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UNIKE ENEBOLIGER MED SJØUTSIKT
2 LEDIGE, 1 ALLEREDE SOLGT!

FRODE KULIEN
907 60 029
frode@sormegleren.no

– Vi gjør praktiske og kule 
ting, sier han. 

Pia Alexandersen, også hun 
andreklassing som Svein og Ma-
ren, skulle gjerne vært et par år 
yngre akkurat nå. 

– Da hadde jeg begynte på for-
skerlinja!

– Hva er planen din etter vide-
regående?

– Ta doktorgrad i ingeniørfag.

Går i dybden
De 30 elevene som starter neste 
høst, vil også få muligheten til å 
følge et av fagene ved Universi-
tetet i Agder. 

– Etableringen av forskerlin-
jen betyr også at vi utvider sam-
arbeidet med næringslivet, opp-
lyser Odd Ivar Hjetland. 

I disse dager undertegnes en 

avtale med Elkem, fra før av er 
Cameron, Statens Vegvesen og 
Aker Solutions i skolens be-
driftsstall. 

Prosjektleder Åse Lene Kjel-
levold er opptatt av at elevene 
på forskerlinja vil jobbe bed-
re tverrfaglig og kunne gå mer 
i dybden.

– Se for deg et prosjekt i fjæ-
ra, som kombinerer naturfag og 
biologi, og så skriver de oppga-
ven på engelsk. Dermed har du 
kombinert tre fag, utdyper hun. 

TeksT:  
Janne Birgitte Prestvold
janne.b.prestvold@fvn.no - 91360820

Forskerlinje. Vågsbygd videregående skole første i Vest-Agder

Vil utdanne fremtidas forskere

Svein Åmdal kjenner presset. Han er den realfagseleven klassekame-
ratene trekker fram som den mest sannsynlige Nobelpris-kandidaten 
blant dem.   FoTo: ReidAR kollsTAd

Børge Espedal, lærer i realfag, hjelper Ove Jørgensen og Kenneth 
Bjerlund med hvordan de skal sette ideen sin ut i livet. All praksisen 
gjør teknologi og forskningslære til et av de mest populære fagene 
på skolen.   FoTo: ReidAR kollsTAd

Odd Ivar Hjetland og Åse Lene Kjellevold håper elever fra hele Vest-
Agder vil la seg friste av tilbudet om å gå på den nye forskerlinjen ved 
Vågsbygd videregående skole.   FoTo: ReidAR kollsTAd

ForDoMMer. Hva skjer når muslimer og kristne blir venner?

Torstein Try 
har ordnet seg 
doktorgrad-
kontor i et kott 
bak soverom-
met. Herfra 
studerer han 
må hva som 
skjer med vårt 
syn på religion 
når muslimer 
og kristne blir 
venner.  FoTo: 
odd-inge Røn-
ning UlebeRg

Tar doktorgrad i vennskap
Torstein Try fra Vennesla er 
den første i Norge som skri-
ver doktorgrad om vennskap 
mellom kristne og muslimer. 
– Fordommer svekkes når vi 
møtes ansikt til ansikt, sier 
han.

KrisTiaNsaNd

Om Try også er landets første 
bussjåfør som tar doktorgrad, 
vet han ikke.  53-åringen jobber 
fulltid for Nettbuss samtidig med 
forskningen. Doktorgradskonto-
ret er et kott bak soverommet i 
rekkehuset på Hellemyr.

– Du trenger ikke være geni for 
å forstå at venner ser annerledes 
på hverandre enn hva fiender 
gjør. Men påvirker også vennska-
pene vårt forhold til religionene? 
Ser kristne annerledes på islam 
etter å ha møtt muslimer, og mot-
satt, spør Try.

– Gjør de det?
– Det varierer. En forsto plutse-

lig at venninnen ikke gikk med hi-
jab av radikale grunner, men for-
di hun ville vise hva hun står for, 
omtrent som våre korssmykker. 
Jeg ser at flere mister frykten for 
hverandres religioner, men som 
forsker må jeg også være åpen for 
at det motsatte kan skje. En kvin-

ne jeg har intervjuet mener hen-
nes muslimske venninne er snill 
på tross av islam.

Han intervjuer mellom 10 og 15 
vennepar nærgående om deres 
vennskap sett i i forhold til deres 
religiøse ståsted og utvikling, og 
håper å fullføre doktorgraden på 
Misjonshøgskolen innen tre år. 

Måtte kapitulere
Try er selv et vitne om at hold-
ninger man står steilt på, kan-
skje ikke passer helt med virkelig-
heten når man kommer ut i den 
store verden. Som mange andre 
sørlandsungdommer, var Try ra-
dikal kristen i sin ungdom. Han 
var engasjert i Ungdom i Oppdrag 
og dro til Afrika for å misjonere 
blant muslimer.

– Jeg dro helt overbevist om at 
jeg hadde rett og at de trengte om-
vendelse til min tro. Nokså raskt 
måtte jeg kapitulere, sier Try. 

Han var til sammen sju år i 
Afrika, i Tunisia, Niger og Mali. 
Han forteller om folk med hjer-
telag som praktiserte en religion 
preget av nestekjærlighet og yd-
mykhet. Han møtte milde, svært 
gudfryktige mennesker. I dag me-
ner han det blir for enkelt å snak-
ke om kun én vei til Gud, uten at 
det kommer i konflikt med tradi-

sjonell kristen forståelse. 
I Mali, hvor Try var misjonær 

for Frikirken, har de en tradisjon 
med å ta fremmede inn i familien. 

– De visste jeg var der for å mi-
sjonere. Likevel fikk jeg deres fa-
milies navn, og ble ønsket vel-
kommen som en av dem. 

etterlyser åpenhet
Han mener mange i norsk kris-
tenhet ikke har den åpenheten.

– I Norge hører jeg fremdeles 
frykten i kristne miljøer. Islam er 
ond.  Muslimene vil ondt. De vil ta 
over verden, og så videre, sier Try.

Da Try kom hjem fra Afrika, sto 
dette i lederen i medlemsbladet 
til Ungdom i Oppdrag, i 2004:

«De fleste muslimer har trodd 
på myten om islam som fredens 
religion. Etter 11. september er 
denne forestillingen raknet. Is-
lamistenes raseri er krampetrek-
ninger fra en døende religion». 

– Der og da ble jeg inspirert til 
å ta et oppgjør med den ubegrun-
nede frykten og å fokusere på hva 
som skjer når vi blir kjent med 
hverandre, sier Try. 

Siden har han holdt på. 

TeksT: odd-inge  
rønning UleBerg
odd.inge.uleberg@fvn.no - 90917477
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