Politikerintervjuet: Knut Fagerbakke (SV)

Fisker på land
Et forlis og en tre dagers tv-debatt i
sorthvitt var det som fikk Knut Fagerbakke
inn på sporet av en politisk karriere.
Pluss en serie tilfeldigheter.
Tekst og foto: Øystein Lie
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– Arealpolitikken er den viktigste næringspolitiske saken for oss.”

Fortsatt lave hus. – I sentrum bør regelen om maks fire etasjer, unntaksvis seks, fortsatt være regelen.

Knut Fagerbakke, ulastelig antrukket i dress, oppveid av et typeriktig slips som henger som en svær tunge ut av halsen på den
politiske skapningen, mener han kan rekapitulere ganske nøyaktig
to skjellsettende, omveltende øyeblikk.
Det ene var da han som 11-åring så Kings Bay-debatten
på Stortinget, det andre da han tre år senere fikk vite at faren
hans med nød og neppe overlevde et forlis på grunn av storm og
forskyving av en last med makrell på Doggerbank, langt der ute i
Nordsjøen.
– Finn Gustavsen, min store helt, sier varaordføreren uten
snev av ironi. Gustavsen var den piperøykende utbryteren fra
Arbeiderpartiet som grunnla Sosialistisk Folkeparti (SF), som veltet
Ap-regjeringen i 1963, kjent som Kings Bay-saken. Vi skal ikke gå
inn på detaljer her, gruveulykke og Svalbard og sånn, men lirke oss
innom hodet på en 11 år gammel Knut Fagerbakke, fortalt av ham
selv en høstdag der solen er uvanlig sterk, nesten et halvt århundre
senere på Olavs pub i Folkets Hus.
Luftlomme i oljehyre. Fagerbakke forteller at han kanskje ikke husker så mye av selve debatten i seg selv, som utfoldet seg i sorthvitt
fra Stortinget i tre dager, på den tiden NRK virkelig kunne slow-tv.
Retorikkens og demokratiets finpolerte spill kom direkte inn i stua til
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en stadig mer begeistret 11-åring som bodde i Austevoll, helt ytterst
på randen til havet i vest, noen mil sør for Bergen.
– Finn Gustavsen holdt en fantastisk tale, minnes han. – Jeg
var imponert.
Her kan det være en fordel å anføre at hans far og bestefar
var langt over middels interessert i politikk. Den eldste utgaven av
Fagerbakke som ordfører og den mellomste som varaordfører – og
den yngste greide sannelig også å bestige maktens tinde med
tiden. Riktignok i en by langt lengre nord.
Noe annet som veltet seg i Fagerbakke tre år senere, skapte
en annen bølge i ham. Hans far var så nær ved å drukne, så nær at
Fagerbakke i dag får et fjernt drag over seg. Det var millimetre om å
gjøre, og en luftlomme i oljehyret som hans far lykksalig befant seg
i, og som gjorde at nettopp han overlevde. Grunnen til at vi likevel
er inne i den private sfære, var at forliset fikk konsekvenser for
sønnen Fagerbakke, og de aller fleste av hans fire brødre.
– Av fem ble bare en fisker, konstaterer Fagerbakke og tar en
slurk av ølen, det er tross alt fredag og på tampen av en arbeidsdag.
For på slike steder ble folk utdelt en skjebne og yrkesvei meislet ut
av forfedrenes fedre, men slik skulle det ikke gå med Knut. En ung
Fagerbakke så at jevnaldrende dro til sjøs og kom hjem med store
penger, mens han selv og familien fikk stadig mindre å rutte med.

Politikerintervjuet: Knut Fagerbakke (SV)

Politisk ringrev. Fagerbakke jobbet i partiorganisasjonen på 1970- og 1980-tallet, og ble leder i SV i Trondheim i 1993. – Jeg sto langt nede på listene, ville
heller ha innflytelse i partiet, sier han.

– Jeg begynte å tenke på klasseforskjeller, hva den enkelte har
å rutte med. Derfor har jeg sansen for SVs slagord om å dele på
godene. Det er akkurat det jeg står for, sier han.
Kodeknekkeren. Fisker ble Fagerbakke altså ikke, av instinktive
årsaker. Men hva er det denne mannen ellers har gjort? Han har
ikke utdannet seg ihjel, det er i hvert fall sikkert. Han tok gymnas
først som 30-åring, men hva spiller det for noen rolle?
For Fagerbakke har vært ute på havet selv om han ikke ble
fisker; han tjenestegjorde i marinen, han har gått på handelsskole,
jobbet i bank, vært kryptograf, jobbet på trygdekontor, vært gift og
oppfostret fire barn og blitt en politisk tungvekter i byen han bare
skulle ha som stoppested i ett år, men som han nå er blitt så glad i
og som han ikke kommer til å flytte fra.
I Trondheim står ting i stampe, fordi politikerne slår hverandre
i hodet med hva som er den beste havneløsningen. Fagerbakke
påstår at han har en del erfaring med å få fram både gods og folk.
– Vi er nok ikke på linje med Ap her, sier han og fortsetter:
– Båt, jernbane og bil bør være på samme plass, i det minste i
nærheten av hverandre for at varer og tjenester skal flyte som det
skal. Åtti prosent av alt som kommer nordover skal til Trondheim.
Da er det ulogisk at godset skal fraktes forbi og nordover for siden

å fraktes tilbake igjen, sier han.
Fagerbakke mener at SVs forslag var knakende godt, men smaker på erkjennelsen av at prisen kanskje var for høy for de andre
partiene. Ideen var i alle fall en jernbaneterminal inne i fjellet på
Byåsen og havn på Trolla.
– Alternativ to?
– Jernbaneterminal på Torgård på Tiller, og havn på Orkanger
og Brattøra. Hvis alt fraktes nordover, vil mange godstog ture forbi
så altfor mange hus, sier Fagerbakke.
– Men, sier han og lener seg fremover. – Arealpolitikken er det
viktigste næringspolitiske saken for oss. Vi må sørge for å gi gode
tilbud til nye bedrifter som vil etablere seg i Trondheim og til en del
bedrifter som nok bør flytte til andre steder enn de holder til nå, sier
han. For ordens skyld; varaordføreren snakker om bedrifter, der de
ansatte kan skue utover fjorden fra det som kalles byens indrefilet.
Ønsker halvert boligpris. Fagerbakke forteller at det aller
viktigste, inkludert det å legge til rette for næringslivet, er å skape
rammer for en god hverdag. Han ramser opp den kjente reglen om
skole, barnehage, veier, sykehjem og miljøpakken; alt som i bunn
og grunn gjør at folk – og dermed ideer og bedrifter – velger å slå
rot akkurat her.
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til å regulere leiligheter som familier kan bo i, til og med sentralt
hvis det er ønskelig. Det må ikke bli bare små hybler i sentrum. I
tillegg hadde vi håpet at Tobb og Obos kunne ha engasjert seg mer
i boligpolitikk.
Han begynner å snakke om at Midtbyen er blitt tappet for liv,
men at det finnes veier ut.
– Det kan være mulig å innføre parkeringsavgift på kjøpesentrene, kanskje også innføre bompenger rundt disse. Hva har en
tier å si hvis en handler for to tusen kroner? Konkurranseforholdet
for Mercursenteret og andre handelsbedrifter i Midtbyen må være
mest mulig lik kjøpesentrene på Tiller, Lade og Leangen.
– Og så vil vi gjøre det triveligere å ferdes i byen, og det er
her miljøpakken kommer inn. Olav Tryggvasons gate blir miljøgate,
Thomas Angells gate blir gågate. Slike ting er viktige for byen, sier
han.

Vest ikke best. Knut Fagerbakke kom til Trondheim som 26-åring, og siden
har han vært her. - Jeg dro hit for å studere i ett år, sier han. Hørt den før?

– Til og med næringsledere blir syke, ler Fagerbakke før han avbryter latteren like raskt som den kom. – I tillegg bør vi bli flinkere, selv
om kommunen er blitt bedre de siste årene, til å ha en forutsigbar
og kort saksbehandlingstid.
SVs mann påstår at partiet hans skiller seg vesentlig fra Ap ved
at de ønsker flere billige kommunale utleieleiligheter, og at SV nok
er mer opptatt av jordvern enn det storebror er.
– Tradisjonelt har nok SV vært mer restriktive i forhold til alle
planene som lanseres fra næringslivet, sier Fagerbakke lakonisk.
Han forteller at den gjennomsnittlige prisen på boliger er rundt
36.000 kroner kvadratmeteren.
– Det sier seg selv at det er altfor mye for mange.
– Hva burde kvadratmeterprisen være?
– 20.000 kroner kanskje, 25.000. Ikke mer. Vi bør bli flinkere

Liv og lære. Fagerbakke er muligens en av de få som lever som
han snakker. For tre år siden, omtrent samtidig med skilsmissen,
sluttet han å kjøre bil.
– Å ta buss koster seks tusen kroner i året, og de gangene jeg
har behov for å ta taxi, så tar jeg det. Trenger jeg en bil, så leier jeg
bare en. Jeg vil anslå at jeg bruker 10.000, kanskje 15.000 kroner
på transport i året. En ny bil koster omtrent 60.000 kroner i året
hvis en tar med verditapet. I tillegg er det selvsagt en miljøgevinst.
Hadde alle gjort som meg, ville det ikke ha vært mye utslipp i byen,
knegger Fagerbakke.
Han mener at hvis folk tenker rasjonelt, så vet de jo at det går
tog til Oppdal, til og med buss til Bjugn om hytta så skulle ligge der.
Og nå sitter han på Olavs pub i dress og slips etter å ha holdt
tale på Kværner, som nylig har etablert sitt kontor på Piren. God og
mett er han også.
– Elleve ingeniører er ansatt, og de skal ha tjue. Kompetansemiljø
uten tvil, sier Fagerbakke med fullblods stemme. – NTNU, SINTEF,
Reinertsen, Aker Solutions, Det norske oljeselskap, Statoil, høyskole og nå Kværner – du vet, sier han.
Han snakker om Trondheims ryggrad. Kompetansemiljøet, det
han aldri vil at partiet skal svikte.
Så går han ut i solskinnet. På vei til Rådhuset for å skrive en
ny tale.
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Knut Fagerbakke
Alder: 60 år
Parti: SV
t
t

Valgt inn i formannskapet i 1999
Varaordfører i Trondheim 2003-2007,
samt fra oktober 2007

t

Leder av Lønns- og administrasjonsutvalget
fra 2003-2007, og fra oktober 2007

t

Trøndelagsrådsrepresentant fra oktober
2007

t

Gruppeleder for SVs bystyregruppe i
perioden 2003-2007 og fra 2011

F
I søkelyset. Som politiker må man finne seg i å være i blitzlyset. Hvem er denne mannen som blir tatt bilde av? ser det ut som om de forbipasserende tenker
ved synet av en av byens politiske A-kjendiser.
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