jeg liker å 
jobbe med eldre mennesker. Det 
gir meg slik glede når brukerne 
setter pris på meg. Hun stiller 
gjerne opp på kort varsel når 
hjemmetjenesten trenger henne.
Oppskriften på et godt liv er å 
være aktiv, i følge Herdis, og 
hun er opptatt av trening. - Jeg 
har stor tro på at trening forlen-
ger livet. Selv er hun med både 
på morgensvømming og turer 
med Trondheim Turistforening. 
God ledelse har mye å si for 
miljøet på en arbeidsplass, 
mener 74-åringen. - At en leder 
klarer å organisere arbeids-
oppgaver på en slik måte at du 
trives med det du gjør, utgjør 
den store forskjellen.  Det er en 
fantastisk jobb som blir gjort her 
ved Nidelven hjemmetjeneste, 
og vi som arbeider sammen er 
veldig fornøyde. Jeg synes det er 
trivelig å jobbe med mange ulike 
nasjoner og vi lærer mye av 
hverandre, sier Herdis. - Det gir 
et spennende mangfold i miljøet.

skal vurdere om du får låne for 
å kjøpe en ny leilighet. Hvis du 
selger egen bolig, forsvinner 
kausjons-sikkerheten og du kan 
risikere å måtte innløse lånet.
Tenker du på å selge, bør du 
vurdere hvilke oppussinger du 
foretar. Nødvendig vedlikehold 

må ivaretas, men store inves-
teringer i nytt kjøkken og bad 
lønner seg sjelden med tanke på 
salg. 

Hvordan kan verdien 
i boligen frigjøres? 
Dersom du er bestemt på å bo 
lenge i nåværende bolig, kan 
det være aktuelt å ta opp lån 
med sikkerhet i boligen. Du får 
da frigjort noe av verdien, om 
det er til kjøp av bil eller annet 
forbruk. — Det trenger ikke 
være noe mål å dø helt gjeldfri. 
Formuen er din og kan brukes, 
understreker Reite. Dersom du 
ombestemmer deg og likevel 
ønsker å bytte bolig, kan en slik 
opplåningen skape problemer. 
Har du gjeld på huset, får du 
mindre å handle leilighet for.
— Det er forståelig at eldre 
ønsker å hjelpe den yngre 
generasjonen. Det er likevel 
viktig at man ikke blir fanget av 
situasjonen, og går med på en 
ordning som binder opp økono-
mien for mye.

- Pass på at du har rom til å takle end-
ringer i i egen økonomi, sier forbru-
kerøkonom Endre Jo Reite,

Mangfold på arbeidsplassen: (øverst fra venstre): Bin (Eritrea), Mick (Filippinene), Herdis (Norge), Medina (Etiopia) og Van 
(Vietnam).  Nederst fra venstre: Francess (Liberia) og Uli (Tyskland).
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VOKSEN  MOTE

Stilige damer!

Persaunet-gjengen kal-
ler de seg. De møtes 
en gang i måneden, og 
koser seg med cafebe-
søk og konserter. I dag 
er det shopping som står 
på planen. Alle har ulik 
stil og de har hver sine 
favorittbutikker.

Tekst og foto: Verena Døsvik

De vokste opp sammen på Per-
saunet, og gikk i samme klasse. 
- Ikke Astrid da. Hun er en sånn 
ungjente enda hun, sjø. Det er 

latter og skjemting i gruppa. De 
kjenner hverandre så godt at litt 
erting tåles.
- Vi er veldig glade for at vi har 
hverandre, sier Tove. - Det er 
noe med å være i den alderen vi 
er og fremdeles ha gode ven-
ner og kjente rundt oss. Randi 
samtykker. - Jeg bodde på Møre 
noen år, og syntes det var veldig 
koselig å komme tilbake til 
denne gjengen her.

70+
Hvor går damer over 70 år når 
de skal handle klær? Svaret er 
vel det samme som når du spør 
en gjeng med ungdommer – i 
forskjellige butikker. Dette er 

Astrid Karslen (71):
- Staff er en av mine mange favoritt-
butikker, sier Astrid. Hanne-Mette ved 
Staff kler opp Astrid i et kult antrekk 
med belte til. - Her har vi en røff og 
tøff dame som henger med i tiden, 
sier Hanne-Mette.

Eli Grønnesby (72):
Eli falt for et antrekk på Masai. Selge-
ren kjenner til Eli og vet hva hun er 
ute etter. - En stilfull kjole med petro-
leumsblå  jakke til kler henne veldig 
godt, sier Sølvi.

Randi Helland (72):
- Jeg er ofte innom her, og av og til 
sier det pang. Og pang sa det da Randi 
fi kk prøve en bukse og jumper med 
belte til. Gunhild ved Zentrum mener 
Randi er en tøff og stilig dame som 
kler en slik stil.

Tove Tronvold (72):
- Jeg er veldig glad i farger, sier Tove. 
Hun får god hjelp av Hege på PM i 
Byhaven, og fi nner en fargerik kjole 
med matchende skjerf til.
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VOKSEN  MOTE

fire bevisste damer som vet hva 
de er ute etter. 
Hanne-Mette Olafson, eier av 
NÜ by staff woman, sier at alder 
er bare tall på papiret. 
- Alder er ikke så viktig. Det 
handler mye mer om personlig-
het og utstråling. Ta Astrid 
her som et eksempel. Hun har 
handlet hos oss flere ganger, 
men var usikker på om klærne 

passet til hennes alder. Astrid 
er interessert i mote og henger 
med i tiden. Tøffe briller, tøft 
hår. Da må vi kle henne opp, og 
ikke låse oss fast på alder. Det er 
en annen tid, og det tar vi høyde 
for, sier hun.

Stilfulle damer
Gjengen fra Persaunet besøkte 
alle sine favorittbutikker. Nå var 

Danseglede

Arne Guldseth og Tor-
bjørn Andersen kommer 
til Bakklandet menighets 
omsorgssenter annen-
hver onsdag.

Tekst: Haldis Isachsen 
Foto: Ronny Danielsen

Arne omtaler Torbjørn som 
«maskoten» sin! De blir meget 
godt mottatt av beboerne. I 
et par timer koser de seg med 
mange kjente melodier fra et 
rikholdig repertoar. Torbjørn 
svinger damene i dansen. Om 
noen er dårlig til bens eller 
sitter i rullestol, spiller ingen 

rolle. Kaffepause med bakst fra 
aktivitørene hører også med.
— Vi får så mye glede tilbake 
sier de to karene. 
En beboer har mistet språket, 
men når det kommer en kjent 
melodi så «mimer» han med.
Arne forteller: 
— Jeg spilte Drømmen om Elin, 
og så at tårene trillet på en dame. 

Jeg lurte på hva det var og da 
svarte hun: Denne melodien vek-
ker så gode minner for den ble 
spilt som brudevals i bryllupet 
mitt! 
Arne har spilt trekkspill i over 
60 år. Han er rundt på mange av 
byens omsorgssenter og sprer 
livsglede. Han spiller også ofte 
på gammeldanskvelder rundt 
omkring sammen «Selbugutan».
Noen ganger avsluttes formid-
dagstreffet på Bakklandet med 
fugledansen og Rosenborg-
sangen, og det blir alltid stor 
stemning. Avslutningsmelo-
dien denne formiddagen var 
Avskjedstoner. 

Annenhver onsdag kommer Arne med trekkspillet og Torbjørn med «dansefoten» for å underholde med musikk, sang og 
dans. 

Arne spiller, og Torbjørn byr opp til 
dans.

Astrid, Tove, Randi og Eli veldig 
stilig antrukket fra før. Men de 
oppdaget små detaljer som de 
kanskje ikke hadde tenkt på før. 
Randi fikk et belte til en genser 
hun prøvde på. Dette forelsket 
hun seg helt i og vil bruke belte 
mer framover. Det samme gjaldt 
for Astrid, som også høynet 
antrekket med belte. 

Eli og Tove fant kjoler som 
passet veldig godt med farger og 
form til deres stil. 
Blide og fornøyde etter motesho-
wet drar damene på Jordbærpi-
kene, hvor prat og latter fortsatte 
over en kaffekopp. 
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V ISSTE  DU  AT. . .

•  Antallet eldre i verden har 
aldri vokst raskere. De siste 
30 årene har antallet men-
nesker over 60 år doblet 
seg.

•  Det er forventet at antall 
mennesker over 60 vil 
doble seg igjen innen år 
2050.

•  Omkring to tredjedeler 
verdens eldre bor i utvi-
klingsland. 

•  I den industrialiserte delen 
av verden, er aldersgrup-
pen over 80 år den raskest 
voksende. 

•  I utviklede land bor 74 
prosent av de eldre i byer, 
mot bare 37 prosent i 
utviklingslandene.

• I de utviklede landene 
bor 1 av 4 over 60 alene, 
mens bare 1 av 10 bor 
alene i utviklingsland.

UT  PÅ  BYEN

Årets natteravn

Berit Øyås er, i en alder 
av 82 år, kåret til årets 
natteravn. - Jeg har et 
sterkt ønske om å hjelpe 
folk, sier Berit.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Hun vokste opp som enebarn på 
en storgård på Byneset, så veien 
var egentlig staket ut for Berit. 
Men hennes største ønske var å 
bli sykepleier. 
- Det var jo litt vanskelig å kom-
binere dette med gårsarbeid og 
sykepleier. Men vi solgte gården 
etterhvert og jeg flyttet inn til 
byen. Her jobber jeg med det jeg 
trives best med -  mennesker. 

Omsorg
Mottoet til Berit er at hvis alle 
skal si nei, blir det ingenting. 
Derfor svarer hun ofte ja når folk 
ber om hjelp.
- Jeg syntes ikke det var vanske-
lig å svare ja til å være natteravn. 
Du vet, jeg er jo egentlig et 
nattmenneske. Jeg må være der 
ting skjer. Jeg er ikke en av dem 
som setter meg ned med strik-
king, sier Berit. 
Hun begynte som natteravn i 
1996, men det ble vanskelig å 
kombinere med nattevakter på 
Trondhjems Hospital, hvor hun 
jobbet i 27 år.
- Siden 2010 har jeg vært med 
fast som natteravn. Det er 
sykepleiersken i meg det vet du, 
omsorgen for andre. Og den har 

hun fått vist. Det er nok mange 
ungdommer som kan takke 
Berit for at hun var der i rette 
øyeblikk.
- Vi har fått takk fra mang en 
mamma. Når foreldre kommer 
og henter barna forstår vi hvor 
godt det er å ha et hjem. Vi 
prøver å passe på smug og veiter 
i byen for at ungdommene skal 
være trygge, og vi ønsker dem 
bare vel, forteller Berit.

Erfaren
- Vi er veldig glade for å ha 
med Berit. Hun har den rette 
roen, interessen og ikke minst 
fokuset, sier Karl Sellgren, leder 
for Natteravnarbeidet i Kirkens 
Bymisjon. - Når jeg sender Berit 
på vakt, vet jeg at de rette vurde-
ringer blir tatt. Hun har erfaring 
og innsikt, og er et forbilde for 
alle natteravner.
- Vi er ikke politi, men den lille 
mannen i gata, sier Berit. Hun 
har et viktig budskap til ven-
negjenger som er på vei til fest: 
- Hvis jeg treffer en jentegjeng 
på fire stykker, forteller jeg dem 
at det er viktig at de er fire når 
de går hjem også. Det er altfor 
mange som går alene hjem etter 
fest på byen, og det er gjerne der 
ting skjer.
Kåringen av årets natteravn var 
en stor begivenhet. Stedet var 
Bergen, og selveste Erna Solberg 
poserte med Berit og takket 
henne for innsatsen. 
- Det er verdifullt at bestemor-
generasjonen er til stede. Det å 
få en prat med noen som ikke 
er foreldre eller lærere er viktig, 
sier Karl.
- Det ligger nært hjertet mitt 
dette, å få hjelpe folk. Jeg kan jo 
ikke bare sitte inne, men være 
ute i gatene og bidra der jeg kan, 
sier Berit.

Mitt  
Trondheim
En ny bok om Trondheim 
kommer i høst.
Boken er en reise igjennom 
Trondheim. Den har192 sider 
med før og nå bilder, samt his-
toriske tekster som gir leserne 
informasjon om forandringene 
som byen har gjennomgått. En 
billedserie som viser hvordan 
det hovedsakelig var på 
1960-tallet er også med. Boka 
er laget av Haldis Isachsen 
og Terje Bratberg, og utgis av 
Pirforlaget i november.

Berit Øyås (82) er kåret til årets natteravn i 2015. 
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TEMA
Løsninger

573162894

498375621

162948357

281754936

736291548

954836712

827513469

615489273

349627185

Sudoku

Svar 10 spørsmål
1.  Veddeløps-

vogn
2. En hund
3.  På Øst-Grøn-

land
4. Stiklestad
5. Soppkjenner
6. Bodø
7. Paris
8. Oberon
9. Tiberiassjøen
10.  Bomull

Svar kryssord
KRYSSORD

Hjernetrimmen

10 spørsmål
1. Hva er en kvadriga?
2. Hva er en mynde?
3. Hvor ligger Myggbukta?
4. På Olavsdagen, Olsok, oppføres 

hvert år et historisk skuespill på 
stedet der Olav den hellige falt. 
Hvilket historisk slagsted?

5. Hva er en mykolog?
6. Hvilken norsk by har sol i sitt 

byvåpen?
7. Kan være både trojansk prins og 

hovedstad?
8. Alvenes konge og hovedpersonen i 

mange sagn fra middelalderen?
9. Gennesaretsjøen kalles også 

Galileasjøen, men sjøen har et 
tredje navn – oppkalt etter en keiser 
– hvilket?

10. Hva er makko?

SUDOKU
6 8 9

7

2 8 3 5

8 5 4

7 1

9 4 2

3

6 1 4 7

4 5

Ekeberg kryssordbyrå
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B–blad

Leüthenhaven og Nissens 
Arbeidshus

Leüthenhaven er et 
område i Midtbyen 
omkranset av Prinsens 
gate, Erling Skakkes 
gate, Sverres gate og 
Repslagerveita. Inne 
i dette kvartalet drev 
gartner J. N. Leüthen 
gartneri og frøproduk-
sjon fra omkring 1850.  

Av: Haldis Isachsen

Leüthen har etterhvert blitt 
navnet på området. Gartne-
riforretningen ble overtatt av 
gartner H. Udbye og eksisterte 
fram til 2002.  Repslagerveita 
fikk navn etter Reperbanen på 
Kalvskinnet som ble anlagt 
1637, og var byens eldste og 
mest kjente. Smedbakken som 
går ned fra Leüthenhaven bærer 
navnet fordi flere smeder holdt 
til der før i tida. På 1700-tallet 

ble den kalt Reperbakken fordi 
den gikk ned fra Reperbanens 
område.

Nissens Arbeidshus som lå på 
Leüthenhaven, ble opprettet for 
å redusere arbeidsløsheten, og 
var en velkjent bedrift i byen. 
Hans Nissen testamenterte en 
del av formuen sin til dette 
formål. Han ville ikke ha noe 
arbeidshjem, men en fabrikk 
eller industri som kunne skaffe 
folk arbeid på frivillig basis. 
Han døde i 1807, men først 
i 1840-årene begynte man å 
bygge arbeidshuset. Det første 
arbeidet som ble satt i gang var 
spinning, og 132 spinnere var 
ansatt der. Det ble etter hvert 
laget store mengder med leke-
tøy, og det var egen avdeling 
der det ble laget teddybjørner. 
En del av teddybjørnene ble 
levert når det var tivoli i byen.
I mellomkrigsårene ble det 
hver år kåret en Trondhjems-
prinsesse. Ett år var det en 

dame som jobbet ved Nissens 
Arbeidshus som vant. Hun fikk 
gave av ledelsen og de ansatte - 
en teddybjørn på over en meter!
Ved arbeidshuset har gjennom 
årene blant annet vært drevet 
med veving, strikking, linsøm, 
møbelproduksjon, treskjæring 
og vedhugging. Ulltrøyene og 
sildenøtene fra Arbeidshuset 
vakte stor oppmerksomhet ved 
flere utstillinger både innen- og 
utenlands. 

På slutten av 1920-årene gikk 
lønnsomheten tilbake. Det 
ble vurdert nedleggelse, men 
man beholdt avdelinger for 
søm, reparasjon av undertøy, 
sengeutstyr og arbeidsklær. I 
1934 var lønnen 25 øre timen. 
Arbeidstiden var lang, fra klok-
ken syv om morgenen til syv 
om kvelden. Det var da innlagt 
frokost og middagspause. I 
1965 flyttet Nissens Arbeidshus 
en del av produksjonen til Vol-
labakken 3.

Rundt 1917 begynte kommu-
nen å kjøpe opp eiendommer 
i området, og allerede i 1930-
årene ble området aktuelt som 

Rutebilstasjon. Gartneriet og 
flere hus som lå i området måtte 
rives. Fra teaterbygningen og 
vestover i Erling Skakkes gate 
ble de små trehusene revet i 
slutten av 1960-årene. 
Rutebilstasjonen flyttet inn i en 
del av Nissens Arbeidshus på 
midten av femtitallet. Det ble 
omgjort til godsekspedisjon, 
venterom for passasjerer, kon-
torer og oppholdsrom for sjåfø-
rer. Det ble kalt den «proviso-
riske rutebilstasjon» fordi man 
allerede på det tidspunkt hadde 
det klart for seg at det måtte 
andre lokaler til. Den gamle ble 
revet, og en ny rutebilstasjon 
ble åpnet 1984. Buss-stasjonen 
ble nedlagt 1996 i forbindelse 
med flyttingen til Trondheim 
Sentralstasjon. Området har 
siden fungert som parkerings-
plass. Et nytt stort bygg ble 
reist mot Repslagerveita. Under 
jorda finner vi Leüthenhaven 
parkeringshus. 

Det har vært konkurranser om 
utforming av «nye Leüthenha-
ven», men ennå er ingen idéer 
realisert. 

Leüthenhaven og Rutebilstasjonen 1958. Foto: NTNU/UB Klaus Forbregd.

Foto: Ole Anders Kristiansen.
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