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Russ + Rus = Sant (ikke
nødvendigvis)

OPPFORDRER: - Kjære russ, hjelp hverandre med å skape en ﬂott russetid, som dere kan minnes med glede, skriver Liv
Wergeland Sørbye (71), tidligere kommunepolitiker for KrF i Bærum. Foto: PRIVAT

Av Liv Wergeland Sørbye, Bærum

19. april 2018, kl. 09:00



Aprilsolen varmer, snøen smelter, småfuglene synger – et sikkert vårtegn er
russebussene som har begynt å røre på seg.
DEL

Russetiden skal være en skikkelig markering av at barne- og ungdomstiden



er på hell. Dette skal feires. Nå skal en virkelig få realisert seg selv.



Les også: Kjære medruss
Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også: Samlet inn 872.000 til kreftkampen
Den norske russefeiringen startet i 1905, da stilte avgangsklassene fra
gymnaset med røde luer i 17. mai-toget.
Tradisjonen har utviklet seg parallelt med velstandsutviklingen. Store
kommersielle selskaper sørger for proft utstyr. Musikkanlegg er kostbare,
og popartister skreddersyr sanger på bestilling, dess mer seksualisert dess
bedre.
Etter russefeiringen i fjor oppsummerte politiet slik: Slåsskamper,
støyklager og forsøpling. Politioverbetjent Ann-Gørild Kjeldsen ved
Sandvika politistasjon uttalte at det absolutt verste var volden. Dette førte
til både kjevebrudd og stygge skader.
På russetidens egen webside er det mange gode råd om generelle
retningslinjer for russefeiringen. Det ﬁnnes også mange konkrete råd om
hvordan unngå drikkepress (ung.no). Det er smart å ha med egen drikke –
en brus, juice eller alkoholfri øl eller vin – da er det mindre sannsynlig at en
blir tilbudt noe.
Sexpresset øker ofte omvendt proporsjonalt med den kritiske sansen,
grensettingen avtar. Erfaringer fra #metoo-kampanjen har vist at evnen til
å beskytte sin egen komfortsone, avtar med økende promille.
Russetiden er for mange en ﬁn tid sammen med nære venner. Foreldrene
ønsker sine barn det beste og er redde for å være for strenge. Det er ofte
vanskelig å kunne skille mellom det å være snill og å være dumsnill.
Les ﬂere artikler på Budstikka.no/debatt
Kjære russ, hjelp hverandre med å skape en ﬂott russetid, som dere kan
minnes med glede.
Skriv ditt leserbrev her
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42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.
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