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Trondheim

Humorguiding: Torill Schjetne (t.v.) har nettopp startet som
byguide etter å ha gjennomgått et kurs med Helga Røhme som
lærer. Foto: IVAR MØLSKNES

Etter to semestre med kursing
har Torill avlagt eksamen for
guider i regi av Visit Trondheim,
turistkontoret som organiserer
omvisninger for tilreisende i
byen. Nå skal hun lose busslas-
ter med turister fra severdighet
til severdighet.
– Målet er å sikre meg15 turer

i løpet av sesongen. Da får jeg
den endelige autorisasjonen
sombyguide, forteller hun.

Engelsk og norsk
Torills mentor og lærer, Helga
Røhme, berømmer sin elev for
pågangsmotet hun har vist. Al-
lerede første søndag etter eksa-
men guidet Torill en gruppe fra
Hurtigruten i buss ved å veksle
mellom engelsk og norsk, og
hun kom seg gjennom jomfru-
turen uten de store blemmene.

– Timing er viktig. Du bør
helst begynne å snakke om en
bygning eller et sted få sekunder
før det kommer til syne. Et par
øyeblikk etter kan det være for
sent. Og når samme opplysning
skal formidles på to språk, gjel-
der det å ha tunga rett imunnen,
sier den ferske guiden.
I sommer er det også snakk

omåguide til fots.Nytt av året er
daglige byvandringer i sentrum
fra 20. juni, og da blir detmulig-
het til å dvele littmer vedden en-

– Humor er viktigere enn
årstall når du skal guide
turister rundt i Trondheim,
sier Torill Schjetne.

–Dukommer langtmed

60 søppel-
sekker
senere
Studenter fra Salem
menighet tok eks-
russens ryddejobb.

Plastposer, tomme flasker og en
god del annet søppel var resulta-
tet etter lørdagens eks-russefest
for studenter.
Anslagsvis mellom 500 til

1000 studenter var samlet i Dø-
dens dal lørdag kveld. Opera-
sjonsleder Ann Kristin Øie
kunne melde om relativt rolige
forhold, med én anmeldelse for
offentlig urinering og to pågrep-
ne menn for tagging på en poli-
tibil.
– Det er jo en del mennesker

ute, og noe drikking, men vi har
ingen store hendelser, saØie.

Én ryddevillig student
Søndag var det tydelig at Dø-
dens dal hadde fått
merke nærværet av
den feststemte lik-
somrussen, men
klokken 09 var kun
én person på plass for
å ta opprydningen.
Og han var ikke med
på festen.
– Nei, jeg synes

bare det fint å hjelpe
til, sier energi- og
miljøstudent Audun
Bull Kristiansen.
Da Adresseavisen møtte ham

klokken 09, hadde han gått
rundt i ensomhet og ryddet i
femtenminutter.
Bull Kristiansen fikk etter

hvert selskap av 18 andre stu-
dentmedlemmer av Salem me-

nighet, som også han tilhører.
Sammen fylte de 60 søppelsek-
ker med avfall etter eks-russe-
festen.
– Målet er å gjøre noe positivt

ut av noe negativt, sier Bull Kris-
tiansen.
– Hva synes du om rotet stu-

dentene har etterlatt seg?
– Jeg har ikke lyst til å si noe

negativt om dette, vi har bare
lyst til å hjelpe til, gjentar han.

– For å tjene byen
Leder Ørjan Tinnen i Salemme-
nighet forteller at ryddearbeidet
tok en drøy time.
– Vi gjør dette som et uttrykk

for å tjene byen. Ideen kom un-
der en studentgudstjeneste i går
kveld, forklarer Tinnen.
Han utelukker ikke at studen-

tene fra Salem menighet kan
komme til å ta flere frivillige ryd-

deoppdrag i tiden
somkommer.
– Det kan jo

hende at vi lusker litt
i gatene under rus-
setida, men vi har
ikke planlagt noe.
Etter oppryddin-

gen satte det frivil-
lige ryddekorpset
retningenmotMari-
nen.
Grilling i søn-

dagssola var egen-
belønningen for jobben.
– Men vi skal passe på å rydde

etter oss selv også, sier han.
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– Jeg har
ikke lyst

til å si noe
negativt om
dette, vi har
bare lyst til å
hjelpe til.

Energi- og miljøstudent
Audun Bull Kristiansen.

Eks-russefest Ca. 500 til1000 studenter var samlet i Dødens dal lørdag kveld. Det var rolige
forhold med én anmeldelse for offentlig urinering og to pågrepne menn for

tagging på en politibil. Foto: HENNING BETTEN


