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Hva mener du om undervannshyttene?

Dette mener turgåerne
I gnistrende vintervær stoppet vi turgåere på Verdens Ende
for en enquete. Vi
spurte hva de synes
om planer om undervannshytter ved
holmen rett ved.
Håvard Solerød
havard@oyene.no

Kari Svensen, Tjøme:

– Litt skeptisk. Ikke minst til hva
dette vil koste? Og jeg er usikker
på hvilken inngripen prosjektet
vil gjøre i naturen. Men Tjøme
trenger jo at det skjer noe. Selv
ville jeg definitivt ikke turt å
overnatte der.

Turid Puckelwaldt,
Tjøme: – Jeg synes det hadde

vært en artig attraksjon her, skal
jeg være helt ærlig. Vi trenger
sånne små aktiviteter. Jeg tror
undervannshyttene vil bli brukt.
Selvfølgelig viktig at det ikke blir
for store inngrep i naturen.

Elise Victoria Tørdal fra Bodø og Christopher Kvalheim BoulMer fra Oslo/hytte på Hvasser:

– Kult, hvis miljøperspektivet er en del av konseptet, og at fagfolk også er positive. Slik kan prosjektet bidra til større bevissthet og
oppmerksomhet for å ta vare på miljøet under vann. Vi ville definitivt vurdere å sjekke inn der hvis konseptet inneholder disse elementene, sier
de to. Alle Foto: Håvard Solerød

Hvem kaster de 83 kiloene med mat?
Jeg tror ikke jeg er spesielt prektig. Ikke
er jeg plagsomt moralsk heller. Men jeg
kaster ikke mat. Derfor blir jeg nokså forskrekket når jeg ser i avisen at Oslo-folk i
snitt kaster 83 kilo mat i året. Det er de
trolig ikke alene om. Jeg tar det for gitt at
kaffegrut, teblad og appelsinskall ikke er
med i regnestykket.
Når jeg deler 83 kilo på 365, altså årets
dager, blir det 227 gram om dagen. Det er
sånn cirka en pakke med kjøttpålegg eller en kvart kilo kaffe. I uken blir det
drøyt halvannen kilo, og på fire uker nesten seks og en halv kilo. Jeg skjønner
ikke hvordan jeg skulle kunne kaste så
mye mat. Brød skjærer jeg opp med en
gang, fryser ned og gir skivene en runde i
brødristeren før jeg spiser dem. Pålegg
spiser jeg opp før det rekker å bli dårlig.
Og middag lager vi stort sett i passe porsjoner. Eller vi fryser ned restene. Er det
nok, blir det del av en middag en annen
gang. Men ofte blir de del av en
saus.
Stavmikseren er en ge-

nial oppfinnelse. Rester av spagetti med
kjøttsaus blir, for eksempel, ypperlig jevning i nesten en hvilken som helst saus
til en kjøttrett.
Noen år, for lenge siden, møttes vi
noen få relativt gode hoder, månedlig
hjemme hos en politiker. Vi samtalte om
politikk og samfunn. De to tingene hører
ofte sammen. Det het suppemøter. Og
hvorfor det? Ikke fordi dette var noen
form for Supperåd. Snarere tvert om.
Men møtet hadde navn etter retten vi
spiste.
Vertinnen frøs ned restene etter søndagsmiddagene. Etter tre eller fire søndager, var det mer enn nok til å småskjære både kjøtt og grønnsaker, helle sausen
over og gi det et oppkok. Litt avhengig av
mengden saus ble det suppe eller gryterett. Det var alltid strålende
godt. Trolig

bedre enn noen av søndagsmiddagene hadde
vært hver for seg. Og jeg
lærte noe av det.
Dette var lenge før
noen hadde hørt om det grønne skiftet,
men jeg er ganske sikker på at den familien ikke kastet hverdagsmat heller. Det
var ikke et tema den gangen. Det var bare
sånn det var. Moren min kastet heller
ikke mat.
Lykke til med suppemåltidet om tre eller fire uker!

