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Forslag til navn på plassen i front av Møllendalsveien 61 

 
Bakgrunn 

I e-post 3. juli 2018 ble vi via Peter Hatlebakk, daværende politisk rådgiver for byråd Anna 

Elisa Tryti, bedt om å foreslå navn på plassen foran Møllendalsveien 61. Det er Byrådet som 

ønsker forslag fra oss.  

Bystyret har vedtatt en interpellasjon hvor nye gater og torg i Bergen fortrinnsvis skal få 

kvinnenavn – om de er oppkalt etter personer. Vedtaket lyder: «Bystyret tiltrer forslaget om at 

kommunen skal øke antall gater og plasser som tildeles navn etter kvinner.» Det er altså 

derfor særlig ønskelig med kvinnenavn, men i henvendelsen til KMD understrekes det at 

andre innspill også er velkommen. 

Fakultetsledelsen vil med dette orientere instituttrådene og fakultetsstyret om at vi ønsker å 

foreslå navnet Potu. Vi tar gjerne innspill og kommentarer fra fakultetets organer før vi 

eventuelt går videre til kommunen med forslaget. 

 

Om Potu 

Navnet Potu kommer fra Holbergs filosofiske sci-fi-roman «Niels Klims underjordiske reise» 

(NKUR).1 Romanen er unik og representerer den satiriske, samfunnskritiske og visjonære 

siden av Holberg.  NKUR er inspirert av greske klassikerne (helten drar ut på eventyrlig 

reise) og er en samtidig parallell til Jonathan Swifts «Gullivers reiser» (utgitt på engelsk i 

1726).   

 

                                                
1 Teksten er tilgjengelig her: http://holbergsskrifter.dk/holberg-
public/view?docId=niels_klim%2FNiels_Klim_overs.page&brand 
Merknad om Holbergs syn på likestilling, se 26, tredje * 
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NKUR ble utgitt på latin (Nicolai Klimii iter subterraneum) i 1741, publisert i Leipzig. Allerede 

samme år ble den oversatt til tysk, fransk og hollandsk. Deretter fulgte oversettelser til en 

rekke andre språk. Den første danske oversettelsen kom i 1742. Hensikten med å gi den ut 

på latin i Tyskland var a) å nå det lærde publikum over hele Europa og b) – omgå den 

strenge danske sensuren. Etter at boken kom ut kom det sterke reaksjoner, spesielt fra 

pietistiske danske prester. Pontoppidan var blant dem som prøvde å få boken konfiskert. 

 

Resymé 

Den unge, lovende (i egne øyne) og nyutdannede (fra Københavns universitet) Niels Klim, 

utforsker en dyp hule på Fløyen. Tauet ryker og han faller gjennom jordskorpen og kommer 

til Nazar, planeten som svever i jordens indre tomrom. Klim blir værende lenge på Nazar.  

 

Holbergs idealstat på Nazar heter Potu, som er befolket av levende trær (omtrent som 

entene i Tolkiens «Ringenes Herre»). Disse trærne er langsomme, men kloke og fornuftige 

vesener som tar seg godt tid til grundige diskusjoner før beslutninger fattes. Likestilling er 

innført, alle får sin plass i samfunnet etter evne. Dette er godt illustrert i beskrivelsen av den 

kloke (kvinnelige) overdommer Palmka. Domstolene «sigter meere til at forbedre end at 

straffe Folk». Disputaser på universitetet utføres av «munnfektere» og forestillingene regnes 

som komedier.2 Religionen i Potu inneholder bare noen få, enkle læresetninger og «hvis 

nogen vover at diskutere Guds væsen og attributter eller sjælenes og åndernes egenskaber, 

bliver han dømt til åreladning og spærret inde i det lokale statshospital.»  

Niels Klim blir, til tross for sin fine embetseksamen ikke tilkjent en høyere stilling, men blir 

løpergutt. Det er fordi potuanerne oppfatter ham som en ustadig ape (han har jo bare to 

grener) og hans eneste fordelaktige kompetanse er kvikke ben.  

 

Klim drar etter hvert på rundtur til planetens mange nasjoner. De har alle sine særegenheter 

som beskrives, drøftes og kritiseres. Ett eksempel er landet Cocleku, som opprører ham 

sterkt. Der er det nemlig bare kvinner som bestemmer. Etter hjemkomsten til Potu foreslo 

derfor den provoserte Klim at alle kvinner, som i Europa på den tiden, skulle nektes adgang 

til offentlige verv. Hvem som helst kunne fremstille nye lovforslag i Potu. Forslagsstilleren – 
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eller «prosjektmageren» – tok dog en risiko. Vedkommende måtte stå på torget med løkke 

rundt halsen mens det ble diskutert om forslaget var til fellesskapets beste. foregikk. Normalt 

ville forslagsstilleren bli hengt ved nedstemming eller feiret som helt ved tilslutning.  

Niels Klims forslag ble ikke vedtatt, men siden han var så undermåls og kvikk i hode og ben 

fikk han en mildere dom: årelating og deretter forvisning til Firmamentet, jordens underside.  

Firmamentet var også befolket av mange folkeslag. F.eks. levende og strykeinstrumenter i 

Musikkland som skravler i vei og forhandler gjennom dissonanter og plutselige temposkifter, 

mens barna tigger harpiks. Sentralt er de kvikke apene i Martinia. Klim beskriver 

religionsutøvelsen også der. Den omtales som tom, (pietistisk-teologisk) spekulasjon: «Der 

er således 230 meninger om hvordan man skal forestille sig Guds udseende, og 396 

meninger om sjælenes natur og beskaffenhed. Kirkerne [...] kommer martinianerne ikke i for 

at høre noget der kan gavne dem, eller for at lære hvordan man lever og dør rigtigt, men kun 

for at høre hvor kunstfærdigt og spidsfindigt de teologiske talere udtrykker sig.»  

På Firmamentet blir Klim etter hvert oppfattet som klok, spesielt etter å ha foreslått parykk 

som hodeplagg. Han ble etter mange viderverdigheter – og mot sin vilje, keiser, og deretter 

ble opprør mot ham. Han flyktet, krabbet inn i en hule og falt tilbake til Bergen igjen. 

 

Begrunnelse 

Potu er et anagram (lest baklengs) til utop[ia]. For et fakultet der kunstneriske uttrykk står 

sentralt er utopia et godt begrep å knytte an til. Vi tror dessuten at beboere rundt og i 

nærheten vil like å bo i eller ved Potu. Potu står dessuten godt i forhold til andre særegne 

stedsnavn i Bergen, som f.eks. Paradis, Florida og Bontelabo. 

KMD ønsker å bidra til en god grafisk utforming av navnet, gjerne skrevet potU. 

Hvis forslaget vedtas bør KMD supplere med andre navn fra romanen i KMD-byggene (nytt 

Griegakademi på nabotomten inkludert), som f.eks. Firmamentet, Dommer Palmkas plass, 

Niels Klims Auditorium, Abelins sal, kanskje også bruke omvendingen utoP. 

Vi ser også for oss at vi i UiB-sammenheng kan bruke betegnelsen «Campus Potu». Kanskje 

kan vi skape «Festivalen i Potu» som et fellestiltak for KMD.  
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Videre fremdrift 

Vi legger opp til følgende forankring og fremdrift: 

• Orienteringssak i fakultetsstyret og instituttrådene 

• Orientere UiB 

• Sende forslag til kommunen 

• Lanseringen i offentligheten, f.eks. i form av en kronikk i BT 

 

 

Frode Thorsen 
Dekan  Synnøve Myhre 
  Fakultetsdirektør  
 
  
 

 


