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Behovet for 
sykehjemsplasser 
Stadig fl ere ønsker å få hjelp der de bor i stedet for å fl ytte 
på sykehjem, og den trenden vil nok bare fortsette. Vårt 
viktigste grep for fremtiden er derfor å styrke hjemmetjenes-
ten slik at fl est mulig skal få oppfylt dette ønsket. 
Vi trenger samtidig gode sykehjemsplasser for dem som 
ikke lenger kan bo hjemme. Behovet for sykehjemsplass er 
en vurdering som for mange tvinger seg frem med økende 
skrøpelighet, med økt behov for hjelp og trygghet. Utvikling 
av demens er i dag den viktigste grunnen til at folk trenger sykehjemsplass.  
Vi har gode rutiner og kriterier for tildeling av sykehjemsplass. Det er som 
regel samsvar mellom det folk selv opplever som behov og den vurdering 
som blir gjort av våre helse- og velferdskontor. Dette vises i de få avslagene 
vi har. I 2014 hadde vi elleve avslag på søknad om sykehjemsplass, men vi 
hadde ingen klager på avslag om sykehjemsplass. I snitt venter det i eget 
hjem til enhver tid om lag 10-15 personer på langtids sykehjemsplass. 
Mange snakker om at folk som får sykehjemsplass blir stadig dårligere, og 
at terskelen heves. Men slik er det ikke selv om vi stadig behandler mer 
kompliserte tilstander på sykehjemmene. Vår statistikk viser at folk som bor 
på sykehjem i dag ikke er dårligere enn de var for ti år siden. Tvert i mot er 
det en del som tyder på at pasientene i dag har et bedre funksjonsnivå når 
de fl ytter inn på sykehjem i dag enn for ti år siden. Lederne ved våre helse- 
og velferdskontor sier at terskelen for å få plass ikke er hevet. De tildeler 
sykehjemsplass etter de samme vurderinger som tidligere. 
Vi har ikke egne ventelister for sykehjemsplass. Det har blitt mer og mer 
vanlig å bytte ut praksisen med ventelister med en ventetidsgaranti. Det 
gjelder også behandling på sykehuset. Vi har en ventetidsgaranti for eldre 
som ikke lenger kan bo hjemme. Bystyret har gitt en garanti om en langtids 
sykehjemsplass innen seks uker. Så langt i 2015 er ikke denne garantien brutt 
en eneste gang. Vi har derimot fortsatt betydelige utfordringer i vintermåne-
dene med å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset til sykehjem fort 
nok, og mange må vente opp til fem til ti dager. 
Jeg har til en hver tid full oversikt over behovet for sykehjemsplasser, 
også uten såkalte ventelister. Hver uke får jeg rapporter som viser detaljert 
oversikt over behovet.  
Dette er et viktig arbeid som har høy prioritet hele tida. Målet vårt er klart: 
Vi ønsker at alle skal ha det tilbudet som passer best til deres livssituasjon. 

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.

INFOSENTERETS  H JØRNE

Seniorer og 
bruk av data
Infosenteret for seniorer var 
nylig på hjemmebesøk til en 
dame på 80 år. Hun formidlet 
at hun hele tiden har vært 
motstander av data, men var nå 
kommet til et punkt hvor hun 
erkjente at dette var noe hun må 
forholde seg til. Selv om hun 
i utgangspunktet ikke ønsker 
det. Hun nevnte banktjenester, 
oppskrifter, offentlig post med 
mer. Hun sa at hun må lære seg 
det, selv om hun hadde lite tro 
på egne ferdigheter. ”Dette vil 
bli vanskelig”, mente hun. 
I besøket fi kk hun informasjon 
om hvordan hun kan få hjelp og 
støtte til å beherske datatekno-
logi og ikke minst, i fellesskap 
med andre som kjenner på 
samme utfordringer. 

Infosenteret erfarer at mange 
seniorer benytter dataverktøy 
som nettbrett eller PC i hver-
dagen, men mange sier at de 
ikke bruker det. Det er viktig at 

seniorer som ennå ikke bruker 
disse hjelpemidlene, får hjelp 
og støtte slik at de mestrer dem. 
At rammen er et sosialt felles-
skap, hvor det er lov å gjøre 
feil, er også viktig. Det skal 
gå an å trykke på skjermen og 
angre seg, og vite hvordan man 
gjør det. 
”Et varmt og inkluderende 
gruppemiljø er særlig viktig 
i en læresituasjon. Å lære av 
andre i et støttende miljø, som 
en gruppe av likemenn, vil for 
mange virke sterkt på endring 
(Bandura, 1997)”.
I år mottok foreningen Senior 
IKT ved Sidsel Fremstad og 
Tore Jensen Trygghetsprisen 
under årets festforestilling 
”Trygghet i symfoni”.  

Ønsker du opplæring i nettbrett/
IPAD? 
Infosenteret samarbeider med Hornemansgården, Seniorkultur, 
Seniornett, SeniorIKT med fl ere for å fremme økt mestring for 
alle! Kurs annonseres i Adresseavisen. Meld deg på!

Infosenteret for seniorer, telefon 72 54 67 91
Erling Skakkes gt. 14. 1 etg.
Åpent hverdager kl. 12-14
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TEMATEMA
Trondheim kommunes eldreplan fi nner du på 
www.trondheim.kommune.no/eldreplan

Lyst på livet

Det er et lystig lag som 
møter opp på Sponhu-
set en regnfull dag i 
mars. De kommer helt 
fra Sjetne for de gode 
vafl ene.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Nå er det ikke bare vafl er som 
står på dagsorden for denne 
gjengen fra Sjetnemarka. De 
gjennomførte prosjektet Lyst 
på livet i 2013, og har fortsatt 
møtene i etterkant, hvor ulike 
temaer er belyst.
- Erfaringsutveksling er det 
viktigste ved disse møtene, og 
det er utrolig hvor nyttig små 
hverdagstips er, sier Dagrun 
Wisth, sirkelleder for prosjektet.

Deler erfaringer
Lyst på livet er et prosjekt for og 
med seniorer, og formålet er å 
fremme egen helse og livskva-
litet.
Ulike temaer blir tatt opp ved 
hver livscafé, og omhandler 
sikkerhet i hjemmet, ernæring, 
fysisk aktivitet og sosialt 
nettverk.

- For vår del har det å snakke 
med andre hjulpet oss. Vi har 
gjort enkle grep som og satt opp 
gelender ute, og har ordnet med 
støtte til klosett og stol i dusj. 
Målet til mannen min og meg er 
jo å få bo hjemme i eneboligen 
så lenge vi kan.
- Ja kvinnfolka på Sjetne steller 
fi nt med mannfolka sine. Se bare 
på oss! Vi har holdt sammen 
siden  1954, ler Bjørn Wisth, og 
ser lurt på kona Dagrun.
Bjørg Olsen har også plukket 
opp gode råd på livscaféen. 
- Jeg vet at jeg får i meg for lite 
væske. Et godt tips er å fylle en 
fl aske med vann, så blir jeg mer 
bevisst at jeg skal drikke dette 
vannet i løpet av dagen.

Sosialt nettverk
Alle 14 som hadde møtt opp på 
Sponhuset var skjønt enige om 
at det sosiale er viktig.
- Før visste vi jo bare om hver-
andre, men nå er vi blitt kjent, 
sier Kjellrun Reppe.
Arne Silset synes Lyst på livet 
har vært et godt opplegg, og at 
det er et fi nt verktøy mange drar 
nytte av. 
- Grunnlaget for prosjektet er 
at vi bruker vår kunnskap og 

deler den med hverandre. På den 
måten blir vi jo mer kjent også, 
sier Arne.
De skryter dessuten av frivillig-
sentralen i Sjetne og vet ikke hva 
de skulle gjort uten Glasshuset, 
bydelshuset. 
- Bydelen hadde blitt fattigere 
uten dette stedet, det er bra sik-
kert, sier Tor Olaussen.

Livscafé på Løkkan
Sjetne var en del av pilotpro-
sjektet Lyst på livet i Trondheim. 
Konseptet videreføres til andre 
frivilligsentraler i Trondheim, 
hvor Løkkan nå er i gang med 
sine lystcaféer. 
- Temaene er de samme. Det er 
deling av erfaringer som er vik-
tig. Det handler om å sette seg 
noen mål om å gjøre endringer 
i livet sitt, om enn i liten skala. 
Det er det livscaféene handler 
om, sier Dagrun.
Arne samstemmer: - Her er det 
deltagerne som er ekspertene.

FAKTA  L IVSCAFÉER

• Livscaféer drives av og for pensjonister.

• Målet er å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke 
vaner og mønstre i hverdagen.

• Infosenter for seniorer i Trondheim kommune er koordinator og 
bidrar med opplæring.

• Pensjonister er sirkelledere.

• Samarbeid med Pensjonistforeningen og Nasjonalt kunnskapssen-
ter.

- Vi deler erfaringer og er blitt godt kjent med hverandre, sier Dagrun Wisth, her 
sammen med Sjetne Pensjonistforening.

Dagrun og Bjørn Wisth
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Seniorsuksess på Liantunet

– Taus kunnskap. Livs-
erfaring. Rotfesta mat-
kompetanse. Uvurderlig 
ekstraressurs. 

God-ordene sitter løst når Kjersti 
Monsen ved Liantunet omtaler 
samarbeidet med seniorene i 
Trondheimskokkenes Mester-
laug.
 
Mat og trivsel
Tre ganger i uken i hele vinter 
har Bjørn Michelsen og sju vete-
rankokkekolleger tilbragt dagen 
på Lian. Sammen med Liantunet 
og 375 sjetteklassinger har han 
plukket fram trøndersk matkul-
tur og latt ungene oppleve, se, 
smake og høre om matkultur og 
matglede.

For Liantunet handler «Matnyt-
tig skoledag» om å overføre 
gleden over god og kortreist 
mat til nye generasjoner. For 
elevene handler det om en 
annerledes skoledag full av san-
seinntrykk og opplevelser. For 
seniorkokkene handler det om 
gleden over å bidra, men mest 
om å se hvordan mat, matlaging 
og smaking skaper trivsel og 
kontakt. 

God kontakt
– Det artigste er at ungene tør å 
smake på maten de lager – og 
som oftest liker de den også, 
smiler Bjørn. Han setter stor pris 
på samarbeidet med Liantunet 
og samværet med sjetteklas-
singene.

– Du skulle sett dem når de står 
og kutter grønnsaker sammen. 
Det er så trivelig – da går det 
i  småprat og latter, og vi får så 
god kontakt, forteller Michelsen. 
Han viser dem kanskje hvordan 
de skal holde kniven, eller prater 
om at smak og lukt er viktigere 
enn datomerking for å vite om 
maten er frisk. Men han bedyrer 
at det er ungene som gjør hele 
matlagingsjobben.  

Gjør taus kunnskap levende
Også elever fra barne- og 
ungdomsarbeiderutdanningen 
ved Kristen videregående skole 
Trøndelag (KVT) er med på 
Matnyttig skoledag. Michel-
sen kan ikke få fullrost dem 
for hvordan de tilrettelegger, 

Siden 2013 har åtte seniorkokker fra Trondheimskokkenes Mesterlaug byttet på å være veiledere, kunnskapsbrønner og helter for sjetteklassinger på Liantunets «Mat-
nyttig skoledag». Her er det Bjørn Michelsen som deler nye smaksopplevelser med nysgjerrige 12-åringer. Foto: Glen Musk/Adresseavisen.

Seniorkokk Bjørn Michelsen har det 
som plommen i egget når han får dele 
smaker, tid og matglede med nye 
generasjoner. Foto: Liantunet.

SKOLESAMARBE ID
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involverer og veileder sjetteklas-
singene.
– Avisene vil ha oss til å tro at 
ungdom gjør så mye galt. Det er 
ikke sant. De aller fleste er flotte 
og dyktige ungdommer med fine 
holdninger, mener Michelsen.
Liantunets Kjersti Monsen 
sender gjerne rosen i retur:
– Mye av det seniorkokkene 
bidrar med, er taus kunnskap 
som sitter i hender, hode og 
livsholdning. Sammen med 
seniorkokkene får elevene lære 
om matglede og matkultur 
gjennom opplevelse, trygghet og 
trivsel. Det er noe av den beste 
bagasjen vi kan gi dem, mener 
Monsen. 

FAKTA  OM L IANTUNET  OG  
MATNYTT IG  SKOLEDAG

Liantunet er et senter for trøndersk matkultur, kvalitet og mat-
glede, og for å bringe matprodusent og -forbruker nærmere 
hverandre. 
Sju uker hver høst og vinter får en del av byens sjetteklassin-
ger mulighet til å delta på Matnyttig skoledag på Liantunet. 
Gjennom tett samarbeid med pensjonister fra Trondheimskok-
kenes Mesterlaug får elevene lære grunnleggende matlaging. 
I tillegg får de et forhold til lokale råvarer, til grunnsmaker, og 
til matproduksjon og matforbruk. 

Norgespanna 
med laks

På Matnyttig skoledag lager elevene kortreist og næringsrik mat. 
Norgespanna slår aldri feil – her er Liantunets oppskrift for 4 
porsjoner. Foto: Hans Bjørnstad/Liantunet.

3 poteter
2 gulrøtter
1/2 løk
800 gram laks
1  brokkoli
1 dl eplejuice
3 ss rømme
Litt salt og pepper
Litt sukker

• Vask og skrell grønnsakene. Del brokkolien i småbuketter.
• Skjær laksen i jevnstore biter.
• Sett panna på ovnen.
• Skjær poteten i tynne skiver og legg skivene i varm panne med 

olje. Strø over salt og pepper.
• Del gulrøttene i skiver, legg dem på potetene.
• Skrell og del løken i skiver. Legg dem på gulrøttene. Strø på 

salt, pepper og sukker.
• Legg laksen på løken.
• Bland inn brokkolibukettene.
• Bland eplejuice og rømme og hell det i panna. Strø over salt og 

pepper. Sett på lokk.

Ingen tvil om at seniorkokkene gjør suksess – denne servietten lå igjen på bordet 
etter sjetteklassingenes dag med seniorkokk Morten Flenstad. Foto: Liantunet.

SKOLESAMARBE ID
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Trygg, tryggere, tryggest

– Norge er et trygt land 
og Trondheim er en trygg 
by. Vi har ingen grunn 
til å sitte alene hjemme 
i frykt for å gå ut. Men 
vi skal være våkne og 
bevisste.

Tekst: Ragnhild Bergsmyr 
Foto: Ronny M. Danielsen og TBRT

Birger Andreas Myrstad snakker 
ofte og gjerne om trygghet og 
forebygging. Det har han gjort 
i snart 40 år. Den pensjonerte 
politimannen var ildsjelen bak 
forebyggingsprogrammene 
«Ikke tøft å være død» og «Fra 
bagatell til helvete», rettet mot 
ungdom. Han har jobbet med 

barn, og han har jobbet med 
MC-miljøer. Nå er han opptatt 
av trygghet for seniorer.

Tryggere enn du tror
– Media skaper et bilde av at 
samfunnet er utrygt. Det er 
ikke sant. Vi kan trygt gå ut og 
bruke alle de flotte arenaene og 
møtestedene vi har i Trondheim, 
sier Myrstad.
Likevel: Det er mange små 
ting vi kan gjøre for at hver-
dagen skal bli enda tryggere, 
ikke minst i vårt eget hjem og 
nærområde.

Vær oppmerksom
– Jeg er blant annet opptatt av 
hvordan vi ter oss som fotgjen-
gere. Det koster så lite å kaste 
et blikk over skulderen og bli 

oppmerksom på syklisten som 
kommer bak oss. Og vi kan bli 
mye flinkere til å bruke refleks.
Medisiner og alkohol er et annet 
område han mener vi kan bli 
bedre på.
– Hver for seg virker medisiner 
og alkohol sløvende. Mikser 
vi dem, blir virkningen mye 
sterkere. Da er det ikke sikkert 
vi lenger kan tenke fornuftig 
og gjøre de riktige tingene, 
ikke minst om det oppstår en 
krisesituasjon med brann, skade 
eller sykdom nattestid. Snakk 
med legen din om medisinbruk, 
oppfordrer Myrstad. 

Trygghet i symfoni
For Myrstad er forebygging og 
trygghet for eldre så sentralt at 
han de siste sju årene har invitert 

Senior IKT, her ved Tore Jensen og Sidsel Berg Fremstad, fikk Trygghetsprisen 2015. Juryen framhevet foreningens arbeid for å øke eldres digitale kompetanse. Til høyre 
initiativtaker Birger Andreas Myrstad. Foto: Ronny M. Danielsen.

«Seniorene er en 
verdifull ressurs 
når det gjelder å 

ta vare på egen og 
hverandres trygg-
het – ikke minst 
som rollemodel-

ler for kommende 
generasjoner»  

 

Trygghetsildsjel Birger 
Andreas Myrstad

TRYGGHET  I  SYMFONI
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byens eldre garde til en årlig 
«trygghetskonsert» i Olavshal-
len. Med seg har han Politiet, 
Trøndelag brann- og rednings-
tjeneste og gode støttespillere 
fra kommune, fylkeskommune 
og næringsliv. Og ikke minst 
er han glad for det mangeårige 
samarbeidet med Trondheim 
Symfoniorkester (TSO). 
Årets «Trygghet i symfoni» 
ble arrangert 27. januar. Mens 
TSO og Sigmund Groven spilte 
hovedrollen, bidro politiet og 
brann- og redningstjenesten med 
nyttige tips for en enda tryggere 
hverdag.

Deler ut batterier 
til røykvarslere
Kjetil Monkvik fra Trøndelag 
brann- og redningstjeneste 
mener konsertkonseptet er 
genialt. 
– For oss betyr det at vi får 
anledning til å møte mange 
hundre mennesker i en av våre 
hovedmålgrupper på én og 

Tryggere med digital kompetanse

Det hender Birger Andreas Myrstad får spørsmål om vitsen ved å jobbe forebyggende mot eldre. – Spør en 12-åring som har 
mistet bestemora si i brann, svarer jeg da. Foto: Ronny M. Danielsen.

TRYGGHET  I  SYMFONI

Foreningen Senior IKT vil 
hjelpe eldre til en tryggere 
hverdag gjennom kunnskap og 
ferdighet i digitale hjelpemidler. 
Det gjør de så godt at de fikk 
tildelt Trygghetsprisen 2015 
under årets Trygghet i symfoni.

– Å beherske digitale verktøy 
gir trygghet på flere vis. For det 
første gir det en mestrings- og 
selvfølelse som i seg selv gjør at 
du føler deg tryggere i det sam-
funnet vi lever i. For det andre 
åpner det dører til informasjon, 
tjenester og kontakt som gjør 
hverdagen enklere, mer sosial og 
mer informativ, mener leder Tore 
Jensen i Senior IKT. 
Foreningen startet som et 
EU-prosjekt i samarbeid med 
NTNU, SINTEF, Trondheim 
kommune og europeiske aktører, 
der målet var at eldre skulle lære 
å bruke digitale hjelpemidler for 
å bli mer sosialt aktive. 
Etter at prosjektet ble avsluttet i 
2013, hadde Tore Jensen og de 

andre prosjektdeltakerne så gode 
erfaringer at de på eget initiativ 
fortsatte arbeidet som en foren-
ing. I dag har Senior IKT rundt 

samme dag. Det er sjelden kost, 
sier Monkvik, som benytter 
anledningen til å dele ut flere 
hundre friske røykvarslerbat-
terier. Han er ikke i tvil om at de 

blir ekstra godt mottatt i rammen 
av trivsel og god musikk.
– Musikk åpner sansene for 
inntrykk. Vi ønsker å skape en 
ramme av trygghet, glede og 

trivsel, og vi kan garantere at 
akkurat denne kvelden er Olavs-
hallen verdens tryggeste sted 
å være, smiler trygghetsildsjel 
Birger Andreas Myrstad. 

40 pensjonister som møtes og 
deler digitale erfaringer og tips. 
Og de vil gjerne bli flere.

Vil du vite mer? Ta kontakt med 
Senior IKT: Tore Jensen, telefon 
950 66 442, eller Sidsel Berg 
Fremstad, telefon 481 80 171.

– Digital kompetanse åpner dører til informasjon, tjenester og kontakt som gjør hverdagen tryggere og mer sosial, mener 
Sidsel Berg Fremstad og leder Tore Jensen i Senior IKT. Foto: Ronny M. Danielsen.
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TRYGGHET  I  SYMFONI

10  GODE  TRYGGHETSRÅD

1. Før du legger deg eller forlater hjemmet – gjennomfør 
denne trygghetsrunden:  
• Slå av elektriske apparater
• Slukk alle levende lys
• Sjekk at alle dører er låst, og om natten - at alle røm-

ningsveier er åpne
• Kast et blikk over til naboen

2. Sikre gulvtepper og matter mot å skli. 

3. Kontroller røykvarslere og brannslokningsutstyr med jevne 
mellomrom.

4. Dersom du bor alene – benytt bare etternavn på dørskiltet.

5. Slipp aldri uvedkommende inn i huset.

6. Oppgi aldri pin-koder eller passord til noen. Vær skeptisk til 
ukjente internett - og telefonhenvendelser.

7. Kast et blikk over skulderen før du forflytter deg sidelengs 
på fortauet.

8. Sørg for at sjåfører av store kjøretøyer ser deg. Unngå blind-
soner. Bruk refleks.

9. Skal du på reise – gjør avtaler som sikrer at boligen ser 
bebodd ut. 

10. NB! 75 år: Nye krav om legeattest og førerkort. Kontakt 
lege/Statens vegvesen.

Du finner tipsene også på internett: 
www.trondheim.kommune.no/infosenteret-for-seniorer/ 

– Ved brann er første bud å komme seg ut og i sikkerhet, understreker Kjetil 
Monkvik ved Trøndelag brann- og redningstjeneste. Foto: TBRT

Kjør brannøvelse!
– Alle husstander bør 
gjennomføre en brannø-
velse fra tid til annen. 
Målet er enkelt: å få alle 
i huset ut raskest mulig!

Det sier kommunikasjonsråd-
giver Kjetil Monkvik (bildet) i 
Trøndelag brann- og rednings-
tjeneste. Han advarer mot å være 
overmodig i en brannsituasjon.
– Vi har dessverre opplevd å 
finne omkomne med brannsluk-
ningsapparatet i hendene inne i 
hus. Husk at et brannsluknings-
apparat er stort, tungt og vanske-
lig å håndtere, ikke minst i en 
stresset situasjon. Fokuser på å 
berge liv, formaner Monkvik.  
Her er hans råd for å være best 
mulig forberedt:

• Avtal en brannøvelse med den 
eller de du deler hus med. Bli 
enige om når den skal gjen-
nomføres og hvem som skal 
ha hovedansvaret for den.

• Kartlegg og bli enige om 
mulige rømningsveier før 
øvelsen. 

• Kjør gjerne øvelsen om nat-
ten. La vekkerklokken være 
”brannalarmen”.

• Første bud: Kom deg ut og i 
sikkerhet. 

• Sørg for å vekke andre bebo-
ere og bidra til at alle kommer 
seg ut.

• Ved brann (ikke ved øvelse): 
Ring nødnummer 110 eller 
bruk trygghetsalarmen.

Slik reduserer du risikoen for 
brann:
•  Hvis du røyker: Røyk aldri på senga!

•  Skaff en komfyrvakt som kutter strømmer til koketoppen hvis 
den blir for varm.

•  Få elektrikeren til å kontrollere el-anlegget i boligen.

•  Bytt ut alle levende lys med fine, moderne batterilys.

Illustrasjonsfoto fra Trøndelag brann- og redningstjeneste. Foto: TBRT
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Sommeropphold ved  
Olavsgården
Sommer og ferietid nær-
mer seg. Mange eldre 
trenger hjelp når familie 
og pårørende reiser på 
ferie. Olavsgården kan 
tilby eldre hjelp i som-
mer.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Olavsgården
På Olavsgården rehabiliterings-
senter kan pårørende søke om 
sommeropphold for sine mens 
de selv er på feire. Fra 22. juni 
til 2. august er det tilbud om 
opphold, og søknadsskjema fin-
nes på nettsidene til Trondheim 
kommune. 
- Det er et fint tilbud å komme 
hit. Vi har 25 senger, og det 
er mulighet for et opphold fra 
en til tre uker, alt etter behov, 
sier Kristin Mæle, fagleder ved 
Olavsgården.
Hun informerer om at oppholdet 
i hovedsak dreier seg om omsorg 
og det å være sammen med 
hverandre.
- Vi har aktivitører på senteret, 
og spesielt i fjor sommer brukte 
vi hageområdet mye. Det tror jeg 
mange satte stor pris på. Vi ser 
også at det sosiale fellesskapet 
rundt måltider er koselige for 
mange. I hverdagen er det nok 
mange som spiser alene, mens 
her er alle måltider felles.
Tilbudet er et fulltidsopphold 
med kost og losji. Det er egen-
betaling på kroner 147 per døgn, 
hvor medisiner er inkludert.
- Vi har generelt et godt belegg. 
Det er et bra tilbud, og det 
trengs. Vi fyller opp plassene 
og har gjengangere fra år til år, 
informerer Mæle.

Bydelsplasser
Hver bydel har også egne 
bydelsplasser. Dette er rom på 
helsehusene i de fire bydelene 
som disponeres av folk med 
ulike avlastningsbehov.
- Vi vurderer etter kriterier for 
å motta avlastning. Noen er på 
faste avlastningsopphold, mens 
andre kommer ved behov, sier 
ansvarlig for bydelsplasser ved 
Helse og velferdskontor Midt-
byen.
Økte hjemmetjenester kan 
være et alternativ, om opphold 
ikke kan tilbys innenfor ønsket 
tidsrom.

Rullerende avlastnings-
opphold
Mange eldre har et rullerende 
avlastningsopphold. Dette 
innebærer en ordning hvor pasi-
enten eksempelvis er to uker på 
sykehjem og fire uker hjemme.

TRYGG  FER I ET ID

FAKTA  OM SOMMEROPPHOLD  VED 
OLAVSGÅRDEN

Søknadsskjema finner du på trondheim.kommune.no
Innvilges etter visse kriterier (se søknadsskjema)
Frist for innlevering til sommeropphold 2015 er 15. april.

- De pårørende kan planlegge 
ferie ut i fra en slik rullerende 
ordning. Vi prøver å imøte-
komme pårørende og pasienter 
i forhold til det de trenger 
av tjenester og opphold, sier 
saksbehandler ved Helse og 
velferdskontor Midtbyen.

Ergoterapistudent Elin Andøl, sykepleierstudent Kirsti Sefting, fysioterapeut Guro S. Eide, fysioterapeut Eva Schjetne og 
fagleder Kristin Mæle.
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DEN  KULTURELLE  SPA SERSTOKKEN

Straff gjennom tidene

Gapestokker, tvangs-
trøyer, falske penger og 
bilder av Rinnanbanden 
finnes bak tykke mur-
vegger med gitter for 
vinduene. Den kulturelle 
spaserstokken arrangerte 
omvisning i Norsk Retts-
museum. 

Av Ruth Våpenstad 
Foto: Ronny Danielsen

I det svanehvite bygget fra 1833 
sitter omkring 20 pensjonister 
benket ved bord dekket med 
duker, småkaker og kaffe. 
Konservator Eva Furseth viser 
lysbilder og forteller historien til 
et hus som har blitt kalt Slave-
riet. Den gangen besto fangelivet 
av knallhardt straff-arbeid. 
Fra 1895 ble huset omgjort til 
landets første kriminalasyl for 

farlige sinnslidende. Det er idyll 
og vår utenfor, glimtvis doku-
mentasjon av galskap, ondskap, 
forbrytelser og samfunnets 
behov for beskyttelse og straff, 
innenfor veggene. 

«Sælbupæng»
-Onkelen min tegnet det som ble 
kalt «Sælbupæng», sier en av 

FAKTA  NORSK  RETTSMUSEUM

Postadresse: Kongensgate 95, Inngang fra Erling Skakkesgate
Åpent: Tirsdag-fredag kl. 10-15, og første søndag i måneden. 
Gratis adgang. Tlf. 73 50 03 05

www.rettsmuseet.no

Historieinteresserte karer som benytter seg av Den kulturelle spaserstokkens 
tilbud.  F.v. Tore Haugan (68), Johan Fjeseth (78) og Jørund Svingen (73). 

Konservator Eva Furseth

Sytti pluss Nr 1/201510



DEN  KULTURELLE  SPA SERSTOKKEN

To søstre på Bakklandet 
Menighets Omsorgsenter

FAKTA  DEN  KULTURELLE  SPA SERSTOKKEN

Den kulturelle spaserstokken er et kultur- og aktivitetstilbud for 
byens seniorer. Den tilbyr årlig rundt 200 ulike kulturopplevelser 
for alle interesser – innenfor musikk, teater, fi lm, litteratur, kunst, 
trim og friluftsliv. 

Tilbudet legger vekt på bredde og kvalitet. Spaserstokken samar-
beider med lokale lag, organisasjoner og arenaer, og blir lagt til 
ulike bydeler for å være et lett tilgjengelig nærtilbud. Også fore-
stillinger og utstillinger ved byens store kulturinstitusjoner, som 
Olavshallen, Trøndelag Teater, Trondheim Kino og byens muséer, 
tilrettelegger deler av programmet spesielt for seniorer.

Finn program og aktiviteter:
• Se www.trdevent.no, eller 

www.adressa.no/kultur/detskjer/
•  Se Trondheim kommunes annonse hver torsdag i Adressa
•  Ring Kulturenheten, tlf. 72 54 57 00 for å få programmet til-

sendt. Se også side 19.

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Tlf. Kulturenheten 72 54 57 00
www.trondheim.kommune.no/seniorkultur

DEN
KULTURELLE 

SPASERSTOKKEN

Kulturenheten

JAN GARBAREK GROUP

Kulturkalender april-juni 2015

ARGENTINSK 
MUSIKKLUNSJ
Julie og Andreas 
Rokseth

MED HATT  
OG STOKK
Utstilling  
Sverresborg Museum

Tekst og foto: Haldis Isachsen

To fl otte damer,- Borghild 
Johanne Møller 100 år og 
Agnes Nicola Berg 96 år bor 
på hvert sitt rom ved BMO 
og synes de har det veldig 
fi nt.  Agnes bodde et år på 
Charlottenlund omsorgssenter. 
Borghild bodde i Haldens gate 
og hun tok to busser hver dag 
for og besøke sin søster. 
Agnes fi kk etter hvert plass 
ved BMO og da ble veien 
kortere for Borghild som 
fortsatt besøkte søsteren hver 
dag. Selv fl yttet hun inn her i 
fjor. De forteller at de har godt 
humør, og humor er en viktig 
del av hverdagen vår. 
- Vi har alltid hatt et godt 
samhold. Vi vokste opp i Kjøp-
mannsgata i et meget godt hjem, 
og hadde en yngre bror. Far job-
bet i Brannvesenet og det var en 
godt betalt jobb den gangen. Vi 

husker spesielt en gang far kom 
hjem etter en brann på Skistua 
nyttårsaften i 1946. Hjelmen 
hadde frosset fast på hodet hans. 
Mor kokte opp varmt vann og 
fi kk den tinet av etter hvert.

Borghild forteller at Agnes har 
vært en god søster og tante for 
barna hennes. Hun tok dem blant 
annet med på ferier til utlandet. 
Hun forteller stolt at hun fi kk sin 
første mobiltelefon forleden dag! 
Agnes ser dårlig og hørselen 

er ikke helt på topp. Hver dag 
leser Borghild avisen for sin 
søster. De koser seg i hverandres 
selskap, og begge har mange 
interessante og morsomme 
historier å fortelle fra sitt lange 
og rike liv til andre.

tre kamerater, Jørund Svingen. 
-Han tok tynt gråpapir og hang 
det ut av vinduet for at det skulle 
blekne og bli egnet til en falsk 
seddel. Furseth lytter interessert. 
Hun ønsker at eldre skal fortelle 
henne historier! Mange sitter på 
kunnskap og gjenstander fra 2. 
verdenskrig, som hun gjerne tar 
imot. 
Til våren viser museet en ny 
utstilling kalt Galskapens 
fengsel.
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SK IKKER  I  ENDR ING

Hva skal skje – etterpå?

Uavhengig av hva vi tror 
vil skje med ånd og sjel 
etter døden, kommer det 
noen praktiske spørsmål. 
Hva skal skje med krop-
pen? Hva slags seremoni 
skal det være? Hvem skal 
bestemme?

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

70+ fikk en prat med Aase 
Grethe Håland, Arve Bordal og 
Bjørn Bugge, og fikk høres deres 
tanker og refleksjoner. 

Flere valgmuligheter
— Individualiseringen har 
også nådd hvordan vi håndterer 
døden, mener Bjørn Bugge. 
Nå er det flere valgmuligheter, 
dermed blir det større spredning 
i hvordan det gjøres.
— Stort sett mener jeg at man 
skal prøve å respektere de 

ønskene avdøde hadde, mener 
Arve Bordal. Bugge innrømmer 
at han ville hatt problemer med 
å akseptere at noen av hans 
nærmeste skulle settes i umerket 
grav. — Det vil frarøve etterlatte 
et sted å gå, og det kan bli 
vanskelig, mener han.

Donert til forskning
— Jeg har forberedt å donere 
kroppen min til vitenskapen, 
forteller Aase Grethe Håland. 
Det innebærer at kroppen nokså 
umiddelbart blir tatt hånd om av 
universitetet, og det kan ta opptil 
to år før etterlatte får en urne. 
Dersom dette blir for vanskelig 
for de nærmeste, så kan de gjøre 
som de mener er best. — Selv 
liker jeg tanken på å være til 
nytte, også etter at jeg er død, 
sier hun.

Viktig markering
— Naboer, venner, nåværende 
og tidligere kolleger kan også ha 

behov for å ta en farvel.  Selv i 
vårt moderne og travle samfunn, 
har vi behov for å stanse opp litt 
når noen vi kjenner blir borte, 
så seremonier er viktige, sier 
Bugge.
— Vi tre er humanetikere og 
mener alle skal kunne ha en 
seremoni i et høytidelig rom.  
Kommunen burde sørge for 
nøytrale og rommelige seremo-
nirom som kan brukes av alle, 
understreker de.
Bordal forteller at det for han 
er viktig å respektere avdødes 
livssyn. Han har vært med på å 
arrangere kirkelig begravelse, 
når det har vært riktig. Selv 
har Bordal valgt å bli kremert, 
og urnen skal settes ned i en 
minnelund. Det seremonielle er 
beskrevet i hans testament.

Kulturminner
Kirker og kirkegårder er verdi-
fulle kulturminner. Det bør også 
kommende gravlunder være. 

Alle tre har merket seg de nye 
merkede minnelundene som har 
kommet de senere årene. De er 
vakre og velstelte steder, men 
ikke anonyme. — Jeg har selv 
hatt ansvar for å stelle graver 
i andre byer, og vet at det kan 
være både dyrt og tungvint, så 
dette alternativet har jeg sans 
for, sier Håland. 
Det er ulikt rundt bordet hvor 
mye de selv har diskutert dette 
med sine nærmeste. Noen ting 
har de kanskje sagt klart fra om, 
andre ting har de ikke snakket 
så mye om. — Slike samtaler 
må komme når det er naturlig, 
mener Bugge, det blir feil å 
presse en slik diskusjon på noen.
De tror vi kommer til å se stadig 
flere «alternative» begravelser 
i årene framover. De sammen-
ligner med konfirmasjoner og 
navnedager. Mens det tidligere 
var lite sosialt akseptert, er 
alternative seremonier nå mer 
vanlige.

Arve Bordal, Aase Grethe Håland og Bjørn Bugge mener seremonier er viktige, og at alle bør kunne ha seremonier som passer til deres livssyn.
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Kan ikke bestemme alt selv
Tekst: Anne Guri Selnæs.  
Foto: Carl-Erik Eriksson

Torbjørn Mostervik, gravferds-
konsulent hos Svanholm Begra-
velsesbyrå forteller at de har en 
god del såkalte «Mitt Livstesta-
mente» til oppbevaring. — Dette 
er ikke et juridisk dokument. 
De etterlatte har ingen juridisk 
plikt til å følge disse ønskene, 
forklarer han. De fleste bestem-
mer bare noen få punkter, mens 
noen har svært detaljerte ønsker. 
Mange har et sterk ønske 
om å begraves på en bestemt 
kirkegård de føler sterk tilhørig-
het til.  — Du har bare rett til 
kistebegravelse i den kommunen 
du bor. Nå som folk flytter mer 
enn før, hender det oftere at dette 
ønsket ikke kan gjennomføres, 
forteller Mostervik. 

Ulike seremonier
Ikke alle sanger og musikkstyk-
ker familien ønsker seg blir 
godtatt av Kirken, selv om det er 
stort rom for personlige ønsker. 
—Noen velger da å arrangere en 
såkalt personlig seremoni. Da 
kan vi, eller noen fra familien 
eller venner holde minnetalen, 
og man kan fritt velge sanger, 
billedframvisning eller annet, 
forklarer han. Personlige sere-
monier kan holdes i Tilfredshet 
kapell, Lademoen kapell, Moholt 
krematoriums seremonirom eller 
i Svanholms eget seremonirom. 
Mange humanetiske seremonier 
holdes også der.

Alt på stell
— Noen lager livstestamente for 
å unngå krangling etter at de er 
borte, mens andre er mer opptatt 
av at alt skal være «på stell» 
etter dem, forklarer Mostervik. 
Ved å betale inn penger til 
Trondheim Kommunes legat 
for graver, sikrer man stell av 
graven. Noen velger også å 
betale gravferd på forhånd.

Skikker i endring
— For noen tiår siden var det 
vanlig å holde barn helt utenfor 
død og begravelser, mens nå tas 
barn mer med i prosessen, sier 
Mostervik. 
Barn kan også være med på 
«syning» eller «visning», det 
vil si åpen kiste hvor man ser 
avdøde og tar avskjed. Anled-
ningen benyttes ofte til å legge 
tegninger, blomster eller annet i 
kisten. 
Å avslutte seremonien med kista 
i rommet, er ganske nytt. — Å 
bære kista ut til ventende bil, er 
mer vanlig, og seremonien får en 
tydelig avslutning hvor avdøde 
forlater de pårørende og ikke 
motsatt. Mange synes det blir 
tungt å forlate kista, når det ikke 
er en tydelig del av seremonien, 
sier Mostervik.
— Selv om noe er i endring, er 
det fremdeles slik at de fleste 
ønsker en seremoni som marke-
rer at et liv er over, sier Torbjørn 
Mostervik.

FAKTA  OM BEGRAVELSER

Alternative seremonier
•  Tradisjonell kristen begravelse eller bisettelse

•  Humanetisk begravelse eller bisettelse

•  Andre religion- og livssyns-seremonier

•  Privat seremoni uavhengig av livssyn 

Ved kremasjon kan urnen enten nedsettes i ordinær grav, i 
merket gravlund, i umerket gravlund eller asken kan spres for 
vinden.

Hvem bestemmer
Alle som er over 15 år kan skriftlig bestemme hvem som skal 
ha rett til å sørge for gravferden. Er det ikke bestemt noe, er 
det avdødes nærmeste som har denne retten. Personer over 18 
år kan donere sitt legeme til forskning og undervisning, men 
dette er ikke juridisk bindende for etterlatte.

Askespredning
Personer over 15 år kan også søke om at den som skal sørge 
for vedkommendes gravferd kan spre asken for vinden. Til-
latelse kan også gis etter dødsfall når det kan godtgjøres at 
avdøde ønsket dette. Det er regler for hvordan, hvor og når 
spredning kan skje. Søknad behandles av Fylkesmannen.

Torbjørn Mostervik forteller at gravferdsskikkene er i endring.
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PORTRETTET

Livat Lamo-gutt

For «Leppa fra La`mon» 
ble Lademoen kirkes 
guttekor den viktigste 
utdannelsen. Tore Johan-
sen vil fortsette med 
sang og musikk så lenge 
noen vil høre.

Av Ruth Våpenstad 
Foto: Carl-Erik Eriksson

Det er 535 personer som heter 
Tore Johansen ifølge opp-
lysningstjenesten 1881. Men 
sangeren og skuespilleren Tore 
Johansen har sin egen booking-
agent, så vi får da tak i han.
-Faren min het Tor, og så slængt 
dæm på en e, forklarer Tore 
Johansen om navnet sitt.

Jabbsaft
Man skal ikke ha snakket mange 
minutter med Tore Johansen før 
man føler at man har kjent han 
lenge. Det må være fordi han 
er avslappet, folkelig, jovial og 
direkte.
-Usnobbete, en veldig kjernekar, 
ingenting annet å si om det, er 
oppfatningen til servitøren ved 

Britannias bibliotekbar der vi 
møter underholderen.
-Æ e gla i folk. Æ bryr mæ. 
Jabbsaft, sier han om seg selv. 
Vanligvis i godt humør. Føyer til 
at han kan ha temperament, men 
i likhet med Nils Arne Eggen er 
det over på et sekund.

Karrieren startet som smårolling 
da han løp rundt på Lademoen 
og spilte imaginær trompet. Han 
hadde ingen trompet, men laget 
lyden selv ved å holde nevene 
oppe. -Den guten, den guten, sa 
damene som satt oppe i vindus-
karmene og humret. Lademoen 
var et lykkeland for guttungen 
som var så nysgjerrig på alt.
Første sceneopptreden var på 
et møte Frelsesarmeen hadde 

i Falkenbrakka på Lademoen. 
Lille Tore ble kalt fram og fikk 
en premie for sangen etterpå, og 
syntes det var veldig flaut.

Tore kom fra en sangfamilie. 
Etter kaffe og likør i bursdags-
selskaper begynte bestemor og 
tante å synge, f.eks. «Der hvor 
skapet skal stå, der står det 
støtt.»

Guttekor
Samtidig med skolestarten 
syv år gammel begynte han i 
Lademoen kirkes guttekor hos 
Ivar Bonsaksen. Opptaksprøven 
var å synge: «O du mitt sukker-
gryn». Etter et år som aspirant 
besto han opptaksprøven for 
å begynne i hovedkoret ved å 

Lademoen var et lykkeland da lille Tore løp rundt og var nysgjerrig på alt.

-Æ e glad i folk. Æ bryr mæ, sier Tore 
Johansen
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synge «Cantate Domino». Den 
gangen var koret større enn 
Nidarosdomens guttekor. Tore 
fikk solistoppgaver og lærte 
å stå på en scene. Kvinnelige 
slektninger satt og hørte på 
med blanke øyne når han sang 
«Mormor sover».
Tore er en snill gutt, men han 
snakker litt for mye, skrev lærer 
Jens fra Hovin i karakterboka.

Difference
Det ble realskole og såvidt en 
vanlig jobb hos Landteknikk og 
Bergs maskin.
Men Tore Johansen lå med 
radioen under hodeputa og 
smuglyttet til «Top Twenty» som 
begynte kl 23, selv om det var så 
seint at han ikke fikk lov å for-
styrre andre. Da Difference vant 
Trøndersk Mesterskap i pop var 
det gjort, og ingen vei tilbake. 
Det lå i kortene å videreføre det 
han lærte i sin viktigste skole: 
Kirkekoret.
-Vi var de første som spilte «Hey 
Joe» i 1967, minnes Johansen. 
Etter suksess som vokalist i Dif-
ference ble det sangoppgaver og 
sceneopptredener  i musikaler, 
opera og Trøndelag Teater.

The julekalender
-Danmark og Norge har 
samme humor, i motsetning 
til svenskene, sier Johansen. 
Programmet The julekalender 
ble en suksess i Danmark, men 
selv etter auditions fant de ingen 
til å kopiere konseptet her. Helt 
til Travelling Strawberries med 
Gafseth, Mylius og Johansen 
skrev sine egne roller og uttrykk, 
fort og gæli og fryktelig mor-
somt. Uttrykk som Bærre lekkert 
og Støveldansen er blitt klassi-
kere. Det ble solgt 38.000 plater 
på en dag, noe som er Norges-
rekord. Totalt 250.000 plater og 
400.000 videoer. Syv ganger har 
TV2 vist serien i reprise til nå. 
Tore Johansen, som giftet seg 
som 20-åring, ble skilt oppe i alt 
dette. Han kom hjem til en kald 
og tom leilighet med 465 svar 
på telefonsvareren, før det bar ut 
igjen på turne.
-Siden det kunne være noe fra 
mor mi, måtte jeg høre på alt 

pisspreiket på svareren, humrer 
han.

«Første og andre bordsetting», 
formulerer komikeren sine to 
kull. Idag er 67-åringen gift og 
har en sønn på 18 og en datter 
på 15 år. Førstefødte sønn er 40 
år. Å bli pappa har vært livets 
høydepunkt.  
-Det eneste som er sikkert er at 
man fødes og dør, og så må man 
fylle hullet imellom med noe 
fornuftig. Han føler seg privili-
gert som har fått drive med det 
han liker best, nemlig sang og 
musikk. For halvannet år siden 
ga han ut CD-en «Mitt liv som 
Tore Johansen». Den består av 
de låtene han har likt best. Han 
er fornøyd med at den ble intim 
og koselig, selv om man ikke 
tjener penger på CD-er lenger. 
Suksess-samarbeidet «To tenorer 
og en te» er avsluttet.

Difference blir 50 år neste år. 
Det skal feires med turne i 
Trøndelag i april. Manus til et 
teaterstykke jobber Johansen 
med. Ivar Gafseth er en viktig 
samarbeidspartner. -Vi prate skit 
og ler.  

Galgenhumor
Han har sans for galgenhumoren 
til Arthur Arntzen: Aldri så gæli 
at det ikke kan bli verre.
-Et fantastisk motto. De var 
svært fattige, men overlevde ved 
mottoets indirekte moral: Du har 
det ikke så verst.
Tore Johansen var glad da 
helikopteret hentet han dengang 
hjerteinfarktet var et faktum på 
scenen i Surnadal. Hver dag er 
det nå fint å ta en times spasertur 
med de to hundene, fra hjemmet 
på Øysand.
De nære ting er viktige, som et 
buss-skur og kulturhus han har 
engasjert seg for å få satt opp. 

Han ble foreslått som nr 20 på 
Høyres liste i Melhus, men tak-
ket nei. -Nå blir det kanskje en 
tverrpolitisk liste, uten partipisk 
isteden, «på gammeldaggan», 
sier han.
-Æ ska fortsætt å søng. Den 
dagen det bli som ku-rævva, at 
det begynne å gå nedover, da 
har æ  bedt de nærmeste si ifra, 
forteller Johansen.  
På Facebook kan man lese at 
Tore Johansens yndlingsmusikk 
er Jussi Bjørling, The Beatles 
og John Lennon. Sangeren sier: 
-Den fineste kjærlighetssangen 
er Lennons «Grow old with me».

-Det eneste som er sikkert, er at man fødes og dør, og så må man fylle hullet imellom med noe fornuftig, sier Tore Johan-
sen.
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FAKTA  OM «MAX  200»

Reise med Trøndertaxi, mellom kl 9.00 og 13.00 på hverdager, 
koster ikke mer enn 200 kroner. Koster turen mindre, betaler 
man normalpris. Forutsetter kjøring uten stopp, innenfor Trond-
heim kommunes grenser. Gjelder en tur for 1-4 personer, fra 
holdeplasser, hentesteder og forhåndsbestilte turer.

LAV  PR IS  M IDT  PÅ  DAGEN

Anbefaler drosje og dans

Tidligere drosjesjåfør 
Johan Andersen sitter 
ikke hjemme og sturer. 
Han tar gjerne drosje fra 
sitt hjem på Saupstad til 
Hornemansgården om 
formiddagen. 

Av Ruth Våpenstad 
Foto: Carl-Erik Eriksson 

-Nå kan man ta Trøndertaxi hvor 
man vil i Trondheim om formid-
dagen, for maksimum 200 kr. 
F.eks. fra Heimdal til Ranheim 
eller fra Reppe til Byneset, 
sier den tidligere drosje-eieren 
oppglødd.  Det er lurt å varsle 
sjåføren på forhånd om at man 
skal bruke «Maks 200».  

-Jeg husker min første tur. Jeg 
kjørte fra Torvet til Munkvoll, 
og det kostet 7,80 øre den 
gangen. 
Han mener de fleste pensjonister 
har råd til å ta drosje av og til, 
fordi det gir så mye å komme 
seg ut. 
Da nordlendingen pensjonerte 
seg etter 30 år bak drosjerattet, 
viste vekta 103 kg. Men han 
startet med å dra på dans tre 
ganger i uka, og tok av 20 kg det 
første året. Siden har han fortsatt 

PENSJONIST Johan Andersen blir assistert av sjåfør Zalmai Meheri. 

å danse: På Helsehuset på 
Spongdal, på Kroa på Melhus, 
med Gammeldansens venner 
på Tempe og på Håndverkeren 

i Kjøpmannsgata 12. Hans 
budskap til gutta er krystallklart: 
Det er mangel på mannfolk alle 
steder!

Johan Andersen lovpriser Hornemans-
gården som sitt andre hjem. 

DANSEKLUBB I HORNEMANSGÅRDEN

1. og 3. onsdag i måneden kl 18.00-21.30.
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SEN IORER  SOM RESSURS

Slik får gata navn

Nye gater dukker opp. 
Men hvem bestemmer 
egentlig hva gatene skal 
hete? Strinda historielag 
har en finger med i spil-
let her.

Tekst og foto: Verena Døsvik

Navnekomitéen i Strinda 
historielag har vært involvert i 
navnsettingen på mange veier 
i området. Her kommer gode 
historiekunnskaper godt med.

Lokalkunnskap
- Gater må ofte navnsettes på 
nytt fordi de avbrytes av nye 
veier. Her får jo vi brukt våre 
historiekunnskaper. Vi roter 
litt i historiebøker og kommer 
med forslag til korrekte navn i 
forhold til gamle Strinda, sier 

Solveig Solem, leder i navneko-
miteen i Strinda historielag. 
Navnekomiteen har fått medhold 
i flere gatenavn fra kart – og 
oppmålingskontoret i Trond-
heim.
- Jeg tror kommunen anser oss 
som en brukbar referansegruppe, 
og det er jo artig å få gehør for 
våre forslag, sier Solem.
Og de er blitt hørt. I tiden som 
kommer vil det dukke opp flere 
gateskilt med navn Strinda 
historielag har foreslått. Ett av 
dem er gaten ved Falckenborg, 
hvor navnekomiteen forslo Peter 
Falck, som var den første eier av 
gården, derav navnet.

Historielag er ressurser
Når det oppstår et behov for 
navnsetting av gater, enten det 
er ny bebyggelse eller andre 
årsaker, finnes det et lovverk for 
å bestemme gatenavn. Formålet 

med loven er å ta vare på steds-
navn som et kulturminne. 
- Stedsnavn vekker følelser hos 
mange, og vi er så heldige at 
lokalbefolkningen i Trondheim 
engasjerer seg sterkt i slike 
saker. Historielagene er veldig 
nyttige kilder for oss, fordi vi 
trenger gode lokalkunnskaper 
når gatenavn skal velges. Dette 

sier Mona Høiås Sæther, enhets-
leder ved kart -og oppmålings-
kontoret i Trondheim kommune.
Prosessen er imidlertid kom-
pleks, og navneforslag skal 
gjennom mange instanser før et 
endelig vedtak er på plass. 
- I alle navnesaker blir det 
sendt ut brev til de aktuelle 
historielagene, som så kan 
komme med forslag til navn, 
sier Sæther. - Adressetildelingen 
blir til syvende og sist foretatt av 
oss. Vi kontakter da Trondheim 
bydrift, som setter opp skiltene.

Engasjert
- Vi har sett mye rar navnsetting 
i Strinda, og ønsker derfor å 
bidra til at gatenavn blir mer i 
samsvar med historien tilknyt-
tet stedet, sier Solveig Solem. 
Strinda historielag er aktive og 
knytter stadig til seg nye med-
lemmer.
- Folk er opptatt av bygda si. De 
ønsker å vite om stedet de bor 
på, og da er det også fint å vite 
at stedsnavn har sin historie. 
Mange var misfornøyde med 
gatenavnene som dukket opp i 
Miljøbyen Granåsen. Navnene 
hadde ingen tilknytning til ste-
det. Det synes vi er viktig, også 
for kommende generasjoner. 
Navn engasjerer, og vi vil være 
med på å bringe kulturminnet 
videre.
På hjemmesidene til Strinda his-
torielag kan du finne en oversikt 
over menneskene bak gater og 
veier i Strinda.

www.strindahistorielag.no

På Ranheim var det mye fabrikkvirksomhet, og mange av gatenavnene her er knyttet til historiske personer fra papirfabrik-
ken og lokalmiljøet.

Mona Høines Sæther fra Trondheim 
Kommune

Solveig Solem leder navnekomitéen i 
Strinda Historielag.
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TRYGGHET  I  SYMFONI

La ikke dråpene stanse deg

Urinlekkasjer er et gan-
ske vanlig problem for 
eldre av begge kjønn. 
Trening av bekkenbunns-
musklene er til god hjelp, 
men stopper ikke alltid 
hele lekkasjen. Heldigvis 
finnes det god hjelp.

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs

Mange prostatakreftopererte har 
lekkasjeproblemer, så dette er 
et tema Prostakreftforeningen 
(Profo) er vant med å ta opp, 
forteller Kristen Mo og Øivind 
Evensen. Temaet bør ikke være 
tabubelagt, men de merker at en 
del kvier seg.
- Når vi deler ut informasjons-
materiell, er det ofte damene 
som henter informasjon til sine 
ektefeller og fedre. Mennene 

kvier seg mer for å ta kontakt, 
sier Evensen. Han er leder for 
Profo i Trondheim.
- Fordi jeg selv har vært åpen 
om at jeg har hatt prostatakreft, 
opplever jeg stadig vekk at det 
er noen som tar kontakt – men 
gjerne på tomannshånd, forteller 
Evensen.
For noen år siden oppfordret 
Profo produsenten av TENA til å 
lage en mindre variant av innleg-
gene, noe som ble gjort. 
- Jeg bruker innlegg først 
og fremst som «føre var»-
hjelpemiddel, og trenger bare 
det minste innlegget. Mulige 
lekkasjer stanser meg derfor ikke 
fra verken trening eller et sosialt 
liv, sier han. 

Anstrengelses-lekkasjer
Noen lekker når de anstrenger 
seg – løfter tungt, går raskt i 
nedoverbakker, jogger eller 

driver annen aktivitet. Hosting, 
nysing og latter kan også føre til 
det samme. Hvis man da begyn-
ner å unngå situasjoner hvor 
lekkasjer oppstår, kan passivitet 
og sosial isolasjon bli resultatet.
- Innleggene er meget diskret, 
så det vises ikke at vi har dem 
på, sier Mo. Han forteller at han 
bruker «Level 3», for det passer 
best til hans behov. De som er 
kronisk plaget får «blå-resept» 
på produktene de trenger.
- Jeg er forøvrig under utred-
ning for mulig operasjon ved St. 
Olavs Hospital, de har ganske 
nylig begynt med såkalte slyn-
geoperasjoner der, forklarer han.

Trening av bekkenbunn
Både kvinner og menn har god 
effekt av bekkenbunnstrening. 
SCA Hygiene Products AS 
selger merket TENA til menn og 
kvinner. De har laget brosjyrer 

som viser stegene i bekken-
bunnstrening. Profo har utgitt 
en DVD som viser øvelser. For 
mange kan problemene trenes 
helt bort, men det gjelder ikke 
alle.
Moderne innlegg inneholder 
superabsorberende kjerner og 
er lukthemmende. Produktene 
er spesialtilpasset hver kjønn og 
kan brukes under vanlig tettsit-
tende undertøy.
- Kom gjerne innom Profos 
informasjonsmøte 13. april 
kl. 18.00 på Vardesenteret, 
oppfordrer Evensen.

Kristen Mo og Øivind Evensen mener for mange lar urinlekkasjer stanse dem i å ha aktive liv. Det er gode hjelpemiddel som kan sikre et fortsatt aktivt liv, forsikrer de.
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Tid Arrangement Sted Kort informasjon

9. april 
kl. 12.00

Handel på 1700-tallet Sverresborg museum 1700-tallet er betegnet som byens gullalder.

11. april 
kl. 19.00

Det Swinger! Trondheim 
Mandsangforening

Olavshallen Konsert i samarbeid med Jazzmazzørene.

15. april 
kl. 11.00

Seniortrening gir liv, glede 
og lyst

Sats treningssenter Kjøpmannsgata. Enkel og funksjonell trening.

15. april 
kl. 17.00

Ditty Group Nypantunet hvs En times underholdning med sanger fra 60- 
og 70-tallet.

16. april 
kl. 18.30

Dagligliv under krigen Arkivsenteret Dora Foredrag ved hovedbiblotekar Inger Johanne 
Røkke.

16. april 
kl. 19.30

Illegale sanger. 
Luftforsvarets musikkorps

Byscenen Milorg arrangerte i 1944 en forbudt sangkonkur-
ranse. Mange av sangene ble populære.

18.-19. 
april

Far og to døtre på’n igjen Fire forestillinger på 
ulike steder

Tora, Anne og Roar Wik we tilbake med mye 
nytt reportoar.

21. april-
12. mai

Dovre – bilder og foredrag 
med Karl H. Brox

Fire ulike steder Karl H. Brox og fotograf Øivind Leren har laget 
boken "Over Dovrefjell langs pilgrimsled og 
kongevei».

22. -24. 
april

En søvnløs natt. Klassisk 
musikkteater.

Forestilling seks ulike 
steder

Vakker musikk med nydelig tidløs kjærlighetshis-
torie som kretser rundt Den første kjærligheten.

24. april 
kl. 13.00

Hummingbirds 
– Seniorblues

Royal Garden Hotel Flerstemt sang og smakfulle arrangement fra 
roots-utgaven av Peter, Paul og Mary.

29. april 
kl. 13.00

Allsang på Rockheim Rockheim Humor i musikken. Tore Bugge Pedersen inviterer 
alle til å komme og synge med.

5. mai 
kl. 12.00

Flora – Museet blomstrer Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum

Fra museets rikholdige samling. Viser hvordan 
blomster har utviklet seg i kunsthåndverk og 
design.

6. mai 
kl. 13.00

Seljefl øyta Ringe museum Musikkforsker og professor i musikkvitenskap 
Ole Kai Ledang kåserer om seljefl øyta.

8. mai 
kl. 15.30

Trondheim Jazzfestival 
Milenburg Joys

Scandic Nidelven Heidi Skjerve gir låtene ny mening med sin 
spennende og allsidige stemme.

8. mai 
kl. 21.00

Trondheim Jazzfestival Clarion Hotel, Brattøra Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu. Jan Gar-
barek betegnes som Europas største jazzikon. 
En av veldig få konserter i Norge i år.

13. mai 
kl. 11.00

Sound of Music Trøndelag Teater Billetter reservert for den kulturelle spaserstok-
ken. Bli med på våren store teateropplevelse.

13. mai 
kl. 12.00

Marsjkonsert. 
Luftforsvarets musikkorps

Byscenen På denne konserten løftes noen av de fl otteste 
marsjene fram.

19. mai Vandring på historiske 
stier

Tre ulike oppmøte-
steder

Nå kan du gå i fotsporene til tusenvis av pilgrim-
mer. DKSS og TrimStokken inviterer til vandring av 
tre fl otte leder. Alle går til Nidarosdomen.

KULTURT I LBUD

Kulturopplevelser for 
enhver smak
Her kommer en knippe av de kulturtilbudene som du kan være med på den nærmeste måneden. Noen av 
arrangementene har påmelding eller inngangsbilletter, mens andre er gratis. Du fi nner mer informasjon om 
hvert arrangement på nettstedet trd.no og i Kulturenhetens informasjonsbrosjyre. Kulturenheten, 
tlf 72 54 57 00, tar i mot påmelding til mange av arrangementene.
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TURGLEDE

Ei hand å holde i

Hver mandag samles en 
gjeng ved Løkkan Frivil-
ligsentral. De går turer 
byen rundt, uansett vær 
og føre. - Jeg blir jo frisk 
av dette vet du, sier Eva 
Rendalsvik (81).

Tekst og foto: Verena Døsvik

”Gå i lag” kaller de seg, gjengen 
som er med på turgruppa som 
går hver mandag. Turene er vari-
erte, og det er viktig å avlegge 
et cafebesøk. Garncafeen på 
Ila er en favoritt, og de spreke 
seniorene var nettopp innom 
Skydsstationen på Bakklandet.
- Det er jo det sosiale som er 
grunnen til at vi kommer hit. 

Selvfølgelig er det fint med 
selve turen også, sier Eva. Hun 
har vært med på de fleste turene 
siden oppstart, og synes Trond-
heim har mye å tilby eldre.

Passer på hverandre
De er blitt godt kjent, damene i 
turgruppa.
- Det er så flott når vi ser at de 
har omsorg for hverandre. De 
fleste bor i nærheten, og de har 
begynt å besøke hverandre, sier 
Tove Strømsvåg ved Løkkan 
Frivilligsentral. - Det er veldig 
godt for oss at den sosiale biten 
fungerer, og se at de har det bra. 
De spør etter hverandre hvis 
noen mangler på turene våre.
Innvandrere i språkpraksis job-
ber som frivillige ved Løkkan, 
og deltar ofte på turene.

- Det er en veldig inkluderende 
gruppe. Mange er jo skeptiske 
til våre nye landsmenn. Men 
her har skillene blitt visket ut, 

Øverst fra venstre: Daglig leder Hilde Skaret, Tove Strømsvåg, Agnes Hafel. Ne-
derst fra venstre: Sarjoy Gorad, Britt Enger, Molly Foss, Eldbjørg Fossbakk, Olaug 
Rønvik, Ragnhild Vigen og Eva Rendalsvik.

- Vi har det mye gøy sammen, sier Eva Rendalsvik og Tove Strømsvåg ved Løkkan Frivilligsentral

og vi ser at alle fungerer godt 
sammen. Innvandrere hjelper til 
på frivilligsentralen, og de har ei 
ekstra hånd hvis det trengs når 
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TURGLEDE

vi er ute på våre gåturer, forteller 
Tove.

Helsegevinst
Selv om det sosiale er veldig 
viktig, er det stort fokus på 
helse.
- Vi har ulike trimgrupper, men 
gågruppa er også med på å 
fremme helse. De får rørt seg, og 
vi snakker tross alt om at mange 
damer her er over 80 år, sier 
Tove. - Det er jo en aktiv gjeng 
dette, som er med på mange 
ulike aktiviteter.
Ved åpning av nybrua på 
Skansen, feiret gjengen med 
bobler. Riktignok brus, men 
med stettglass og det hele. - De 
skålte med hverandre og riktig 
storkoste seg.
Turgruppa ”Gå i lag” har tre 
faste ruter i byen, men skjer det 
noe spesielt, legger de turen 
utenom rutene. - Før jul gikk 
vi til julemarkedet, hvor vi satt 
i lavvoen ei god stund. Da var 

det ei av damene her som hadde 
med sjokoladekake, sier Tove.
- Ja snakker om helse, ler Eva. 
- Vi liker å kose oss, så det blir 
litt kake.
- Det er mye helse i sjokolade, 
sier Tove, og de ler begge to. 
Samholdet er sterkt, og det er 
viktig med tilhørighet. De liker 
å utfordre seg selv og er glad for 
at de fortsatt kan være med på 
aktiviteter.
- Det er utrolig mange tilbud for 
seniorer. Det er fint å bli gammel 
i Trondheim, sier Eva, før hun 
haster videre til nye avtaler.

Oversikt
1.  Løkkan Frivillighetssentral
2. Trondhjem Turistforening
3. Vardesenteret
4. Byåsen Frivillighetsentral 

(vgs)
5. Trondhjems Skiklubb  

- Skistua
6. Jysk, Tiller

7. Tiller menighetssenter
8. Tiller Helse- og velferds-

senter
9. Prix Sjetnemarka
10. Saupstad Frivillighetsentral
11. Strinda Frivilligsentral, Voll
12. Ranheim Frivilligsentral, 

Folkets Hus

STERKT SAMHOLD: - Det sosiale er viktig. Vi er blitt godt kjent i turgruppa. Fra venstre Eva Rendalsvik, Olaug Rønvik, Ragnhild Viken og Agnes Hafel.
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UT  PÅ  BYEN

Byens beste rekesmørbrød? 
Ryktene går – det er 
kamp om hvem som ser-
verer de beste rekesmør-
brødene i byen. 70+ har 
smakt på smørbrød fra 
tre av stedene som rykte-
børsen har plassert i tet. 

Tekst og foto: Anne Guri Selnæs 

 
— Jeg har sjekket med Cappe-
lens gamle kokebok om hvordan 
et rekesmørbrød skal være. Hvitt 
brød, majones, salatblad, et halvt 
eller et helt kokt egg, majones, 
agurk og sitron - og mellom fem 
og ti reker, forklarer Per Svend-
sen. Han møter ikke uforberedt, 
denne karen, nei. 

For de sultne 
Når rekesmørbrødene på 
Scandic Nidelven blir servert, 
bryter alle tre ut i latter. — Disse 
må være hentet fra en helt annen 
kokebok! Her er det minst ett 
hundrede reker, kommenterer 
Agnar Auran. Salat, majones, 
sitron, agurk og egg er også med 
– pluss litt dill på toppen. 
Etter en stund oppdager de et 
stykke nydelig mørk brød under 
alle rekene. — Dette brødet var 
virkelig godt, det er antagelig 
bakt i steinovn, mener Agnar. 
Salaten er knasende sprø, og 
majonesen er godt krydret. 
Det tar tid å spise opp så store 
porsjoner, så det blir et langt og 
hyggelig måltid. Karene snakker 
om felles kjente og har mange 
røverhistorier å fortelle, men 
også tema som jordbærdyrking 
og hagestell opptar dem.  
Panelet oppsummerer at disse 
rekesmørbrødene blir nesten for 
overdådig. —Jeg er vokst opp 
med at man ikke skal sette igjen 
mat, men her må jeg gi opp, sier 
Knut Solem.  — Det var godt, 
men hvis vi skal kritisere noe så 
er det at rekene er nokså små og 
svært salte, lyder panelets dom. 

Hyggelig gjensyn 
—Jeg tror ikke jeg har vært her 
siden ferjekaia ble flyttet, sier 
Per, når vi noen dager senere 
møtes på restaurant Lille Skan-
sen ved den nye svingbrua over 
kanalen.  Men, de har vært på 
fest på Skansen mange ganger i 
sin ungdom, innrømmer de etter 
hvert. Restauranten ligger ved 
den nye gangstien, omgitt av 
båter og med utsikt til fjorden, 
og ble et hyggelig gjensyn.  
— Dette var virkelig nydelig, 
rekene her var litt større og saf-
tigere, mener Agnar.  — Og jeg 
setter pris på en tykk brødskive, 
sier Knut. 
— Her var det en fin harmoni 
mellom reker, majones og brød, 
mener Per. — Hit skal jeg be 
med meg kona, sier Agnar når 
vi går.  

Stedet for å treffe kjente 
— Hornemansgården er pen-
sjonistene i Trondheims egen 
hemmelighet. Rett ved Torvet 
har vi dette flotte huset med en 
nydelig hage, sier Knut. De to 
andre bemerker at Knut ikke 
er helt objektiv – Han har vært 
styreleder her i flere år, påpeker 
de.  
Rekesmørbrød er en av ste-
dets mest populære retter. 
—Smørbrødet har med alle de 
ingrediensene som skal være 

Scandic Nidelven 
Vekt: 400 gram 
Pris: 135 kroner – 338 kr/kg 
Kaffe: 45 kroner – inkludert påfyll. 

Lille Skansen
Vekt: 240 gram 
Pris: 115 kroner - 479 kr/kg 
Kaffe: 28 kroner – inkludert påfyll. 

Horneman Kafé 
Vekt: 175 gram 
Pris: 75 kroner – 429 kr/kg 
Kaffe: 20 kroner – 6 kroner påfyll. 

med, rekene er passe store og 
smørbrødet har størrelse som vi 
pensjonister synes er passende, 
sier Per. Smørbrødene er nyla-
gede og velsmakende, og karene 
blir enige om å ta en kopp kaffe 
etter maten, mens de diskuterer 
videre. Kaféen fylles opp med 
kjente fjes – dette er tydeligvis 

et populært samlingssted for 
pensjonister.  

Ingen tapere 
Smakspanelet understreker at 
det ikke er noen tapere i denne 
konkurransen. Hvert av stedene 
har sine styrker, og servicen har 
vært utmerket. Etter litt press 
vurderes likevel Lille Skansen 
foran de andre to. 

Smakspanelet bestod av Agnar Auran, Per Svendsen og Knut Solem.

VINNER
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TEMA
Løsninger

873249165

612587349

954316728

531968472

246735891

789421653

495173286

367892514

128654937

Sudoku

Svar 10 spørsmål
1.  Skredsvig
2.  Atlanterhavet
3.  Nordland
4. Egypt
5. Gresk 

musikk-
instrument

6. Kong Haakon
7.  Brutus
8. På Island
9.  George 

Stephenson
10.  I Danmark

Svar kryssord
KRYSSORD

Hjernetrimmen

10 spørsmål
1. Norsk maler 1854-1924, født på 

Modum. Rikt representert på 
Nasjonalgalleriet. Etternavn?

2. I hvilket hav ligger Madeira?
3. I hvilket fylke ligger Lurøy?
4. I hvilket land ligger byen Luxor?
5. Hva er en kitara?
6. Hvem foretok den høytidelige 

åpningen av Holmenkollbanen?
7. Cæsar sa: ”Også du, min sønn 

…?
8. Hvor ligger vulkanen Katla?
9. Hvem oppfant 

damplokomotivet?
10. 10. Hvor ligger byen Fredericia?

SUDOKU
7 1 6

4 3 1 6 2 8

5 6

6 7 5 1

9 2 3

4 3

3 8 9

8 9

Ekeberg kryssordbyrå
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B–blad

Hjorten i Ila
Mange trondhjemmere 
har gjennom årene hatt 
et forhold til Hjorten. 
Tradisjoner går helt 
tilbake til 1859, da 
restauratør Hans Lem-
vig Christiansen kjøpte 
Klæthgården på Ilevol-
len. Han anla en restau-
rant med to kjeglebaner 
og hage her, som på 
folkemunne ble kalt 
Christiansens hage. 

Haldis Isachsen

I 1867 ble stedet døpt Hjorten. 
Det hadde da fast orkester, og 
fikk 1879 en egen friluftscene 
(som er bevart på Trøndelag 
Folkemuseum). Han engasjerte 
mange kjente utenlandske 
sangere og artister. Stedet ble 
beskrevet som et københavnsk 
tivoli i miniatyr og var godt 
besøkt i sommermånedene, 
delvis fordi prisene var lave.
Christiansen døde samme året, 
og hans enke solgte Hjorten i 
1888 til tyskeren Rudolf Gehe 
som hadde vært portier i Bri-
tannina.  Han var ikke særlig 
populær og måtte selge Hjorten 
og forlate Trondheim. Fritz 
Topp overtok i 1898, og han 
var en dyktig mann som gjorde 
Hjorten til et av de ledende 
forlystelsesetablissementer 
i Norden. Han moderniserte 
stedet og bygde restaurantbyg-
ningen om til dragestil. Arkitekt 
var Karl Norum.
Hvert år ble det fremført en 
Trondhjemsrevy. Den første 
var «En drøm i Elsterparken» 
skrevet av Otto Valset i 1901. 
I 1910 het revyen «Dyden i 
fare», hvor det også var med en 
svensk artist. Det var storsjar-

møren Ernst Rolf som fikk sitt 
gjennombrudd som kabaret-
kunstner her! 
Alv Schefloe skrev revyviser 
for Hjorten, som betydelig 
utviklet seg til et revy og 
varitèteater. Trondhjemmerne 
Magnus Ålstedt og Calle Wold 
var meget populære revyskue-
spillere. Flere kjente norske 
skuespillere opptrådte på 
Hjortens sin scene blant annet 
Hauk Aabel, Harald Stormoen 
og Lalla Carlsen. Hjorten var et 
underholdningssted av interna-
sjonal klasse. Hit kom sangere 
og varitèartister direkte fra de 
store byene i Europa. 
Det ble også holdt mange 
konserter med forskjellige 
orkestre. Hver søndag ettermid-
dag i sommermånedene var det 
«Kaffekonserter» i haven. De 
ble avertert i avisene og var 
meget populære.
Stedet opplevde en tilbakegang 
etter Topps død i 1920, men 
fikk en ny blomstring under 
Herbert Bernstein 1925-28. 
En stor suksess ble Per Kvists 

forestilling «Messerevyen i 
1935. Det var stor stas da kong 
Haakon besøkte Hjorten en 
kveld og overvar forestillin-
gen. Per Kvist døpte stedet til 
Kronhjorten. En vise som ble 
sunget var blant annet «Da va 
de artig i Trondheim.»
Hjorten bød på mye som i 
forhold til sin tid var både nytt 
og dristig. To engelske søstre 
som opptrådte sjokkerte i hvert 
fall byens politimester med å 
løfte på skjørtene og vifte med 
blondebuksene. Resultatet ble 
innfelte tøystykker der det var 
dyp utringing og forbud mot 
høy skjørteløfting!
Under krigen brukte tyskerne 
stedet, som ble sterkt nedslitt. 

Selv om idrettslag og forenin-
ger leide Hjorten til forskjellige 
tilstelninger gikk det tilbake 
med Hjorten utover 1950-
årene. 
Den siste opptreden ble holdt i 
Hjortens hage av revyskuespil-
ler Johan Tiller før rivningen 
tok til i 1961. Hjorten ble revet 
med hard hånd i 1961/62 for å 
gi plass for Ilens menighetshus 
og aldershjem. I dag Hjorten 
helse-og velferdssenter.
Alt er borte, men det den rike 
kulturtradisjonen Hjorten 
representerte vil aldri bli glemt 
i trondhjemmernes hjerter!
Sitat fra avisa:» Den gang 
Hjorten stengte sine dører tapte 
Trondhjem noe av sitt ansikt!»
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