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Luftig ambulansesaus

gjerne ta – igjen, men ikke slakt da-
gens anbudsregime av den grunn. 

Det har etter alle solemerker gitt 
oss rett vinner. 

på den 3.side

Inger Buresund
Teatersjef Hålogaland Teater 
 
Anne Husebekk 
Rektor UiT Norges arktiske 
universitet

■■■ UiT Norges arktiske univer-
sitet feirer 50 års-jubileum i 
år. Nå må Nord-Norges største 
forskningsinstitusjon selv fin-
ne seg i å bli “forsket” på - av 
Hålogaland Teater. Resultatet 
presenteres gjennom en stor-
slagen forestilling, som en hyl-
lest til forskning, vitenskap og 
betydningen universitetet har 
for landsdelen.

■■■ Hålogaland Teater og UiT 
Norges arktiske universitet 
er to av landsdelens viktigste 
samfunnsinstitusjoner. De har 
stor betydning for utviklin-
gen av landsdelen, har mange 
sammenfallende interesser og 
lik historie. Begge ble etablert i 
samme tidsperiode og ble raskt 
samfunnskritiske røster i nord.

■■■ I 1968 besluttet Stortinget å 
etablere et universitet i Trom-
sø. Som en naturlig konsekvens 
av dette ble Hålogaland Teater 
etablert i 1971. Dette var en tid 
med stort politisk og rødglø-

Når kunst møter vitenskap

dende engasjement. Teateret 
satte opp forestillinger med 
sterke politiske budskap, og 
studentene på universitetet 
ønsket revolusjon.

■■■ Begge ble etablert til tross for 
mye motstand. I dag er det in-
gen som tviler på at beslutnin-
gene var korrekte, og at institu-
sjonene har hatt stor betydning 
for utviklingen av Nord-Norge. 
Gjennom opprettelse av stu-
diesteder i hele landsdelen og 
utstrakt turnevirksomhet gjø-
res både vitenskap og kultur 
tilgjengelig, der folk bor. Det 
skapes arbeidsplasser, ringvirk-
ninger og bolyst.

■■■ Da universitetet ble etablert, 
var legemangelen i landsdelen 
et sterkt argument for etable-
ringen. 50 år etter er søkelyset 
satt på Arktis og globale utfor-
dringer. De rike naturressurse-
ne, handelsveiene og den økte 
menneskelige aktiviteten har 
bidratt til økt nasjonal og in-
ternasjonal arktisk interesse. 
Universitetet har befestet po-
sisjonen som Norges arktiske 
universitet og har flere leden-
de internasjonale forsknings-
miljøer på ressurser, rettighe-
ter og klima.

■■■ Dette er tema som i høyeste 
grad er dagsaktuelle, og som 
også opptar Hålogaland Teater. 
Etter et besøk på frølageret på 
Svalbard, kom inspirasjonen til 
å ta opp problemstillinger som 
klima og ressurser på teater-
scenen. Temaene blir tatt opp 

i forestillin-
gen “Sykle i 
snøstorm”, 
med pre-
miere 15. 
september. 
Tittelen er 
i n s p i r e r t 
av Peter F. 

Hjort, den 
første rek-
toren ved 
Universite-
tet i Tromsø. 
Hjort var en 
lidenskape-

lig syklist - også om vinteren - 
og det at han ble observert syk-
lende i snøstorm ble et symbol 
på hans dedikasjon og uthol-
denhet.

■■■ “Sykle i snøstorm” er et møte 
mellom kunst og vitenskap. 
Gjennom mange intervjuer av 
forskere og studenter fra UiT 
Norges arktiske universitet har 
forfatter Liv Heløe laget et ma-
nus som ser på forskning med 
en kunstners nysgjerrige blikk. 
Her finner vi en fellesnevner 
mellom kunst og vitenskap. 
Nysgjerrighet er driveren både 
i forskning og teaterkunst.

■■■ Teaterstykket om univer-
sitetet er ikke et bestillings-
verk. Dette er helt i tråd med 
de grunnleggende kunstne-
riske prinsippene for kritisk 
tenkning, uavhengighet og tro-
verdighet. Det handler om å til-
egne seg ny kunnskap om, og i 
samfunnet og som et bidrag til 
samfunnsdebatten. Disse prin-

sippene er både forskere og 
kunstnere opptatte av, og de er 
en viktig del av integriteten til 
begge institusjonene.

■■■ Samhandling, dialog og sam-
arbeid med samfunnet uten-
for institusjonene er vesentlig 
både for universitetet og teate-
ret. Universitetet skal bidra til 
at forskningsbasert kunnskap 
ligger til grunn for samfunns-
debatten. Teateret tilbyr en 
arena med andre virkemidler 
der teaterkunst bidrar til sam-
funnsdebatt. Felles for eksis-
tensen er at vi må tenke nytt, 
samle ny kunnskap og at vi må 
evne å formidle dette til publi-
kum.

■■■ UiT Norges arktiske univer-
sitet og Hålogaland Teater har 
forandret seg i takt med sam-
funnet. I arbeidet med å gi 
retning for å kunne ta de rik-
tige beslutningene og utvikle 
oss videre, er det viktig både å 
kjenne historien og ha god inn-
sikt i dagens situasjon. “Sykle 
i snøstorm” er et stykke som 
omfavner både fortid, nåtid og 
fremtid; det er et stykke histo-
rie om landsdelen, det belyser 
dagsaktuelle problemstillinger 
som er spesielt viktige for oss 
her i nord - og det ser inn i frem-
tiden.

■■■ Møtet mellom kunst og vi-
tenskap har resultert i en fore-
stilling som er laget med kjær-
lighet til byen og landsdelen, til 
universitetet, teaterkunsten og 
vitenskapen.

Bladet Nordlys AS     Postboks 2515, 9272 Tromsø      Sjefredaktør Helge Nitteberg

nORdLYs arbeider etter Vær 
Varsomplakatens regler for god 
presseskikk. Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) behandler klager mot pressen i 
presseetiske spørsmål. Adresse: 
Prinsensgt. 1, postboks 46,  
sentrum, 0101 Oslo. 
Telefon 22 40 50 40, 
telefaks 22 41 19 80.

Kronikkforslag sendes til  
kronikk@nordlys.no  
Krav til lengde: 5000- 5200 tegn 
inkludert mellomrom. 
Legg ved portrettfoto. 
Kronikkansvarlig: 
Guttorm Pedersen, 
telefon 959 62 382, 
e-post: 
guttorm.pedersen@nordlys.no

Sjef re dak tør: 
Hel ge Nit te berg

Ny hets re dak tør:  
Øystein  
Barth-Heyerdahl 

Po li tisk re dak tør:
Skjalg Fjell heim

Redaktør Nord24: 
Rune Endresen

Digitalredaktør: 
Magnus Aamo Holte 

Featureredaktør: 
Sissel Wessel-Hansen 

Søkelys
HAns trygve Holm
Redaktør, Avisa Nordland


