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Næringsliv

I debatten om 
Nyhavna ble 
bildekunstner Elin 
Andreassen fascinert 
av Trondheim Verft 
i den gamle tyske 
u-båtbasen Dora1 fra 
andre verdenskrig. 
Kanskje var hun den 
eneste som virkelig 
så at det pågikk 
et liv, mens andre 
snakket om kulturhus, 
kunsthall, boliger og 
hva som kunne bli i 
Nyhavna. Det ble et 
kunstprosjekt, en bok, 
og utstilling. 

Av Åke Nord

Nå kan du se utstillingen på 
Seminarplassen under kulturuka 
i Klæbu. 
Det er uten tvil et godt stykke 
verftshistorie mellom permene 
til den dokumentariske 

bildekunstboka ”Trondheim 
Verft AS”. Den nakne tittelen sier 
faktisk veldig mye. 
Dette er verftets og arbeidernes 
egne historier. De skulle være der 
fortsatt. Men slik ble det ikke.
Elin Andreassen, velrenommert 
billedkunstner med en 
imponerende cv, ser ned i den 
tomme tørrdokka og smiler tungt:
- Jeg ville jo vise frem det 
eksisterende industrilivet i havna 
med mitt første fotoprosjekt i 
byen, ikke lage noe monument. 

Nyhavnadebatten
I to år fulgte hun livet innenfor 
de tykke steinmurene, tok 
fantastiske bilder, og intervjuet 
alle de 29 fast ansatte. Imens 
gikk det hete diskusjonsbølger 
mellom Trondheims kultur-
personligheter i den selvutnevnte 
nyhavnaregjeringen og nærings-
livet. Verftet var neppe med 
på repertoaret over hva man 
mener skal profilere dette siste 
industriområdet på kaiene i 
Nyhavna, når de siste bedriftene 
sier takk for laget til Trondheim 
by. Elin medgir at hun selv ser for 
seg studios, atelierer, og gjerne en 
kunsthall. Men drømmene havnet 
i bakgrunnen da det tikkende 
hjertet i verftsindustrien plutselig 
var der foran hennes kamera. 
- Trondheim Verft kunne faktisk 
fortsatt ha vært i live ett eller 

et par desennier. Men av ulike 
bedriftsøkonomiske grunner kom 
konkursen i mai. Og min bok om 
en liten levende verftsindustri ble 
forvandlet til historie om det som 
en gang var her. 
Når det gjelder Elin Andreassens 
fotoprosjekt, kan man godt si 
at operasjonen lyktes, men at 
pasienten døde.  

Tankevekkende 
Det ble nærmest en sosiologisk 
reportasjereise blant arbeiderne 
og hverdagen deres, som landet i 
boka og utstillingen. Vi får lære 
å kjenne arbeidernes funderinger, 
stolthet, fagkunnskap, arbeidet 
med båtene, og engasjementet i 
jobben. Bildene lyder og lukter 
industri, men også menneskelig 
varme lyser i portretter i det røffe 
miljøet. 
Det er litt spesielt å "høre" daglig 
leder si "Jeg synes det går bra, 
over all forventning, egentlig vi 
har store ordre fremover" etter 
at en truende konkurs har blitt 
avklart med akkordløsning. Noen 
sider lenger ut i boka treffer vi 
maskinformannen som mener 
"Det glir for tungt om dagen. 
Timene øses ut. Det er alltid mer 
arbeid enn man tror når jobben 
starter". Men her finnes også 
mange som snakker om trivselen 
og kameratgjengen, den gode 
stemningen, og trålerne som ble 

pusset opp. 

Trist syn
Vi kommer oss inn i det gamle 
verftet. Og vandrer rundt ved 
storkrana der klæbygg Audun 
førte befalet, og ser ned i 
tørrdokka der ferjer, trålere 
og båter i alle fasonger er blitt 
forlenget, forkortet, reparert, og 
har forlatt verftet i adskillig bedre 
stand enn når de kom. Men nå er 
det steindødt her. 
Det merkes på Elin at hun synes 
det er et trist syn. Hun ser sin rolle 
som observatørens. Men det blir 
nok litt mer enn som så når man 
med jevne mellomrom følger 
verftet og arbeiderne gjennom 
årstidene og de helkontinuerlige 
skiftene. 
- Jeg ville vise hele verftet, 
og hvem arbeiderne er, hva 
verftsjobbene betyr for dem, og 
deres tanker om fremtiden. Og 
livet her og nå. Det føltes viktig. 
Jeg tror ikke mange skjønte at det 
levde en industritradisjon i Dora1. 
Og en del overså den. Den passet 
ikke inn i visjonen om den nye 
bydelen Nyhavna. 
- For meg var det fantastisk å være 
i dette miljøet med kamera.

Heftig miljø
Vi er enige om at Dora1 er heftig 
i sitt brutale steinkostyme.  Hva 
som enn vil skje når bydelen 

Nyhavna vokser frem, så finnes 
verftsindustrien i hvert fall godt 
bevart i Elin Andreassens bok og 
utstilling. 
Boka inneholder også et interessant 
kapittel om Nyhavnas historie, 
signert historiker Thomas Brandt, 
NTNU. "Trondheim Verft AS" 
er støttet av Billedkunstnerens 
vederlagsfond, Norsk kulturråd, 
Trondheim kommune, og Fritt 
Ord.

Midt i debatten om Nyhavna fant Elin noe annet:

Her pågikk et liv i et verft!

Trist syn. Kranen står. Og 
tørrdokka er tom. Elin 
Andreassen hadde ikke tenkt at 
boken om Trondheim Verft skulle 
bli et monument. – Jeg ville 
vise frem en glemt og bortgjemt 
levende industri i den pågående 
debatten om Nyhavnas fremtid. 
Men ikke noe er forutsigbart 
innen industrien, sier hun. 

Heftig miljø. 
Billedkunstner 
Elin Andreassens 
kunstprosjekt på 
Trondheim Verft 
AS ble en levende 
bok og utstilling 
over en utdøende 
industritradisjon. 
Verftet gikk 
konkurs to 
måneder etter 
at boken kom ut 
i mars. Det ble 
også en utstilling 
som du kan se på 
Seminarplassen 
under kulturuka.


