
Reporter og professor Tran 
En reporter kommer inn på motsatt side av scenen, med mikrofon og kamerafører. Han er fra 
TV SENSASJON, og er av den overivrige typen som vil lage store overskrifter og sensasjoner 
av alt som skjer. Reporteren vektlegger enkelte ord med stor overdrivelse.  Professor Tran er 
også med, som er spesialist i klimaspørsmål. Han (hun) har på seg hvit frakk, er av den distré 
typen, og har flere papirruller/flipoverark med informasjon under armen. )   
 

Reporter: Kjære seere, mitt navn er Hahn Fjelluft fra Tv sensasjon, og jeg 

står nå rett utenfor salen der selve klimakonferansen skal foregå. 

Vi er alle selvsagt veldig spent på hva vi kan oppnå på dette møtet 

mellom verdens ledende nasjoner.  For å få svar på noen spørsmål 

har vi vært så heldige å få med oss Professor Tran, som er vår 

spesialist på dette området. (Professor Tran står litt urolig og nervøs 

og fikler med papirrullene sine. Han løfter også stadig på brillene sine.) 

Professor Tran, finnes det i det hele tatt noen mulighet for å stanse 

utslippene av klimagasser? 

Tran:   (Virker litt forvirret og usikker på hva han (hun)skal svare) Ja – jo, vel 

vi har forsket lenge på dette området. Det er klart at vi står overfor 

store utfordringer, men men men vi mener vi skal klare å begrense 

utslippene ganske mye, ja (tenker seg litt om) – det er viktig å 

begrense utslippene. 

Reporter: (Svarer overbærende) Ja det tror jeg kanskje verden har forstått. 

Men kan du si mer om hva som må til for å få ned disse utslippene? 

Tran: (Tenker seg litt om) Ja det er jo det store målet, og for å få til det må 

vi få utslippene ned! 

Reporter: (Tydelig irritert) Ja da tror jeg vi er enige om det professor Tran! 

Men finnes det i det hele tatt noen konkrete planer for å få dette 

til? 

Tran: Planer? Å ja, planene ja! jo? (tar frem en av rullene han har under 

armen og de andre faller ned på gulvet) Nå skal vi se – (Bretter ut 

rullen der det står med store bokstaver: BRUK FORNYBAR ENERGI) 

vi mener det er viktig at alle nå satser på fornybar energi, som for 

eksempel sol- og vind kraft, vannkraft og slikt som ikke skader 

naturen.  



Reporter: (Tydelig lettet over endelig å ha fått et ordentlig svar) Ja, nettopp, 

Professor Tran! Kan du så si noe om hvordan dere skal få landene 

til å følge denne oppfordringen? 

Tran: (Ser forvirret på reporteren og klør seg i hodet) Følge oppfordringen? 

Å ja, for å følge oppfordringen ja, ja vi tror kanskje det kan være 

lurt å innføre klimakvoter. 

Reporter:  Klimakvoter, ja hva er egentlig klimakvoter? 

Tran: (Overrasket over spørsmålet) Klimakvoter? Å ja jo klimakvoter er jo 

penger som industri og andre må betale om de forurenser mye. 

Disse pengene kan igjen brukes til gode tiltak for miljøet vårt. Ja. 

Det tror vi er veldig bra! Eeh, ja altså for miljøet, altså! 

(Professoren retter seg opp, smiler og virker veldig fornøyd med seg 

selv) 

Reporter: Tusen takk, Professor Tran! (snur seg oppgitt mot kamera og sier) Da 

skal vi sette over til hotellet der delegatene bor, og til min gode 

kollega, Nette Snøfrisk!  

 

(Reporter og Professoren, som har fått samlet alle papirrullene sine går ut av scenen. Nette 

Snøfrisk fra TV-SENSASJON kommer inn på siden av scenen som mørklegges om mulig slik 

at delegatene rolig kan komme inn på scenen og gjøre seg klare mens Nette Snøfrisk 

intervjuer Gobi og Katla.  

ETTER SANGEN TIL ATOMKRAFT: 

 

Reporter: Ja nå er vi igjen direkte inne med kommentarer fra klimakonferansen. 

Som dere ser går det ganske hardt for seg når ulike energikilder 

presenteres. Jeg har fortsatt med meg spesialist på miljøspørsmål 

professor Tran, og si meg nå professor, hvor farlig er egentlig atomenergi? 

 
Professor: Farlig? Nei den er ikke farlig, slett ikke farlig. (Han (hun) klør seg litt i 

hodet)  

Eh - Om man vet hva man gjør så klart! (Han (hun)begynner å lete i 

pergamenrullene) 



Reporter: Ja det er klart, men kan du forklare litt hvordan energien skapes inne i 

reaktoren?     

Professor: (Professoren (forsøker å lete litt i papir rullene, men gir opp)  bruker store 

armbevegelser mens forklaringen fremlegges)  

Ja, gjerne det! Ja! Eh..  Når metallet Uran blir bombardert av nøytroner 

blir det splittet og og og (stotrer litt i ordene)  

Ja, da vil vi få store mengder stråling og varme.  (Holder opp en av rullene, 

men rister på hodet og kaster den fra seg)  

Ja, nettopp! Og varmen koker opp vannet inne i dampturbinen, og denne 

driver en generator slik at vi får strøm. Ja det er helt fantastisk! Helt 

fantastisk.  

Reporter: Men hva med det radioaktive avfallet da professor? 
 
Professor: (Svarer raskt) Eh ja Det er et problem, (skjønner at han har forsnakket seg) 

eller jeg mener det kan være et problem! (klør seg litt i hodet) 
Nei, nei, nei det er ikke et problem!  
Vel – det er sånn at restene av produksjonen er radioaktive i tusener av år 
– og - men dette tar vi vare på!  
Vi murer det bare inne i fjellet! (Forsøker å holde opp ennå en papirrull, men 
kaster også denne fra seg på gulvet) 

 
Reporter: Og dere er helt sikre på at dette ikke kan lekke ut i naturen vår? 
 
Professor: Ja, ja! Ja ja ja! Ganske sikre! (Han (hun) holder opp en stor rull med et 

skjema som går helt til ”himmels”)  
Bare se her! Dette er en oversikt som viser hvordan vi kan få 
atomkraftverk over hele verden!  

 

Det høres rop og bråk fra demonstrantene i bakgrunnen, og reporteren får det travelt med å 

komme videre i programmet. Professoren samler sammen rullene sine og går fortumlet av 

scenen. 

 

Reporter: Det virker som om delegasjonene nå er klare til å gå videre i 

forhandlingene, så da setter jeg igjen over til konferansen. Dette er Hahn 

Fjelluft fra Tv Sensasjon, din aller viktigste nyhetskanal med de nyeste og 

ferskeste nyhetene til enhver tid! 

 

Lyset på sidescenen slukkes, og lyset på scenen settes på igjen. 


