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Under Dusken er et selvstendig organ for 
studenter, utgitt i Trondheim av AS Medi-
astud. Under Dusken blir delt ut gratis på 
læresteder i Trondheim med medlemsrett i 
Studentersamfundet. Under Dusken kommer 
ut åtte ganger i semesteret. Redaktøren velger 
selv sin redaksjon.

Under Dusken arbeider etter reglene i Vær 
Varsom-plakaten for god presseskikk. De som 
føler seg urettmessig rammet av omtale i 
avisen, oppfordres til å kontakte redaksjonen.

Alle har møtt den eksentriske professoren som klamrar 
seg til framandordboka og talar eit søvndyssande kode-
språk. Det er ikkje akkurat engasjerende, og ein er 
heldig om ein greier å forstå meir enn halvparten. 
Redninga blir å kopiere løysingsforslag og satse på at 
ting ordnar seg til eksamen.

Kjem ein slik type fyrst inn i systemet, er det godt gjort å bli 
kvitt han. Truleg er lojaliteten mellom faglege kollegaer ster-
kare enn lojaliteten til studentane. I beste fall blir han flytta 
til ein annan plass. I verste fall kjem han tilbake, vondare og 
verre enn før — litt som ein Sith Lord.

Det finst sjølvsagt dei professorane som verkeleg kan det 
å lære bort, og all honnør til dei. Utfordringa ligg derimot i 
kva som gjer dei til gode førelesarar. Er det humoren, forkl-
åringane eller flyten? Truleg er det eit samansurium av alle 
dei tre og fleire. Det blir diffust. NTNU vektlegg den vitska-
pelege metoden, men du kan ikkje måle noko som du ikkje 
kan definere. Dermed er me like langt.

Nokre har likevel trua på referansegruppene. Studentane 
sjølv veit best kva som fungerer. Dessverre blir det ofte som 
med studentpolitikken: Ei fjør blir til fem høns. Korte, konkrete 
tilbakemeldingar blir til lange, høflege utleggingar. Me blir 
endå meir forvirra enn før. 

Det er heller ikkje sant at me studentar alltid veit best 
sjølv. Dette er det skumlaste med eit sterkare måleregime: 
Dei beste professorane er ofte dei som utfordrar oss og er 
«kjipe», slik at me verkeleg får noko å bryne oss på. Me er då, 
trass alt, studentar. Og kos er ikkje eit læringsmål.

Kanskje ligg kjernen av problemet her. Me vel det lettaste. 
Det er lettare å finne seg i alt og seia ingenting. Me er vorte 
for innadvende og snille. I Norge kjem ein ikkje med krav, 
men skryt og vage tilbakemeldingar. Ein skal ikkje støyte eller 
kritisere. Og ein skal for all del ikkje utfordrast. Det er likevel 
akkurat dette me burde gjera, all den tid dei beste åra i livet 
vårt skal brukast på utdanning. 
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Medlemstallet økte ikke. Feilberegningen førte til 
millionunderskudd og brutte lovnader om pristak. 

Trondheimsstudentene har i en årrekke kunnet 
benytte seg av et treningstilbud med slak prisøkning, 
men nå er de ofre for et drastisk prishopp fra 550 til 
830-900 kroner per semester. Slik regner SiT Idrett 
med at underskuddet er dekket i løpet av 2014. NTNUI 
ønsket en begrenset økning over lengre tid, men 

appellen ble ikke hørt. Å tro at treningskontigenten 
på et senere tidspunkt vil nedjusteres på noe vis, er 
urealistisk. Trenden er at flere ønsker gruppetimer, 
noe som gir ytterligere lønnsutgifter for SiT Idrett.

Allerede trimmer 20 prosent av studentene ved 
private treningsentre som har god plass og profesjo-
nell oppfølging. Om SiTs treningstilbud må konkur-
rere i kvalitet, vil de tape stort. For selv om disse 

Mange ivrige studenter gledet seg over 
Studentsamskipnaden i Trondheims (SiT) midlerti-
dige svar på stappfulle treningsentre på campus. I 2011 
ble Portalen ved Solsiden den etterlengtede redningen 
med nytt utstyr og sentral plassering. 
Velferdsdirektør Anders Stenvig i SiT lovte da at selv 
om Portalen ble en dyr, leiebasert kriseløsning ville 
ikke treningsavgiften overskride 1200 kroner i året. 
Dette virket for godt til å være sant, og når noe gjør 
det, er det som regel det. 

SiT Idrett satset på at flere studenter skulle melde 
seg på det utvidede tilbudet. Drøye 12 000 av 31 000 
trondheimsstudenter viste seg å være medlemstaket 
SiT Idrett måtte forholde seg til. Selv om tilbudet ble 
noe utvidet med Portalen, var trykket såpass stort 
hos Dragvoll og Gløshaugen at en medlemsøkning 
bare ville ført til tre stappfulle treningssentre, framfor 
to. Behovet for et nytt og permanent anlegg ville da 
blusset opp igjen i en av landets tregeste kommuner. 

Treningspriser mot normalen
Trondheimsstudentene har i flere år nytt godt av landets billigste treningstilbud. Nå står pusterommet i 
studentbudsjettet i fare.

kOMMeNTAr

alternativene koster mer, er kvaliteten også deretter. 
Med den drastiske økningen av treningsavgiften vil 
det være flere som spør seg om tilbudet svarer til 
prisen. De mest ivrige studentene vil sannsynligvis 
prioritere trening i sitt budsjett, men «støttemed-
lemmer» og de som liker å benytte seg av et lavter-
skeltilbud av og til vil kanskje revurdere sitt medlem-
skap. Da det allerede er en høy pris på dagsbillett 
på 70 kroner, har det å kjøpe et treningskort til 550 
kroner, som man bruker i rykk og napp for å holde 
seg i bevegelse, ikke vært det store tiltaket. Om færre 
trener, er det allmennheten og SiT Idrett som taper 
i det lange løp. 

Trondheim kan fremdeles smykke seg med et 
av landets billigste treningstilbud. På grunn av de 
geologiske utfordringene med kvikkleire i Dødens 
dal er planene om et nytt storanlegg utsatt. Om det 
kommer på plass før leieavtalen med Portalen går 
ut i 2016, er vanskelig å si. Samme hva utfallet blir, 
tyder det meste på at treningsavgiften er i ferd med 
å nærme seg prisnivået til private aktører.

Konsekvensen er umiddelbart en markant 
prisøkning i det ene pusterommet i et ellers bunn-
skrapt studentbudsjett. Og da er vi tilbake til den 
gamle kampsaken om det stagnerte studiestipendet 
i et samfunn der alt blir dyrere. 

Nyhet

Treningsavgiften er i ferd med å 
nærme seg prisnivået til private 

aktører.

Illustrasjon: Håvard Karlsen
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Journalist
Fredrik Schjefstad
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ET MASTERSTUDIUM KREVER AT DU TAR ET HELHETLIG ANSVAR FOR UTDANNINGEN DIN. SKAFF DEG INNSIKT 

I BRANSJER SOM ER AKTUELLE FOR DEG ALLEREDE NÅ. FÅ ET SOLID FAGLIG NETTVERK UNDER STUDIENE. LÆR DEG 

Å SETTE OPP EN GOD CV. SKRIV JOBBSØKNADER SOM VEKKER INTERESSE. BENYTT DEG AV VIRKELIG GODE 

MEDLEMSFORDELER, SLIK SOM GRATIS FORSIKRING I GJENSIDIGE. SOM MEDLEM I TEKNA FÅR DU 

ALT DETTE OG MER, SLIK AT DU I VIDESTE FORSTAND BLIR MASTER OF THE FUTURE.
MELD DEG 

INN PÅ 

TEKNA.NO/FUTURE

ET MASTERSTTUDIUM

SKAFF DEG IN

MELD DEG 
INN I TEKNA  
OG BLI

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag

STUDENTS
WANTED!

Simula is an internationally recognized research laboratory located at Fornebu. Our main
objective is to create knowledge about fundamental scientific challenges that are of
genuine value for society.

We are seeking talented students at the late Bachelor or early Master's level who are looking for Master's
projects within the fields of communication systems, scientific computing and software engineering;
exciting and useful summer internships in research groups and spin-off companies; a future research career
or an arena to develop innovative concepts.

We offer:
Excellent working conditions and interaction with world-leading researchers, strong connections to
industry, potential employments opportunities with spin-off companies, scientific/educational collaboration
with UCSD and associated potential research visits, well-paid summer internships under close supervision,
canteen subsidy and free public transport in Oslo.

How to reach us:
E-mail: recruiting@simula.no 

Visiting adress:
Martin Linges vei 17, Fornebu

Mailing adress:
P.O.Box 125, 1325 Lysaker, Norway
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Mer enn 80 studenter ble drept og 150 ble skadet 
ved University of Aleppo i Syria etter to eksplo-
sjoner 15. januar, melder BBC News. Myndighetene 
og opposisjonen i den blodige borgerkrigen skylder 
på hverandre. 

UD FOr

Det hadde ikke lykkes noen å lure 
ut av matematikerne hvorledes 
de formerte sig. Derimot var det 
bragt på det rene at de helt ifra 
sin oprinnelse hadde vært plaget 
av et nervøst kompleks som het: 
tellemani. De uttrykte alle ting 
på sitt eget hemmelige sprog, 
men det var bare barnestreker, 
sa Hønningstad.

Sist onsdag arrangerte Shell 
bedriftsmøte på NTH. Til stede 
var også representanter fra moder-
selskapet, Shell International. 
Ca 100 møtte fram for å «vise at 
norske studenter ikke lar seg verve 
av rasistenes håndlangere», som 
det stod i løpesedlene de delte ut. 
Løpeseddelen karakteriserte Shell 
som et nøkkelselskap for regimet 
i Sør-Afrika. 

Zimbabwes studentorganisasjon, 
ZINASU, kjemper en utrettelig, 
men blodig kamp mot president 
robert Mugabes undertrykkelse. 
Med seg har de nå 200 000 norske 
studenter.
Organisasjonen får prisen for 
sin kamp for demokrati, ytrings-
frihet og menneskerettigheter 
i Zimbabwe. – ZINASU har 
markert seg som en svært viktig 
aktør i kampen mot president 
robert Mugabes undertrykkende 
regime, heter det i begrunnelsen 
fra komiteen for Studentenes 
fredspris 2003.

75 
År 
SIDeN

25 
År 
SIDeN

10 
År 
SIDeN

Studentpolitiker Torkil Vederhus har meldt seg på vårens 
rektorvalg ved Universitetet i Oslo (UiO). kandidaten 

har bakgrunn fra Studentsamskipnaden 
i Oslo og universitets- og fakultets-

styret ved UiO.
– Jeg ser ingen grunn til 

at en student ikke kan 
være rektor, sier han til 
Universitetsavisa.
Vederhus forteller 
at dette ikke er et 
Pr-stunt, og at han 
er en student med 
lang fartstid og gode 
kunnskaper om hva 
universitetet trenger. 

Plattformen hans vekt-
legger mer undervisning 

og mer ambisiøs bruk av 
teknologi som podcaster og 

film fra alle forelesinger.

Student vil kapre rektorvervet

80 syriske studenter drept
SIST:
siden

...timer overtid jobbet en  stipendiat 
ved Universitetet i Oslo i fjor, 
melder Universitas.

400... 

Lånekassens siste bokkontroll viser at 4,5 prosent av studen-
tene som ble kontrollert, jukset til seg stipend ved å oppgi 
at de bodde borte. Dette betyr at Lånekassen kan ha blitt 
svindlet for 72 millioner kroner forrige studieår.
– Det er noen som oppgir at de er borteboere, mens de faktisk 
bor sammen med foreldrene. På denne måten jukser de til 
seg stipend de ikke har rett på. Å gi uriktige opplysninger 
om bosted er svært alvorlig og kan få store konsekvenser. I 
de alvorligste tilfellene kan studentene miste retten 
til studiestøtte for alltid, sier administrerende 
direktør Marianne Andreassen i Lånekassen 
i en pressemelding.

Svindler Lånekassen for millioner

kaffen på campus ble én krone dyrere 
mandag den 27. januar. Målet er å skape 
oppmerksomhet rundt Studentenes freds-
pris, som i år går til studentaktivisten Majid 
Tavakoli. Inntektene fra prisøkningen går til å 
finansiere arbeidet med fredsprisen, og kampanjen 
vil vare i tre uker.
– Gjennom kaffekampanjen kan alle studentene i Norge være 
med og bidra til en viktig sak, sier leder Therese Høstad for 
Studentenes fredspris til dusken.no.

Dyrere kaffe = fred?

Torsdag 31. jan.  09.00 - 18.00
Fredag 1. feb.  09.00 - 14.00

Inngang kr 60,-
For utstillerliste og mer info: 
www.tautdanning.no

Trondheim Spektrum 31. jan - 1. februar

Se video 
fra messen 

Ønsker du informasjon om utdanning og yrkesvalg?

GJØR ET PENSUMKUPP!
Din pensumbokhandel på campus

Følg oss på Finn din pensumliste på akademika.no/pensum

Foto: Aksel Borgen
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– Gi professorene karakterer
Studentene må prestere for å beholde plassen sin ved NTNU. Er det på tide å stille liknende krav til professorene? 

Dersom NTNU ønsker å bevare sitt 
gode rykte både nasjonalt og inter-
nasjonalt, må de være åpne for å sette 
foreleserne under lupen. En kan finne 
utallige måter å gjøre dette på, men 
det aller viktigste er at professorene 
får konstruktive tilbakemeldinger. Vi 
skal ikke være ute etter å ta noen, men 
på et så høyt nivå som universitetet 
bør ingen være immune. 

Det er ikke nok at eksterne 
personer skal bedømme om en fore-
leser er dyktig eller ikke. Vel så viktig 
er det å lytte til studentene som tar 
faget. En forelesning kan ha et rikt 
faglig innhold, men hvis professoren 
ikke klarer å formidle budskapet på 
en forståelig måte, hjelper det lite at 
fagtermene nevnes i hytt og pine. Vi 
må ikke være redde for å si at noen 
ikke er bra nok. Ikke alle er egnet til 
å undervise. 

Når en professor får gode tilba-
kemeldinger, kan vedkommende 
bruke dette som en referanse. Målet 
med evalueringen må være at fore-
leserne motiveres til å bli enda bedre 
enn tidligere. Det må benyttes både 
pisk og gulrot om vi vil få det beste 
ut av professorene. Resultatet vil bli et 
universitet som ikke bare berømmes 
for sin gode forskning, men også for 
sin gode undervisning.

Institutt for sosiologi og statsviten-
skap er for eksempel i en prosess hvor 
de prøver å finne nye evaluerings-
former for emnene sine. En av måtene 
man kan gjøre dette på er å dele ut 
spørreundersøkelser til studentene. 
Når en skal evaluere foreleserne, er 
det er naturligvis ikke slik at bare et 
par dårlige tilbakemeldinger skal ha 
noe å si for professorens framtid ved 
universitetet. Men om jobben din går 
ut på å gi karakterer til studenter, må 
du også tåle å bli vurdert selv.

Ikke alle er bra nok

Kyrre Sandve Ryeng
Journalist

kommentar

tatt emnet, for eksempel en av de insti-
tuttillitsvalgte i studentrådene.

Utdatert og nedprioritert
Johansen mener det er et stort problem 
at mye av undervisningen er utdatert, 
og at mange av foreleserne møter ufor-
beredt. Han forteller at da han tok 
IT-emner måtte han bruke tiden utenfor 
forelseningene for å lære det han trengte 
til han kom ut i arbeidslivet.

– Jeg måtte gjøre unna øvingene for 
å få graden min, for deretter å bruke 
fritiden på å lære meg noe som framti-
dige arbeidsgivere faktisk kunne bruke, 
sier han.

Han tror det er viktig å tenke nytt når 
det gjelder undervisning. Alternative 
undervisningsformer er mer effektive, 
de engasjerer studentene og vil sørge 
for et bedre oppmøte.

– Det vil koste mye, men NTNUs 
professorer har nedprioritert undervis-
ning i så mange år at det er på tide å 
vise at man er villig til å satse på utdan-
ning med penger, og ikke bare med ord 
og planer, sier Johansen.

kjeldstad forteller at NTNU har som 
mål å gi forskningsbasert utdanning på 
et høyt internasjonalt nivå. 

– Hvis det stemmer at undervis-
ningen ved noen fakulteter er utdatert 
er dette uheldig. Skal vi heve oss inter-
nasjonalt, kan ikke dette aksepteres, 
sier hun.

Hun er uenig i at undervisningen har 
lav økonomisk prioritering ved NTNU.

– Fakultetene har økt sine bevilg-
ninger som følge av at vi har fått flere 
studieplasser. Dette går til undervis-
ning, sier kjeldstad.

Kan fratas arbeidsplassen
I tilfeller hvor det til tross for flere tilba-
kemeldinger ikke kan spores bedring, 

Professor Curtis Hays Whitson ved 
Institutt for petroleumsteknologi mener 
man må se på muligheter for å bedre 
undervisningskvaliteten ved NTNU.

– Professorer ansettes på grunnlag 
av forskningsresultater, og ikke etter 
undervisningsevner, sier han.

Han savner mer kommunikasjon 
mellom professorer.

– Det er en uskreven regel at man 
ikke skal gå på andre professorers 
forelesninger bare for å høre på. Mye 
grunner nok i frykt for dårlige tilbake-
meldinger, sier Whitson.

Vant til å være best
Whitson mener at man bør belønne de 
som gjør en god jobb framfor å iverk-
sette sanksjoner mot dårlige forelesere. 
Han synes det er en interessant idé å gi 
professorer karakterer på bakgrunn av 
deres undervisningsinnsats, men mener 
det må gjøres av noen utenfor instituttet.

– Vi er vant til å være best i klassen, 
og som art er vi ikke glad i dårlige karak-
terer. Med en slik løsning vil sannsyn-
ligvis flere jobbe for å prestere bedre, 
sier Whitson.

Prorektor for utdanning og lærings-
kvalitet Berit kjeldstad ved NTNU 
tror det blir vanskelig å sette karak-
terer på professorene, men stiller seg 
åpen for nye ideer til kvalitetssikring 
av undervisningen.

– ekstern evaluering er alltid bra, og 
å bruke det for å vurdere undervisnings-
kvalitet er et interessant forslag. Vi har 
positive erfaringer med intern mentor-
veiledning, noe som virker konstruktivt 
heller enn dømmende, sier hun.

Styrerepresentant Michael Johansen 
i NTNU-styret tror også at løsningen 
er mer ekstern tilbakemelding på 
undervisningen.

– Å få professorene på instituttene 
til å vurdere hverandre blir som å be 
venner gi karakterer til hverandre. 
enten er de ærlige og blir uvenner, eller 
så smører de på med venneprat, sier han.

Johansen mener en løsning kunne 
vært en ansatt student som tidligere har 

EKSAMENSSJEF: knut Veium sørger for at eksamen skal gå så smertefritt som mulig.

mener Johansen at det bør være mulig 
å si at en person ikke egner seg som 
foreleser.

– Vedkommende bør da fratas anled-
ningen til å ødelegge studiesituasjonen 
for et potensielt hundretalls studenter 
hvert semester, sier han.

kjeldstad er enig i at det i noen 
tilfeller kan være aktuelt å vurdere om 
universitetet er riktig arbeidsplass.

– Hvis man ikke ønsker å undervise, 
bør man som professor ikke være ansatt 
på et universitet, sier hun. UD

TEkST:  Hege Sjøvik
 hegesjov@underdusken.no
FOTO: Eivind Sandodden Kise

UNDerVISNING

Curtis Hays Whitson 
Professor ved NTNU

Vi er vant til å være best i klassen, 
og som art er vi ikke glad i dårlige 

karakterer.
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Professor Whitson mener at dagens refe-
ransegrupper ikke fungerer optimalt, og 
han peker på at studentene også må ta et 
ansvar.

– Jeg opplever ofte at det på grunn av 
liten interesse er helt tilfeldig hvem som 
blir referansestudent, og det er uheldig. 
Lite engasjerte studenter gir få konstruk-
tive tilbakemeldinger, sier han.

Professor Michael Golan ved NTNU 

Godtar dårlig undervisning for gode karakterer
er enig i at studentene må ta mer 
ansvar. Han mener at studenter ofte 
bare kritiserer undervisningen når det 
går utover karakterene.

– Studenter som godtar dårlig 
undervisning i bytte mot en god 
karakter står også ansvarlige. Jeg 
observerer en trend ved NTNU 
hvor professorer som ikke er gode 
til å undervise, er veldig snille med 

karaktersetting, sier han. 
kjeldstad forteller at dette er nytt 

for henne, og at hun har stor tillitt til 
at instituttene vil avsløre slike rutiner.

– Jeg har ikke noe tro på at institut-
tene vil tillate en slik praksis, sier hun.

Johansen i NTNU-styret forteller at 
han har opplevd at flere forelesere tror 
det er frivillig med referansegrupper. 

– Dette er skummelt fordi 

referansesystemet er grunnen til at 
NOkUT (Nasjonalt organ for kvalitet 
i utdanningen) lar NTNU kvalitets-
sikre seg selv, sier han.

Prorektor kjeldstad innrømmer at 
det kan være ulik praksis med referan-
segruppene ved instituttene.

– Vi må bli tydeligere på hva vi 
forventer, og det bør innføres en felles 
praksis ved hele NTNU, sier hun. UD

VIL HA DEBATT:  Professor Curtis Hays Whitson har flere forslag til hvordan NTNU kan bedre undervisningskvaliteten. 



forskere har produsert, skal være åpent 
tilgjengelige, sier hun.

eriksen forteller at forskere i flere 
land har merket effekten av dårlige 
tider i finansmarkedet, og dermed 
mindre tilskudd til universitetsbiblio-
tekene. Hun mener at norske forskere 
som nå søker Forskningsrådet om 
prosjektmidler, bør budsjettere med 
avgifter til publisering i OA-tidsskrift.

– Mer forskning har blitt tilgjengelig 
for alle, som følge av at flere artikler 
publiseres i Open Access, sier hun.

Hun mener det er vanskelig å slå 

Åpner kunnskapsbankene
Forskning er ikke lenger noe som gjemmes bak dyre abonnementsordninger. Med Open Access blir den mer 
tilgjengelig for alle.

Når forskning publiseres i Open Access 
(OA), blir den tilgjengelig på internett, 
hvor man enten kan få full eller delvis 
tilgang uten å betale.

Leder Øyvind Berdal ved Norsk 
studentorganisasjon (NSO) mener det 
er prinsipielt viktig med Open Access. 

– Forskning betalt av det offentlige 
bør være tilgjengelig for allmennheten. 
I dag genererer mange forlag store 
summer på forskning som er betalt 
av det offentlige, sier han. 

Viktig med delekultur
Berdal hevder at åpenhet i akademia er 
helt sentralt for god forskningsbasert 
utdanning, og at det derfor er viktig 
med OA for å bedre studiekvaliteten 
for studentene. 

– Det er viktig å skape en delekultur 
som bidrar til å bedre kvaliteten til 
både forskning og utdanning. Med 
mer åpenhet kan studentene få bedre 
tilgang til nyere forskning, noe som 
kan bidra til å stimulere til ny kunn-
skap og innovasjon, sier han. 

Berdal er svært positiv til at stadig 
flere tidsskrifter med god kvalitet 
publiserer i OA. 

– Det blir stadig flere som ser 
fordelen av OA. Det må bygges en 
kultur, vi må endre holdningene 
innen akademia, og det er viktig at 
alle krefter trekker i samme retning. 
eU, Storbritannia og Danmark er 
aktører som har kommet langt innen 
OA, sier han.

Må betale løsepenger for forskning
randi Tyse eriksen ved 
Universitetsbiblioteket ved NTNU 
forteller at de store multinasjonale 
forlagene tar seg godt betalt, også 
for Open Access. Dette forutsetter at 
forskerne eller deres institusjoner har 
råd til å betale disse avgiftene.

– Institusjonene må betale «løse-
penger» for at artiklene deres egne 

fast hvor stor innflytelse de ulike 
OA-tidsskriftene har innen akademia, 
fordi det er veldig nytt. 

– kvaliteten er ikke nødvendigvis 
dårligere enn i de tradisjonelle abon-
nementstidsskriftene, sier hun.

Lite prestisje med OA
Prorektor for forskning og utvikling 
Curt rice ved Universitetet i Tromsø 
ser en økende støtte til OA i akademia, 
men legger ikke skjul på at forskere 
står overfor dilemma som kan vanske-
liggjøre prosessen mot OA ytterligere.

TEkST:  Synne Lerhol
 Kyrre Sandve Ryeng
                          ud@underdusken.no
FOTO: Anette Morvik Robberstad
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– I en akademisk karriere blir 
man stadig vurdert av sine kolleger. 
Forskerne må velge mellom å bli publi-
sert i høyprestisjetidskrifter, noe som 
tradisjonelt ikke innebærer OA, eller 
om de skal publisere i OA. Dette vil 
kanskje ikke fremme karrieren i like 
stor grad, sier han.

Det er likevel enkelte hendelser 
som har hjulpet forkjemperne for åpen 
forskning. 

– Det hjalp veldig at nobelprisvin-
neren i medisin, Sir John Gurdon, 
publiserte sin forskning i OA. Det 

TEMAMØTE PÅ COFFEE ANNAN:  Café Nord/Sør arrangerte torsdag  24. januar et møte om Open Access og hvordan tidsskriftene i dag tar seg godt betalt for forskning., noe som 
rammer de fattigste universitetene. randi Tyse eriksen og Henrik karlstrøm ved NTNU var innledere. 

viser at tilgjengelig forskning er av 
høy kvalitet, sier han. 

Redde for akademisk svindel
Postdoktor Henrik karlstrøm ved 
NTNU sier det kan ta to år fra en 
artikkel er ferdigskrevet til den 
kommer på trykk i et tidsskrift. Han 
forklarer at årsaken til dette er at det 
er for få publiseringskanaler. Samtidig 
peker han på at mange useriøse 
aktører tjener penger på artikler, 
og dermed ødelegger potensialet til 
mange ukjente forlag.

– Forskere er ofte forsiktige med 
å publisere i ikke-renommerte tids-
skrifter, blant annet fordi de er redde 
for akademisk svindel, sier han.

karlstrøm har vært med på å starte 
et nytt OA-tidsskrift for å øke andelen 
artikler som er gratis på nett.

– Det er rart at forskning som er 
offentlig finansiert, ikke er tilgjengelig 
for alle, sier han.

Lettere med kvalitetssikring
Norges Forskningsråd, eUs forsknings-
gruppe og amerikanske National 

Institute of Health krever nå at fors-
kningsresultater publiseres i OA. 
Curt rice mener dette er en positiv 
utvikling.

– Selv om mange forskere kan føle 
seg presset, er det sannsynligvis slike 
tiltak som må til for å endre systemet 
for publisering av forskning, sier han. 

 rice mener de tradisjonelle publi-
kasjonssystemene har behov for 
endring. 

– De tradisjonelle systemene 
har ikke god nok kvalitetssikring. 
Tilbaketrekking av artikler på grunn 

av eventuelle feil har økt kraftig, særlig 
i mange av de tidsskriftene med høyest 
prestisje, sier han.

 Han tror mer åpenhet og tilgjen-
gelighet vil bidra til å sikre kvaliteten 
på forskning. 

– I de tradisjonelle systemene er det 
ofte bare tre fagfellevurderinger. Dette 
er tydeligvis ikke bra nok for å fange 
opp feil. Med OA og publisering på 
nettet skapes det nye muligheter for 
fagfellevurdering. Det vil være et mer 
åpent system der man lettere kan kvali-
tetssikre andres forskning, sier han. UD 



Flukten fra Trondheim
For mange studenter er Trondheim bare en studieby, og de velger å flytte etter endt utdanning. Mer markedsføring 
kan bli nøkkelen til at flere blir værende.

TEkST:  Kyrre Sandve Ryeng
                          kyrryen@underdusken.no
FOTO: Juliana Martinsen

JOBBMULIGHeTer

Masterstudent Ferhat Aydin i indus-
triell økologi ved NTNU planlegger 
å flytte vekk fra Trondheim når han 
er ferdig med studiene. Han mener at 
både kommunen og næringslivet må 
drive med bedre markedsføring for å 
få studentene til å bli. 

– De må vise hvorfor det er bra å 
være her, sier han.

Dårlig arbeidsmarked
Aydin søkte seg til Trondheim på 
grunn av studentmiljøet og den aner-
kjennelsen NTNU har som univer-
sitet. Han mener at det er et behov 
for flere jobbmuligheter i Trondheim, 
og forklarer at han må til Østlandet 
for å finne de bedriftene som etter-
spør kompetansen hans. 

– Det er visse jobbmuligheter her, 
men det er mer for ingeniører og 
økonomer. Arbeidsmarkedet og nett-
verkene er større i andre byer, sier 
han.

Trøndelagsdagen ble nylig 
arrangert av Næringsforeningen i 
Trondheim for å opplyse om jobb-
mulighetene i Midt-Norge og for å få 
flere studenter til å velge Trondheim 
etter studiene. Aydin forteller at han 
først fikk vite om denne i ettertid.

– Selv om studiet mitt har nær 
kontakt med næringslivet, er det få 
ting som har knyttet meg spesielt opp 
mot arbeidslivet i regionen, sier han.

Få karrieredager
Masterstudent Bhanu kaushal i 
energi og miljø ved NTNU mener det 
er for få karrieredager som markeds-
fører jobbtilbud i Trondheim. Hun 
påpeker i likhet med Aydin at bedrif-
tene i området kunne vært mer 
aktive for å rekruttere studentene til 
regionen. 

– Det er viktig at bedriftene 
markedsfører seg selv og er mer til 
stede på campus. Det er mye man 
kan gjøre for å få de på vippen til å 
bli, sier hun.

Hun forteller at det finnes flere 
muligheter for henne dersom 
hun skulle velge å bosette seg i 
Trondheim. Selv velger hun å flytte 
hjem for å komme nærmere familien.

– Jeg vet om flere som har slått 
seg til ro her, men det er nok noe som 
varierer fra person til person, sier 
kaushal.

Behov for samarbeid
Høyskolelektor Terje Berg ved BI 
mener det er viktig at bedriftene 
tidlig tilknyttes studentene. Han 
legger spesielt vekt på karrieredager 
som et nyttig verktøy. 

– Slike arrangementer gir bedrif-
tene mulighet til å vise seg fram, og 
studentene får mulighet til å bli kjent 
med aktuelle arbeidsgivere, sier han.

Samtidig viser han til at studen-
tene kan få mye ut av å samar-
beide med bedrifter når de skriver 
bachelor- og masteroppgaver.

– Med praktisk arbeid er det 
enklere å se hvordan man kan bruke 

dersom han skulle finne en aktuell 
jobb, er han åpen for å ta den.

– Det er viktig at vi som studenter 
bygger et godt nettverk opp mot 

både kommune og næringsliv, sier 
han.

Han tror at et tettere samarbeid 
mellom ulike studieretninger gjør at 
studentene kan se nytten av hveran-
dres kvaliteter. 

– Dette vil gjøre det enklere for 
oss å komme i kontakt med nærings-
livet, sier Dodge. UD
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På grunn av plassmangel på Dragvoll 
ble det i 2006 foreslått en éncam-
pusløsning for NTNU i områdene 
rundt Gløshaugen. Planene ble 
den gang avvist av NTNU. Nå har 
dette forslaget igjen blitt aktuelt og 
kunnskapsdepartementet (kD) vil ha 
en utredning klar før neste år.

Samles for samlokalisering
Byens studentpolitikere møttes 

22. januar på rica Hotell i forbin-
delse med Framtidskonferansen. Det 
er en bred enighet blant dem om at de 
ønsker et felles sentrumsnært campus. 
Leder Simon Utseth Sandvåg ved 
Studenttinget ved NTNU mener det er 
en rekke fordeler med å flytte Dragvoll 
ned til sentrum.

– Tverrfaglighet vil bli lettere og 
det vil gjøre at de forskjellige studie-
retningene kan få bedre kontakt med 
hverandre. Dette vil styrke studiene og 
ryktet til Trondheim som studentby, 
sier han.

Ønsker å flytte Dragvoll
Fungerende prosjektleder Anne 
reinton for campusutvikling i 
Trondheim kommune er svært fornøyd 
med støtten fra studentene.

– Vi har jobbet tett med studentene 
gjennom hele denne prosessen, så dette 
synes vi er veldig positivt, sier hun.

I samarbeid med NTNU, 
Høgskolen i Sør-Trønderlag (HiST) 
og Studentsamskipnaden i Trondheim 
har hun over lengre tid jobbet med 
campusutvikling i Trondheim. Hun 
mener at flytting av Dragvoll er den 
mest framtidsrettede løsningen.

– Det gir nærhet og tetthet, slik at 
det blir bedre muligheter for samar-
beid på tvers av fakultetene. Å ha 
universitetet nærmere sentrum gjør at 
studentene kommer tettere på nærings-
livet, både privat og offentlig. 

Hun mener også at éncampusløs-
ningen vil være bra for Trondheim 
som studentby.

– Man tilrettelegger for en god 
studentkultur og godt byliv rundt 
universitetet, med Samfundet og 
studentboliger rundt. Dette fører igjen 
til at Trondheim blir en attraktiv by, 

som utvikler seg tett på universitetet, 
sier reiton.

Negativt for NTNU
Professor knut Holtan Sørensen ved 
Institutt for tverrfaglige kulturstudier 
ved NTNU stiller seg sterkt kritisk til 
samlokaliseringen. 

– Vi må regne med at et «samlo-
kaliseringsprosjekt» vil medføre akutt 
mangel på areal for både NTNU og 
HiST i minst ti år framover. et slikt 
prosjekt vil også medføre at NTNUs 
ledelse må bruke tid på arealplanleg-
ging og flytting i stedet for faglig-stra-
tegisk utvikling. NTNU kommer til å 
bli et dårligere universitet fordi man 
må prioritere saker som er uvesentlige i 
sammenheng med forskning og høyere 
utdanning, sier han i et leserinnlegg til 
Universitetsavisa.

Nybygg utsatt
etter at samlokaliseringsprosjektet ble 
lagt ned i 2006, sendte NTNU inn en 
søknad til kD om nybygg på Dragvoll. 
I påvente av en beslutning om fram-
tiden til Dragvoll vil denne prosessen 
trolig bli fryst. 

Sandvåg ved Studenttinget støtter 
samlokaliseringen med forbehold om 
at prosessen skal være god.

– Er det ikke negativt å starte denne 
prosessen når det er desperat mangel på plass 
på Dragvoll?

Positiv til å samle campus
Planene om et felles sentrumsnært campus for NTNU ble i 2006 skrinlagt. En ny 
beslutning vil komme i 2014.

TEkST:  Johannes Jakobsen
 jojak@underdusken.no
FOTO: Mads Oftedal Schwencke

SAMLOkALISerING

– Det er en viss fare for det, men vi 
har hele tiden sagt vi ikke kan stille oss 
bak et slikt prosjekt hvis ikke løsningen 
blir god. Dette er svært viktig for vårt 
syn på saken, sier Sandvåg.

Utredning før 2014
24. januar ble det klart at kD nå vil 
gjennomføre en utredning. rapporten 
skal være ferdig i desember i år, og 
en beslutning vil trolig komme i 2014. 
komiteen som gjennomfører utred-
ningen vil se på to mulige alternativer; 
en utbedring av anlegget på Dragvoll 
eller en éncampusløsning.

– Vi er klar over tilstanden og 
behovet for rehabilitering og utvidelse 
av universitetsanlegget på Dragvoll, 
sier kunnskapsminister kristin 
Halvorsen i en pressemelding.

Ordfører rita Ottervik i Trondheim 
kommune er svært fornøyd med kDs 
initiativ.

– Dette er kjempegode nyheter, og 
et gjennombrudd i arbeidet mot én 
campus. Vi er sikre på at vi kan få til 
dette, sier hun til Dusken.no.  UD

det man lærer. Dette er noe både 
studentene og bedriftene kan tjene 
på, sier han.

Han mener Trondheim har behov 
for et mangfold av kompetanse, men 
at etterspørselen i de ulike yrkene vil 
variere.

– Det er behov for et større samar-
beid mellom de ulike fagdisiplinene 
slik at de får det beste ut av hver-
andre, sier han.

Bare en studieby
Masterstudent Alexander Dodge i 
entreprenørskap og samfunn ved 
NTNU forteller at han kom til 
Trondheim etter at en slektning 
hadde fortalt ham om studentmiljøet. 
etter studiet ønsker han derimot å 
flytte for å oppleve andre sider av 
Norge. 

– Jeg har ikke sett på Trondheim 
som en by du bor i etter studiene, 
sier han.

Dodge mener jobbmulighetene 
i Trondheim er begrenset, men 

alexander Dodge 
Masterstudent ved NTNU

Jeg har ikke sett på Trondheim 
som en by du bor i etter 

studiene.

anne Reiton
Prosjektleder for campusutvikling i 

Trondheim kommune

Å ha universitetet nærmere 
sentrum gjør at studentene 

kommer tettere på næringslivet.

MER MARKEDSFØRING:  Masterstudent Ferhat Aydin mener det lokale næringslivet må bli flinkere til å markedsføre seg 
selv for å få studentene til å bli værende i Trondheim.

FRAMTIDSKONFERANSE:  Byens studentpolitikere samlet seg 22. januar på rica Hotell for å diskutere viktige temaer for 
studentene i Trondheim. Det var en bred enighet for et felles, sentrumsnært campus.
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TEkST:  Marie Sigstad
                          marisig@underdusken.no
FOTO:  César Mondragón
OvERSATT: César Mondragón, Bjørn Grimsmo

ISFIT

The International Student Festival in 
Trondheim (ISFiT) gathers students 
from all over the world from February 
7th until the 17th. The festival is made 
possible by the volunteer effort of 400 
committed Trondheim students. The 
dialogue groups at ISFiT invite students 
from different sides of conflicts to talk 
together. The students this year come 
from Burundi, Armenia, Azerbaijan, 
and Sri Lanka.

ISFiT President kaja Juul Skarbø 
is proud of the dialogue work, which 
she believes takes the concept of ISFiT 

Peace talks and mountain 
walks

they received tutoring in dialogue as a 
method for peace building. The students 
have visited the chosen conflict areas as 
well.

– This way, we have been given a 
proper familiarity with the conflicts. We 
have asked critical questions and have 
seen the conflicts in a light different from 
what the media and the experts report.

Senior advisor Steinar Bryn at 
Nansen Centre for Peace and Dialogue 
says it is inspiring to see other groups in 
Norway use dialgoue as a working tool 
and a means of reconciliation.

– It is great to see the students commi-
ting themselves. Unlike other student 
festivals, ISFiT makes a refreshing 
effort with something meaningful and 
substantial.

Bryn thinks ISFiT is contributing to 
improving relations between different 
sides of serious conflicts, but believes the 
follow-up could have been better.

– During the lengthy gathering at 
røros, where the participants can get to 

The dialogue groups at ISFiT invite students from different sides of conflict areas to get 
to know each other at Røros. Do they bring peace home afterwards?

a step further and makes the festival a 
peacebuilder. 

– The dialogue groups gather the 
young, most committed enthusiasts 
from conflict areas so that they can 
get an understanding of the other side 
and exchange ideas that they can bring  
home.

Neutral ground at Røros
The dialogue groups gather at røros ten 
days before the festival starts. Head of 
dialogue Beate Nesje at ISFiT says it is 
important for the participants to get to 
know each other well.

– Dialogue requires openness. At 
røros they meet on neutral ground and 
share the experience of the new environ-
ment, shocked by the cold and the snow.

She believes the biggest challenge 

might be to get the students to open up.
– It is difficult to be honest with the 

enemy. Before going to røros we are 
going to visit the Norwegian parliament 
in Oslo, to show the students that this is 
an open and free country.

According to Dialogue facilitator 
Marius Jones at ISFiT, the personal 
stories will be important. Together 
with a colleague he is going to lead the 
students from Sri Lanka throughout the 
gathering.

– It will be exciting to hear about 
the conflicts from all the sides. In Sri 
Lanka they have very different percep-
tions about what is held to be true. So, 
it is very important that they listen to 
each other.

As conversation managers, Jones 
says it is very important to be neutral, 

even though many of the participants 
might expect them to act as arbiters in 
the conflicts.

– It can be difficult to talk about 
established truths, views which the 
participants often have been holding 
since they were kids. It will be exciting 
to see how people react, and if their views 
change.

Cabin hike reaching new heights
Former Head of dialogue Martin 
Sveinssønn Melvær at ISFiT 2011, and 
Dialogue facilitator at ISFiT 2009, reco-
unts the røros gatherings as fantastic 
experiences.

– Being on a cabin hike can be nice 
in itself, but the gatherings at røros 
brought the trip to a new high. All 
emotions were amplified, and there 

was an extremely intense mood. In 2011, 
the students from rwanda in particular 
raised the atmosphere, which intensi-
fied the power of the dialogue. In 2009 
we had greater challenges and a tenser 
mood with Israelis and Palestinians, due 
to the Gaza war a few weeks earlier.

He mentions a cultural evening 
during ISFiT 2009, in which partici-
pants from the different sides were to 
present their respective cultures.

– Some participants used a map 
that appeared invalid in the eyes of the 
others. They had not considered the 
potential provocation. This serves to 
show how small issues can elicit strong 
emotional responses.

Successful cooperation with 
Nansen Dialogue
Head of dialogue Nesje says ISFiT has 
an intimate cooperation with Nansen 
Dialogue Network at Nansenskolen at 
Lillehammer. Students have had three 
seminars prior to the festival, in which 
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know each other, there are great oppor-
tunities for achievements, much more 
than with just a meeting. The work that 
is being done deserves more funding for 
following-up.

Challenging follow-up
Former Head of dialogue Melvær agrees 
that the work with following-up can be 
greatly improved.

– The goal is to make a basis for 
something more after ISFiT, and with 
so little time, this is challenging. Thus, 
it is important to use the same areas of 
conflict several years in a row, and create 
a network by using earlier participants.

He found the follow-up seminar in 
Armenia and Azerbaijan the summer 
after the 2011 festival to be very good, 
but the goal was for participants to start 
projects on their own in their home 
countries.

– We have not seen a project yet, but 
when the participants met again, they 
had a more reflected view of the conflict. 

BRING A FRIEND:  ISFiT President kaja Juul Skarbø believes that by inspiring individuals to minor actions, the dialogue groups can produce great changes.

They acknowledged that the other side 
were not as bad as they thought.

He emphasises the cooperation with 
Nansenskolen as essential.

– We could not have justified the 
dialogue work without the tutorials from 
Nansen Dialogue. It is great that they 
value the cooperation.

From the smallest beginnings
Nesje says ISFiT plans for a follow-up 
seminar in the participants’ home coun-
tries this summer.

– We wish for the students to have 
resources to create a network in their 
home country with organizations 
working with peace, so that they can 
keep up the effort.

Juul Skarbø believes that by inspi-
ring individuals to minor actions, the 
dialogue groups as a whole can produce 
great changes, making an impact.

– If all ISFiT participants bring a 
friend, we can ultimately create a large, 
sustainable network of dialogue. UD

EXCITED:  Dialogue facilitator Marius Jones, Head of dialogue Beate Nesje and ISFiT President kaja Juul Skarbø are looking forward to meet the participants.



arbeidet til Ivar Aasen med å lage den 
nynorske grammatikken. De kommer 
til å ha flere arrangement i løpet av året 
og til høsten blir Norsk Ordbok 2014 
lansert i Trondheim. Dette er en ordbok 
over norske dialekter og det nynorske 
skriftspråket. Institutt for språk og 
kommunikasjonsstudier ved NTNU 
har også opprettet en egen blogg hvor 
de skriver om ulike fenomener knyttet 
til det norske språket. Hver ukedag har 
sitt eget tema som vil bli utdypet i vari-

erende grad. Dette er en morsom blogg 
som jeg anbefaler alle interesserte å følge 
med på.

Har du noen gode tips til studenter som 
ønsker å markere språkåret på egenhånd?

– Det er mange ulike måter å markere 
språkåret på. Jeg oppfordrer på det ster-
keste studentforeninger og studentmil-
jøer rundt universitetene og høyskolene 
til å sette i gang egne prosjekter i løpet 
av språkåret. Hvordan man vil markere 
språkåret er helt opp til studentene selv, 
men en fin markering kan for eksempel 
være å invitere til språkdebatt eller quiz. 
Det er mulig å søke om prosjektstøtte til 
dette. en annen type markering er rett 
og slett å vise fram språket sitt og være 

stolt over dialekten sin, uten å rakke ned 
på andres morsmål. Man kan heller vise 
større interesse og nysgjerrighet overfor 
andres dialekter og lære av hverandre.

Hva er målet med språkåret 2013?
– Målet er å øke bevisstheten og 

kunnskapen rundt det språklige mang-
foldet som finnes i Norge. Vi vil gjøre 
nordmenn språklig rausere med hver-
andre og få fram hva språk og språkbru-
kerne gir hverandre. Språk er en stor del 
av identiteten til både enkeltindivider 
og det norske samfunnet, og vi ønsker 
derfor å øke den språklige toleransen 
blant nordmenn og skape respekt for 
behovene som de ulike språkbrukerne 
har. Spesielt vil vi få fram mer kunnskap 
om, og øke respekten for, urfolkspråk, 
minoritetsspråk, innvandrerspråk og 
tegnspråk.

Hvilken betydning tror du språkåret vil få?
– Jeg håper at så mange som mulig 

benytter seg av dette året til å skaffe seg 
mer kunnskap om det språklige mang-
foldet i Norge, slik at vi øker respekten 
for hverandres språk. Når 2013 er over 
håper jeg nordmenn debatterer språk 
med et høyere kunnskapsnivå og med 
andre perspektiver enn det man har 
gjort til nå. Selv om 2013 tar slutt, vil 
språkåret aldri ta slutt. Språk vil alltid 
være viktig for folk, og jeg tror mange vil 
sette pris dette året. Det kommer garan-
tert til å bli et morsomt, spennende og 
lærerikt språkår. UD

Du skal høre mye
I år er det to hundre år siden Ivar Aasen ble født og hundre år siden Det Norske Teatret 
spilte sin første forestilling. Det betyr nasjonal språkfeiring.

Prosjektleder for 
Språkåret 2013

INTerVJU MeD

1716 N DagsoRDEN

Vi har utviklet en applikasjon 
med daglige ordtak fra Ivar 
Aasen gjennom hele året.

Kulturdepartementet har utpekt 2013 til 
å være et nasjonalt språkår. Hvordan ser dette 
året ut?

– Språkåret 2013 skal sette språket 
på dagsorden og er en hyllest til alle de 
ulike språkene som snakkes i Norge i 
dag. Språk er noe vi alle har, selv om 
vi ikke har det samme språket. Vi 
ønsker å feire det språklige mangfoldet 
i landet ved å sette fokus på alle språ-
kene, både bokmål, nynorsk, samisk, 
de tre nasjonale minoritetsspråkene 
kvensk, romani og romanes, i tillegg 
til tegnspråk, dialekter og en rekke nye 
innvandrerspråk.

Hvordan skal språkåret markeres?
– Det er sju hovedarrangementer i 

språkåret 2013. Disse arrangementene 
har stor bredde i innhold og vil bli arran-
gert over hele landet. et av de viktigste 
arrangementene vil bli holdt på Ivar 
Aasens fødselsdag den 5. august, og dette 
er en dag vi vil markere med stor ståhei. 
I tillegg vil det bli holdt flere mindre 
arrangementer og bli satt i gang mange 
morsomme tiltak. Vi har utviklet en 
applikasjon med daglige ordtak fra Ivar 
Aasen gjennom hele året. Denne applika-
sjonen kan lastes ned gratis og har alle-
rede blitt veldig populær. Andre tiltak 
er prosjektet «Demokratisk Vorspiel», 
som skal sørge for debatter om språk, 
ytringsfrihet og demokrati på norske 
folkebibliotek. Det vil også bli kjørt i 
gang en samisk språkkampanje i regi av 
Sametinget, og Nasjonalbiblioteket vil 
lage en utstilling om språk som skal nå 
ut til hele landet. Nrk jobber også med 
en spennende serie om ulike dialekter. 

Skjer det noe spesielt i Trondheim i løpet 
av året?

– Det er ingen hovedarrangement i 
Trondheim, men det er flere spennende 
ting på gang i Trøndelag. Det kongelige 
Norske Videnskabers Selskab finansierte 

Tekst:   Heidi Elisabeth Larsen  Illustrasjon:  Mari Synnøve Gjertsen

Inger Sæterbakk
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regn og påfølgende isdannelse i vinter-
halvåret på Svalbard skaper vanskeli-
gere levekår for svalbardrein, sval-
bardrype og østmarkmus. Dette 
kommer fram i en artikkel som Senter 
for bevaringsbiologi (CCB) ved NTNU, 
i samarbeid med andre universiteter, 
har publisert i det vitenskapelige tids-
skriftet Science.

– Det er litt ironisk at havisen i 
Arktis forsvinner samtidig som vi ser 
denne økningen av is på Svalbard, 
sier forsker Brage Bremset Hansen 
ved CCB.

Kraftige nedganger i bestanden
Forskningsenteret ble på slutten av fjor-
året utnevnt som ett av 13 sentre for 
fremragende forskning i Norge. De har 
nå påvist tendenser til økning av stålis 
på bakken, på grunn av større nedbørs-
hyppighet i form av regn om vinteren.

– Dette gjør at den overvintrende 

viltdyrbestanden blir blokkert fra den 
lavtvoksende vegetasjonen som den 
lever av på Svalbard, og dette fører til 
kraftige nedganger i bestanden. Dette 
ser vi spesielt blant kalver og eldre sval-
bardrein, sier Hansen.

Det er ikke bare de tre plantee-
terne som befolker øygruppen i løpet 
av vinterhalvåret, men også rovdyret 
fjellreven, som blir påvirket av 
vinterregnet.

– Mens de tre planteeterne synkront 
påvirkes av vinterregnet, så har fjell-
reven en tilsvarende nedgang ett år 
etter i tid. Vi mener at dette skyldes at 
fjellreven i hovedsak i stor grad lever på 
kadavre av rein om vinteren, og derfor 

lider når antall rein blir færre samtidig 
som de som er igjen er mer tilpasset det 
nye klimaet, sier han.

Samtidig som vintrene blir fukti-
gere og skaper vanskeligheter for 
dyrene, vil somrene bli mildere og mer 
skånsomme.

– I sommerhalvåret vil dyrene ha 
mulighet til å legge på seg mer fett i 
møte med vinteren, samtidig som 
våren trolig vil starte tidligere slik at 
det harde vinterhalvåret blir kortere, 
sier Hansen.

Store temperaturforandringer
Forskeren understreker at Svalbard går 
gjennom store forandringer for tiden.

– Mens man globalt snakker om 
at man har sett en temperaturøkning 
vinterstid på en halv grad de siste 
hundre årene, snakker vi her om en 
fire graders temperaturøkning bare de 
siste femten årene, sier Hansen.

Til tross for dette har forskerne vært 
forsiktige med å koble svingningene i 
populasjonen på Svalbard med globale 
klimaendringer, hvilket har vært gjen-
gangeren i mediehenvendelsene i etter-
kant av pressemeldingen.

– Spørsmålene har ofte gått på 

Regnet stopper reinen på Svalbard
Ny forskning fra NTNU viser at vinterregn truer levekårene for den overvintrende 
dyrebestanden på Svalbard.

TEkST:  Peder Moan Hasselknippe
 pedhassel@underdusken.no
FOTO: Ida Kristine Holm

FOrSkNING
om dette skyldes klimaendringer. 
Forskningsperioden har verken vært 
lang nok til å si noe om utviklingen 
eller til å si noe om framtiden til dyre-
bestanden på øygruppen, sier Hansen.

Ingen utrydningsfare
Ifølge Hansen er det lite sannsynlig at 
noen dyr er i faresonen for å bli utryddet.

– Dyrene tilpasser seg ved at de 
dyrene som overlever vinteren vil være 
sterkere. De vil også være færre som må 
dele på matgrunnlaget. Dette vil igjen 
føre til at flere overlever de kommende 
vintrene, sier han.

Forskerne har sett en tendens til at 
svalbardrein har begynt å trekke mot 
innlandet av øygruppen som ikke er 
dekket av stålis i samme grad, på grunn 
av mindre regn.

– Dette har medført at enkelte rein 
trekker opp i fjellskrentene, noe som 
er livsfarlig dersom de skulle falle, sier 
Hansen.

Samtidig sier han at de også har 
opplevd tilfeller av det motsatte.

– Vi har observert enkelttilfeller 
av rein som har trukket til kysten for 
å spise tang, noe som er et langt dårligere 
næringsgrunnlag, sier han. UD

Brage Bremset Hansen
Forsker ved Senter for biologibevaring 

ved NTNU

– Det er litt ironisk at havisen i 
Arktis forsvinner samtidig som 
vi ser denne økningen av is på 

Svalbard.

UKLAR ÅRSAK: Forsker Brage Bremset Hansen ved Senter for bevaringsbiologi vil ikke 
konkludere med at det er klimaforandringer som er årsaken til vinterregnet på Svalbard.
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S TALK
Du kan gjøre 

en forskjell

Da jeg var sju år, fikk jeg 48 kroner
av pappa for å ikke grine hos tannlegen.

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

“

Kampanjetilbud til alle studenter.
Vi gir over 50 % rabatt på undersøkelsen for alle studenter. Din pris blir kr. 450,- 
for undersøkelse med to røntgenbilder og enkel tannrens. ( ordinært kr. 930,-). 
Ved ytteligere oppfølging får du 10 % på alle tjenester. 

Referer til dette tilbudet når du bestiller time. Vi gleder oss til å ta i mot deg! 

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

Telefon: 73 99 19 99
SMS: Send “Ring” til 2007
resepsjonen@tannklinikken.net
www.tannklinikken.net

Åpningstider:
Man. - tors.: 07:00 – 19:00
Fredag:        07:00 – 16:00-Fordi mennesker skal smile

Midt-Norges største klatresenter med vegger på 17, 16, 13, og 11 m.
Hallen ligger ved Ladehammeren og har 50 toppanker og mer enn 150 ulike ruter

• Klatrekurs (hver uke)
• Gratis brattkortkurs
• Skredkurs
• Padlekurs

www.ute.noFoto: Nicolas Lecomte
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trodde jeg hadde greid å bryte litt ut 
av imaget. Når jeg ser alle de stolte, 
flotte, unge kvinner og menn som står 
og prater med de andre flotte folka; de 
som står på stand for en eller annen 
organisasjon som enten skal redde 
verden eller skal vise fram hvor flinke 
de er. Det er da jeg kjenner et enormt 
press. Jeg presses inn i en form som 
ikke er laget for mennesker, der man 
skal være så sykt oppegående og flink 
(og tilfeldigvis digg og fin!). Man skal 
aldri si noe feil og aldri gjøre noe 
feil. Man skal alltid være opplagt og 
perfekt og entusiastisk. 

Det er de samme intellektuelle 
kidsa som reker rundt på Dragvoll. 
De står i køer på Akademika og på 
kiosken, kafeen og kantina. De flørter 
med hverandre, prater høyt om 
Nietzche og briefer med kunnskap 
de ikke har. Eller kunnskap som er 
tilegnet ved å pugge. 

Jeg kjenner irritasjonen boble når 
jeg igjen sitter i forelesningssalen. Jeg 
greier ikke å rekke handa for å svare 

på et spørsmål, uansett hvor mye livs-
erfaring og visdom jeg har tilegnet 
meg i løpet av de siste årene, Jeg greier 
heller ikke spørre de spørsmålene jeg 
lurte, og er pissredd for at de jyplin-
gene rundt meg skal synes jeg er teit 
eller dum.

Jeg trodde jeg hadde klart å riste 
av meg janteloven og turte å være den 
personen som stiller de dumme spørs-
målene. Faktisk trodde jeg på et tids-
punkt at det ikke fantes noen dumme 
spørsmål, bare dumme svar. Jeg var 
den hellige beskytter av det utsagnet.

Jeg er så lei av å være flink og 

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 tegn inklu-
dert mellomrom. Korte kommentarer og replikker begrenses til 1800 tegn.Vi forbeholder oss retten til å redigere 
og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på UDs hjemmesider.
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Under Dusken følger Trond-
heims studentliv på Twitter. 
Følg oss på twitter.com/under-
dusken

Åh! De fine jentene som venter 
på sine fine soldatkjærester! Æ 
blir så glad av sånt! #trondheim 
#jernbanestasjon #hjerte
@AMGGraven

@Samfundet Elsker det. Aldri 
nok #Samfundet!
@Vedeler

Foreleseren kommer tilbake til 
maoister, ny-nazister og veg-
etarianere i en senere forelesn-
ing. #Dragvoll
@steintb

På 4-ern: bussjåføren takker 
alle passasjerene for at de er 
så flink til å gå bak i bussen, og 
reise seg for eldre. Skjer aldri 
på 5-ern.
@frabussen

På lesesalen: dama snyter 
seg drithøyt hvert andre min. 
Jeg hvisker noe til sidemann. 
Samme dame går bananas. 
Deilig selvinnsikt.
@EmilSaetra

Er det skikkelig teit å vaske 
klær 23:56 en fredagskveld? 
#studentlivet
@Larstorek

Advarsel: jeg har ikke drukket 
kaffe. Dette har allerede result-
ert i nugatti i håret og et forsøk 
på å bruke Samfundetkortet 
som busskort.
@gietlitevink

”Du vet det burde ringe noen 
alarmer hvis partneren vet mer 
om Gerrard sin lyskestrekk enn 
G-punktet.” - Ragnhild Lund 
Ansnes #Samfundsmøte
@alekskre

Det som dreper deg e det som 
gleder meg #Johnolavnilsen
@kimssan

Vanskelig å danse med en kniv i 
ryggen. #johnolavnilsen
@TirilHolm

Enten må man fyre mer på 
#Dragvoll eller så må jeg kle 
meg bedre. Lite sannsynlig at 
det førstnevnte skjer, så jeg må 
nok kle meg bedre.
@Hrydjord

Hilsen fra en flink og
litt bitter studine

Illustrasjon: Kristine Kolstad

Jeg var ikke mer entusiastisk i 
2006, men den gangen tok jeg bryet 
med å late som. Jeg gidder ikke gå i 
fella igjen. Jeg skal gjøre mitt aller 
beste å ikke være så flink denne 
gangen. Flinkisme er drepen, den 
ødelegger gleden over livet! Og bare 
fordi jeg vandrer rundt på Dragvoll, 
så har jeg et ønske om å være glad. 
Jeg går i gang med andre runde på 
Dragvoll, men prøver denne gangen 
å være minimalt flink. Jeg skal være 
flink til å ikke være flink, det er et 
paradoks du kan fortelle han der 
Nietzche om!

Student ved NTNU
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Democracy! Bah! When I hear that I 
reach for my feather boa!

Allen Ginsberg
(1926 - 1997)

CAMPUS
6 på 1. Hva synes du om undervisningen på NTNU?

2. Hva synes du om foreleserne?

Fredrik Gøthner
1. året, Energi og miljø

Magnhild Grøvler
1.året Industriel kjemi og bioteknologi

1. Jeg er veldig fornøyd. Det er 
høyt nivå på alle forelesningene.

2. De har sine særegenheter, men 
de har aboslutt peiling på hva de 
prater om.

1. Den er bra, det kan være litt 
vanskelig å ta opp ting med noen 
forelesere. Sånn med tanke på refe-
ransegrupper, men det går greit.

2. Jeg synes de er flinke

Kristin Sundby
1.året Industriel kjemi og bioteknologi

1. Jeg synes den er bra. 
Referansegruppene fungerer ikke 
så bra, men det handler mer om 
forelesningene enn om systemet.

2. Ikke alle er like flinke, men sånn 
generelt er de dyktige.

Joakim Skarding
3.året, datateknikk

Andreas Loveselvik
3.året datateknikk

1. Undervisningen er helt grei. Jeg 
har opplevd at referansegrupper 
ikke har fungert så bra, men at det 
oftest handler mer om de som er 
referansekontakter enn foreleseren 
og systemet. Å ta kontakt direkte 
med foreleser er det som er best.

2. Jeg har hatt dårlige , men også 
flinke forelesere.

1. Varierende. En del undervis-
ning som er god og en del som er 
ganske dårlig.

2. Noen som er flinke, spesielt 
de som er yngre og nye er veldig 
ivrige. De som er dårlige er verken 
pedagogiske eller engasjerte. 

Cecilie Schei
4. året Arkitektur

1. Gode forelesninger, men litt 
dårlige fasiliteter.

2. Det er en del på arkitektur som 
er veldig interessante. De er gode 
veileder, flinke til å hjelpe oss en 
og en.

Så er jeg tilbake på universitetet. Det er gått sju år, men det er ikke så mye som har 
forandret seg. Jeg er litt eldre, jeg vært borte en stund, og jeg har blitt mer moden. 
Til min store overraskelse står jeg i fare for å bli det som kalles bitter. 



Svar til kronikk i Under Dusken,
utgitt 21. november 2012, 
”Våpeneksport og
dobbeltmoral”

gikk til det norske forsvaret». De to 
skribentene synes forholdet mellom de 
to tallen er fryktelig stort. Det som er 
viktig å forstå, er at det norske Forsvaret 
er relativt lite i internasjonal sammen-
heng. Den norske forsvarsindustrien 
er avhengig av salg til andre land for 
å kunne tilby materiell til det norske 
Forsvaret og vice versa. 

Artikkelen skrevet av de to repre-
sentantene fra KRFU drar frem en 
rekke poeng de mener beviser hvilken 
dobbeltmoral som praktiseres her i 
Norge. Ingen av påstandene i artik-
kelen er direkte feil, men de er dratt 
ut av en større sammenheng kun for å 
male et politisk bilde som disse represen-
tantene står for. Dette vitner enten om 
lite kunnskap innenfor emnet, alterna-
tivt bevisst utelating av sentral informa-
sjon. For husk: La aldri fakta ødelegge 
en god historie.

Et av de sentrale punktene nevnt i 
artikkelen er at det ikke kreves sluttbru-
kergaranti for norskeksporterte våpen. 
Dette er for så vidt riktig, men ikke så 
enkelt. Kontrollen for norsk våpenek-
sport skjer blant annet ved hjelp av 
et lisenssystem. Dette systemet evalu-
erer våpensalg i forkant av eksport og 
viser kun åpenhet mot nordiske land og 
NATO-medlemmer. Land utenom disse 
to gruppene må enkeltvis evalueres av 
departementet. Dersom et slikt land blir 
godkjent for våpeneksport, blir det alltid 
krevd sluttbrukergaranti. Når kronikken 
videre sier «selger vi for eksempel våpen 
til Italia, står Italia fritt til å selge disse 
våpnene videre», er dette altså fordi 
Italia er NATO-medlem og dermed et 
land vi godkjenner for våpeneksport – 
en ordning som ikke blir utnyttet slik 
eksempelet i artikkelen beskriver.

Lisenssystemet for eksport av våpen 

deler også militært materiell inn i to 
varekategorier: A) Våpen og ammuni-
sjon. B) Annet materiell, utviklet for 
militære formål. Artikkelen kommen-
terer et tilfelle av eksport av militært 
materiell til Libya, hvilket de ser på 
som uholdbart. Dette var et tilfelle hvor 
Norge hadde eksportert materiell tilfal-
lende varekategori B, hvilket var lydfor-
sterkere og datamateriell. Det er ikke 
min hensikt å si at materiell fra kategori 
B ikke kan ha betydning for krigføring, 
men det skiller seg sterkt fra materiell i 
kategori A, som artikkelen derfor burde 
nevnt. Det nevnte salget fant sted høsten 
2009, cirka to år før den arabiske våren 
i det hele tatt fant sted – en tid hvor få 
personer forutså hvordan situasjonen 
skulle utvikle seg til å bli. Som nevnt 
i artikkelen sier regelverket at det ikke 
skal eksporteres våpen til noe «område i 
krig eller hvor krig truer», hvilket stemte 

med den daværende situasjonen.
 Videre står det i artikkelen: «Dette 

hindrer likevel ikke salg av våpen til 
land som er i krig, så lenge krigen ikke 
rent fysisk er i dette landet.» Som kjent 
for de fleste er en rekke NATO-land, 
inkludert Norge, delaktige i krigføring 
som finner sted i et annet land enn deres 
eget. Dersom departementet ikke skulle 
tillate eksport av våpen til land invol-
vert i krigføring, selv utenfor landets 
egne grenser, vil dette luke ut en hel 
del viktige aktører for norsk våpen-
industri, hvilket igjen påvirker det 
norske forsvaret. Et eksempel her er 
utviklingen av det norske missilet JSM 
som ønskes integrert på forsvarets nye 
jagerfly F35, hvilket forutsetter salg til 
også andre land enn Norge. Artikkelen 
nevner også innledningsvis: «Norsk 
våpenindustri omsatte våpen for 14,2 
milliarder kroner, kun 3 milliarder 

God infrastruktur er en vel 
så viktig forutsetning for 
muligheten til å studere på 
heltid som økt studiestøtte 
og bedre dekningsgrad av 
studentboliger.
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Kadett 3. avdeling
Luftkrigsskolen 

Tore C. Aslakstrøm

Våpeneksport
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Tilbake til begynnelsen

TeKST:  Ingrid Anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
ILLUS:  Evita Lill Bergstad

Tankene som ødelegger forholdet.

Har du spørsmål?
er det noe du lurer på innenfor temaet helse og seksualitet? 
Send en e-post til ingrite@underdusken.no!

Ingrid Anna Teigen er legestudent på syvende semester og aktiv 
underviser i Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO). 
Alle spørsmål blir behandlet konfidensielt og vi trykker ikke fullt 
navn i avisen, med mindre du ønsker det selv. Innsenderen som 
får spørsmålet sitt på trykk belønnes med en gave som kan gjøre 
sexlivet mer interessant fra Ceciliekjensli.no, en nisjebutikk for 
erotiske produkt.

Hei! Jeg har et tema til deg: Før jeg ble sammen med den nåværende kjæresten min var jeg i et annet, langvarig forhold. 
Dette plager kjæresten min, som sier han ikke klarer å la være å se for seg meg i ulike situasjoner, særlig seksuelle, med 
eksen min. I begynnelsen tenkte jeg at dette ville gå over, men nå har det blitt et konstant problem. Vi kan nesten ikke 
gjøre noe uten at han blir minnet på det.

De fleste har på et eller annet tids-
punkt vært nødt til å forholde seg til 
sjalusi. Det kan være vondt, men kan 
også tolkes som et uttrykk for kjær-
lighet og engasjement. Sånn sett har 
sjalusi en naturlig plass i et forhold, 
og man må kunne akseptere en viss 
grad av mistenksomhet. I stedet for å 
se på det som kontrollbehov, kan man 
heller ta det som en bekreftelse på at 
partneren bryr seg om forholdet, og 
er engstelig for at noe, eller noen, skal 
ødelegge det.
Det er i det øyeblikket den trygge sjalu-
sien tar form som en besettelse at det 
blir et problem. Slik mistenksomhet 
vil, når den er ubegrunnet, gå utover 
livskvaliteten til begge parter, og i seg 
bli en årsak til brudd. 

Se og hør
Det er litt lettvint å si at det er den 
som er sjalu som har et problem, og 
at vedkommende bare må lære seg å 
håndtere de ubehagelige tankene. Ofte 
beror sjalusien på en generell følelse 
av utrygghet og dårlig selvbilde. Snakk 
med partneren din og forsøk å komme 
til bunns i hva sjalusien kommer av. 
La han beskrive hvordan han opplever 
situasjonen og fortell samtidig hvordan 
det er for deg.
De som sliter med lav selvtillit vil mye 
lettere kunne oppleve en situasjon som 
truende. Følelsen av at man blir sett, 
og er attraktiv for partneren sin, vil 
kunne hjelpe på dette. Skap trygghet 

og gi positiv tilbakemelding på at det 
er dette du vil.

Skam
De færreste er stolte av sjalusien sin. Ofte 
vet man at den egentlig er ubegrunnet 
og ødeleggende, men klarer likevel ikke 
å legge den fra seg. Denne skamfølelsen 
kan gjøre det vanskelig å være ærlig, 
både overfor seg selv og partneren.
Det kan hjelpe å spørre seg selv om man 
har rett til å være sjalu. Ta et steg tilbake, 
og gå igjennom det som har skjedd. 
Overreagerer du, eller har partneren 
din gitt deg grunn til bekymring? Når 
du har analysert situasjonen, og kommet 
fram til hva som er vanskelig for deg, 
kan du drøfte det med partneren din.
Det samme gjelder egentlig for den som 
blir utsatt for sjalusi. Tenk over om det 
er noe med oppførselen din som gir 
grobunn for mistenksomhet. Om du 
ikke har noe å skjule, og føler at sjalu-
sien ikke har rot i virkeligheten, bør du 
konfrontere partneren din med dette. 

Brent barn skyr ilden
Dersom man først har opplevd å bli 
bedratt, kan det bli vanskelig å stole på 
noen andre etterpå. Hvis man nærmest 
forventer at det samme skal skje igjen 
med en ny partner, sier det seg selv at 
også det nye forholdet vil bli anstrengt 
og angstfylt. 
Å være den nye partneren i denne situa-
sjonen kan være sårt, fordi man på sett 
og vis må betale for noe noen andre har 

gjort. I et følelsesmessig forpliktende 
forhold må man stole på hverandre. 
Dette innebærer naturligvis en risiko 
for å bli lurt igjen, men tør man ikke ta 
den sjansen, vil man heller aldri fungere 
i et nytt forhold.

Ikke tabu, ikke tema
For å komme tilbake til utgangspunktet: 
Å gjøre eksen til et tabutema er lite 
konstruktivt. Tidligere forhold, selv om 
de har tatt slutt, har mest sannsynlig gitt 
deg erfaringer som har vært positive for 
deg. Det er raskt å glemme at nettopp 
disse erfaringene også har vært med å 
forme deg til den personen du er i dag, 
og som kjæresten din har forelsket seg i 
og valgt å gå inn i et forhold med.
Med fare for å motsi meg selv, er det 
heller ikke nødvendig å brette ut i det 
vide og brede om tidligere partnere. Den 
åpenheten kan man måtte betale dyrt 
for i form av sjalusi på sikt. I tillegg er 
det verdt å komme på at du snakker 
om en tredjepart, som faktisk ikke har 
noe med deres forhold å gjøre, og som 
trolig ikke vil sette pris på på å bli utle-
vert på en slik måte.
Takk til innsenderen for inspirasjon til 
teksten. En gave fra Under Dusken og 
vår samarbeidspartner Cecilie Kjensli 
er på vei i posten.
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TEKST: Vilde Mariussen og egil Lillehaug

FOTO:  Øyvor Karevoll og eivind Sandodden Kise

Forvridd speilbilde
– Jeg mistet mye hår og var konstant kald på hender og føtter, forteller 

Therese som i en alder av 17 ble rammet av spiseforstyrrelser. 



er bra for de unge. Da ser de at det er mulig å snakke 
om sånne ting. Men det går ikke udelt mot mer åpenhet 
om kropp. At skolene godtar at noen ikke vil dusje etter 
gym av frykt for å vise seg naken, hjelper ikke. Det har 
blitt vanligere å innrømme at man sliter, men det er 
fortsatt et stykke igjen, sier Vedul-Kjelsås, som mener 
åpenhet kan føre til større aksept for psykiske lidelser.

Therese bestemte seg tidlig for at hun ønsket å være 
åpen om sykdommen. Hun mener det er viktig å være 
åpen ettersom mange opplever å bli rammet.

– Jeg tror mange synes det er vanskelig å snakke om 
psykiske plager. Det er noe de fleste ikke er så vant til 
å snakke om, noe man merker når man er åpen om å 
ha en slik sykdom selv, sier hun.

VANSKeLIG FOR FAMILIeN. Med tanke på at spise-
forstyrrelser kan være et sårt tema å snakke om, kan 
mange føle seg hjelpesløse når de opplever at venner 
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I SIN eGeN VeRDeN. Ifølge førsteamanuensis 
Einar Vedul-Kjelsås ved Institutt for nevromedisin 
ved NTNU er den beste behandlingen mot spisefor-
styrrelser kognitiv adferdsterapi kombinert med medi-
sinering. I dette tilfellet betyr det samtaleterapi med 
en fagperson. Vedul-Kjelsås mener anoreksi er den 
vanskeligste spiseforstyrrelsen å behandle på grunn 
av det fysiske det fører med seg. Videre forteller han 
at de som lider av spiseforstyrrelser er sjeldnere glade 
enn de som ikke har tilsvarende problem.

- Noen av dem er så dypt inne i sin egen verden 
at de sliter med å finne ut hvordan de føler seg. Det 
trenger ikke bety at de alltid er deprimerte. De tenker 
over situasjonen de er i. Humøret kan variere i løpet 

Trening og en sunn livsstil er en naturlig del 
av hverdagen for mange. For andre blir den 
sunne linje en skummel besettelse. Som 

17-åring opplevde materialteknologistudent Therese 
Vadholm at hennes forhold til kroppen ikke var som 
det skulle. Da det ble for mye emosjonelt i livet, prøvde 
hun å overta kontrollen ved å fokusere på sunnhet. Det 
var da hun utviklet anoreksi.

– Det var en kombinasjon av ting som gjorde at jeg 
utviklet en spiseforstyrrelse. Jeg trivdes ikke så godt på 
skolen, mamma hadde en travel jobb og venninnene 
mine var på utveksling. Da mormor døde mistet jeg 
all energi. Jeg bestemte meg for å få energien tilbake 
ved å legge om kostholdet mitt og trene mye. I forhold 
til aktivitetsnivået mitt spiste jeg altfor lite, sier hun.

Å INNSe Det uBeGRIPeLIGe. Therese er ikke 
alene om å ha slitt med et usunt forhold til kropp og 
trening. En studie fra 2005 viser at omkring åtte prosent 
av verdens befolkning sliter med spiseforstyrrelser i en 
eller annen form. Hele 50 000 norske kvinner i alderen 
25-44 år har en spiseforstyrrelse. Therese har nå fått 
behandling, men det å innse hva som faktisk skjedde 
var ikke bare lett. 

– Folk rundt meg forsto gradvis at noe var galt. Det 
tok en stund før jeg gikk med på å gå i behandling, men 
det endte med at jeg ble innlagt på sykehus for å få hjelp 
til å bli frisk. På den ene siden ville jeg opp i vekt, men på 
den andre siden føltes det som en helt umulig oppgave 
andre hadde pålagt meg å gjennomføre, sier hun.

ALeXANDeR SIGuRDSSON
Medlem av SiT-idrett

I en uke telte jeg kalorier for å få 
oversikt, men det har jeg sluttet 

med
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Forskjellige typer 
spiseforstyrrelser

FAKTA OM:R

Anoreksi: Frykt for å legge på seg, stort 
vekttap, trener mye for ikke å gå opp i vekt. 
Urealistisk oppfatning av egen kropp. 

Bulimi: Tidvis overspising, kaster opp etter 
måltider.

Overspising: Overspising uten oppkast. 
Uregelmessig matinntak, store 
vektsvingninger.

Megareksi: Opptatt av å bygge muskler, 
føler seg mindre enn man egentlig er. 

Ortoreksi: Ekstremt opptatt av kosthold, 
tvangsmessig forhold til mat, foretrekker 
ren og fettfri mat.

av dagen og lengre perioder. En som ikke har spise-
forstyrrelser, er nok oftere glad. Men det er ikke lett 
å si hva fellesnevnerne er, siden alle har forskjellig 
personlighet, sier han.

KASteBALL. Da Therese var syk, sluttet hun å spise 
mange vanlige matvarer. Å være mett ble for henne 
følelsen av å ha det grusomt. Det gjorde at kroppen 
reagerte.

– En periode sluttet jeg også å drikke vann fordi det 
føltes ubehagelig at magen var full, etter hvert mistet 
jeg mye hår og var konstant kald på hender og føtter 
fordi kroppen måtte bruke all energi på å holde i gang 
de indre organene, forteller hun.

Da hun endelig fikk hjelp til sykdommen, ble det 
mye snakk om vekt, høyde, puls, blodtrykk, hjerte-
rytme, død, matvarer og mange ulike behandlinger. 
Det var frustrerende.

– Jeg følte meg som en kasteball mellom ulike 
behandlere. Mange fastleger har liten kunnskap om 
spiseforstyrrelser og hvordan man skal gå fram, sier 
hun.

I dag blir man ikke innlagt før man er veldig syk. 
Retningslinjene for behandling anbefaler innleggelse 
på sykehus ved BMI under 14. Ettersom det kan være 
vanskelig å definere sykdommen gjør det at mange 
opplever å ikke få hjelp.

 – Jeg skulle ønske man hadde et bedre system som 
var mer spesialisert og hvor alle ledd har bedre kunn-
skap om hvordan man skal legge opp behandlingen 
individuelt og på en måte der pasienten blir frisk fortest 
på sin egen måte, sier Therese.

etteRLYSeR ÅPeNhet. De siste årene har stadig 
flere åpnet seg om psykiske lidelser. Om temaet skal 
normaliseres, kreves det åpenhet. Vedul-Kjelsås mener 
at dette ikke skjer av seg selv.

– At voksne forbilder står fram med sine problemer, 

eller familiemedlemmer blir rammet. Det kan være 
vanskelig for de pårørende å vite hva de kan gjøre for 
å hjelpe og når det offentlige støtteapparatet ikke har 
kapasitet til å gi riktig hjelp kan det være utfordrende å 
håndtere sykdommen. Spiseforstyrrelsen rammet ikke 
bare Therese, men også familien hennes ble påvirket. 

– Jeg gråt mye og sluttet å le, noe som preger en 
familie. Mye prat om død, sykdom, tristhet, mat og 
kropp var heller ikke særlig hyggelig for familien. Jeg 
tror mamma og pappa skulle ønske de kunne spist for 
meg, men det eneste de kunne gjøre var å snakke med 
meg, sier hun.

FeIL FOKuS. Det er ikke alltid bare emosjonelle 
påkjenninger som har skylden for at noen utvikler 
en spiseforstyrrelse. Reklamebransjens bruk av tynne 
modeller og medienes stadige fokus på hvordan man 
skal bli slank kan gi feil oppfatning av idealkroppen.

– Jeg synes det er spesielt vanskelig med helsefo-
kuset i media, og kjenner at jeg lett lar meg påvirke. 
Jeg har nok aldri vært helt fornøyd med kroppen, så 
det var nok en av faktorene som spilte inn da jeg ble 
syk, sier Therese.

Hun skulle virkelig ønske det ble lagt større vekt 
på å være som man er, uten at utseendet må spille en 
så stor rolle.

– Å få spiseforstyrrelser er skikkelig kjipt, og det går 
utover alle aspekter i livet, særlig det sosiale og hva du 
kan gjøre i hverdagen. Jeg orket jo ingenting, sier hun.

Jungelen av råd og tips som råder angående trening 
og kosthold i media, tror hun ikke gjør ting enklere.

– Om man følger alle kostholdstips, kan man ikke 
spise noen ting til slutt, sier hun.

theReSe VADhOLM
Materialteknologistudent, NTNU

Jeg tror mamma og pappa kunne 
ønske de kunne spist for meg

FORSKeR PÅ SPISeFORStYRReLSeR: Einar Vedul-Kjelsås er skeptisk til vestens fokus på tynnhet.
SPISeFORStYRReLSeR: I en av alder av sytten ble Therese Vadholm rammet av anoreksi.
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NYe VRANGFOReStILLINGeR. For ti år siden var 
spiseforstyrrelser synonymt med anoreksi og bulimi. I 
dag har det kommet flere nyanser i spekteret. Blant de 
nye er megareksi, som gir en vrangforestilling om at 
musklene er mindre enn de burde være. De som sliter 
med dette, ender opp med å la trening og kosthold styre 
alt, som regel kombinert med anabole steroider. Geir 
Arild Espnes er professor i Helsevitenskap ved NTNU. 
Han har tidligere forsket på megareksi.

– Megareksi kom fram på 90-tallet fordi man så 
mange unge menn bygge store kropper på trenings-
sentre. Flere og flere trente for å bli store. Tanken bak 
er at man vil kontrollere kroppen, sier han.

Anoreksi og megareksi har motsatte fysiske effekter, 
men de har ofte flere likhetstrekk når det kommer til 
det psykiske. Begge springer ut fra et dårlig selvbilde, 
som gjerne henger igjen hos personene veldig lenge. I 
tillegg er et ønske om kontroll en viktig fellesnevner.

– Begge grupper kontrollerer matinntaket, selv om 
de har forskjellige mål med det. I anoreksisituasjoner 
starter det ofte med at man føler seg lubben eller misfor-
nøyd med eget utseende. En som sliter med megareksi, 
har ofte startet med å føle at man gjerne skulle vært 
større og sterkere. Når en megarektiker ser seg selv i 
speilet, ser han ofte den samme tynne personen som 
ikke blir muskuløs nok, sier han.

Elisabeth Innselset er høyskolelektor ved Høyskolen 
i Volda. Hun har forsket på personer med megareksi. 
Selv om andre spiseforstyrrelser kan ramme begge 
kjønn, er det ikke foretatt noen studier av megareksi 
hos kvinner,  de ulike forstyrrelsene minner likevel om 
hverandre.

– At trening, diett og dop kan være skadelig bryr man 
seg ikke om. For å skjule kroppen kler man seg i vide 
klær, selv på sommeren når det er varmt. Besettelsen 
fører til isolasjon og har negativ påvirkning på arbeid 
og sosialt liv. Fokuset på trening fører til stress, angst 
og noen ganger depresjon, sier hun.

FuLLt tReNINGSBYGG. Ute er det snø og mange 
minusgrader, men det er ingen hindring for de som vil 
trene. I kjelleren på SiTs treningssenter på Gløshaugen 
er det fullt av folk i alle former som løfter vekter, bruker 
apparater og gjør øvelser på gulvet. Blant de som bruker 
ettermiddagen her er kameratene Alexander Sigurdsson 
og Simen Mikkelsen.

– Man er på treningssenteret fordi man har en 
travel hverdag. Det er godt å komme hit for å koble 
av, forteller Simen. 

Tre ganger i uka trener han styrke, i tillegg til sykling.
– Treningen gir meg overskudd. Dessuten er det 

morsomt å se framgangen når man blir sterkere, sier 
han.

Men med treningen følger det også andre plikter. 

Skal man få maksimalt utbytte, er det viktig å kontrol-
lere hva man spiser. Godteri og ferdigmat må for mange 
bort til fordel for proteiner og et variert kosthold. Simen 
tenker bevisst på hva han får i seg av næring.

– Utfordringen når man trener styrke er å få i seg 
nok mat. Det er en tredjedel av det hele. Jeg prøver å 
ikke spise så mye godteri, og har et nyttårsforsett om 
at det skal bli mindre, sier han.

Kameraten Alexander har forbilder som muskel-
bunten Arnold Schwarzenegger, men føler likevel at 
han har kontroll over sitt eget kroppspress. Han er ikke 
spesielt redd for å utvikle megareksi.

– Jeg ser meg selv i speilet og er fornøyd. I en uke 
telte jeg kalorier for å få oversikt, men det er jeg ferdig 
med. Det eneste som er negativt med treningen nå er 
at den noen ganger går utover skolen, sier han.

Kameratene er enige om at kroppspress er positivt, 
så lenge man ikke mister kontrollen.

– Det er bra at folk er mer kroppsbevisste. Jeg har 
kontroll over mitt eget kroppsbilde. Så lenge jeg har mye 
annet å konsentrere meg om, går det bra, sier Simen.

KOSthOLD FOR uNGe. Vedul-Kjelsås har jobbet 
mye med spiseforstyrrelser. Han kan fortelle at selv 
om det totale antallet med spiseforstyrrelser ikke har 
endret seg, skjer det endringer i hva det slites mest med.

– Det nyeste nå er ortoreksi, som er et overdrevent 
fokus på hva man spiser. Mange ungdommer er i dag 
mye mer opptatt av trening og det å spise riktig. De er 
nødt til å forholde seg til den voksne verden mye tidli-
gere enn før. I dag er det veldig «in» å være medlem av 
treningssentere og ha personlige trenere. Treningssentre 
kan være en skummel arena for ungdom hvis det blir for 
mye fokus på å oppnå den perfekte kroppen , sier han.

Ungdom er en utsatt gruppe med tanke på spisefor-
styrrelser. Spesielt puberteten kan være kritisk, med 
mange endringer som skjer sosialt og med kroppen. 
Selv om Vedul-Kjelsås mener at det er farligere trender 
blant unge i dag, ser han også at ledere er ansvarlige i 
sin omgang med utsatte grupper.

– Idrettslagene er flinke. Mange ansvarspersoner 
har i dag mye bedre kunnskap om hvordan man skal 
behandle ungdom. Dersom en trener kommer med 
feil bemerkning om kropp, kan det fort få et negativt 
utfall. I dag er de mer klar over dette, og er flinkere til 

å snakke med ungdommene på riktig måte. Også helse-
studioene har blitt flinkere til å se etter personer i risi-
kogruppen, mener han.

Hva som skal gjøres for å få bukt med problemet, 
kan han imidlertid ikke enkelt forklare. Han forteller 
at forskjellige ting har blitt prøvd med vekslende hell.

– I skolen har man forsøkt å avskrekke jenter fra å 

få spiseforstyrrelser, men skremselspropaganda virker 
ikke. Det er bedre å fokusere på hva som er normalt, og 
hva som gir en sunn og frisk kropp, sier han.

POSItIV tReNING. Med sykdommen trente ikke 
Therese med den samme motivasjonen som andre. Hun 
var bare opptatt av å forbrenne det usunne hun kunne 
ha spist. Selv om hun nå har kuttet ned på treningen, 
holder hun seg i form.

– Nå prøver jeg å få tid til å trene ved siden av 
oppgaven som nestleder i dialoggruppene i ISFiT for 
å få overskudd. Nå har treningen blitt noe positivt, i 
motsetning til før. Når jeg trener, deltar jeg ofte på timer 
hos SiT for å slippe å forholde meg til når og hvor lenge 
jeg skal trene, sier hun.

Vedul-Kjelsås er til tross for farene opptatt av at 
trening først og fremst skal være noe positivt.

– Trener man mye, skal man være klar over at faren 
finnes, men det skal mye til før det blir for mye. Mange 
trener målbevisst og er opptatt av å holde seg til et 
program. Dette er ikke det samme som å ha et tvangs-
preget forhold til treningen, selv om man enkelte ganger 
skulle prioritere trening foran andre ting, sier han.

Selv om Therese er frisk i dag, mener hun at spise-
forstyrrelsene kommer til å følge henne resten av livet. 
Til tross for at hun har opplevd små tilbakefall og peri-
oder hvor det er vanskelig å forholde seg til mat og 
kropp, håper hun at symptomene kan bli borte om ikke 
altfor lenge.

– At jeg er ferdig med behandlingen, betyr ikke at 
jeg er helt frisk. Det betyr bare at jeg har fått behand-
ling, selv om symptomene blir mindre med tiden. Jeg 
skulle virkelig ønske jeg var frisk hele tiden, det har 
ikke vært verdt det, sier hun. UD

theReSe VADhOLM
Materialteknologistudent, NTNU

En periode sluttet jeg også å drikke 
vann fordi det føltes ubehagelig at 

magen var full

eINAR VeDuL-KJeLSÅS
Førsteamanuensis ved Institutt for

nevromedisin, NTNU.

Noen av dem er så dypt inne i sin 
egen verden at de sliter med å 
finne ut hvordan de føler seg

OVeRVANt SYKDOMMeN: Nå bruker
Therese Vadholm tiden på ISFiT.

 PÅ StRAK ARM: Simen Mikkelsen trener for å få mer overskudd.
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Stallmester og fjøsnisse

TEKST: Linn Jonsdatter Hammervold  FOTO: Helene Mariussen

Det er bare tilfeldigheter som gjør at nissen kjører buss.

32 R PORtRett

Svein Gjervan

HVEM ER:R

Født 19.12.1944 i Trondheim.

Gledespredende bussjåfør ansatt 
av Nettbuss.

Hvert år jobber han som julenisse på 
juletrefesten til Foreningen for hjer-
tesyke barn i Trondheim.

oppdaget at det det hang noen bak på bussen. 
- Sjåføren løp etter meg over jordene og fikk tak 

i meg. Han ga meg en real snødåp og avskrev en 
bussjåførkarriere med det første, forteller Svein 
humrende.

StORe BÅteR I «the BIG APPLe». Istedenfor 
gjorde han det som de fleste skoletrøtte gjerne 
gjorde etter konfirmasjonen: reiste til sjøs. Der 
gutter ble til menn.

– Det var fjorten dager igjen av framhaldskolen, 
en slags praktisk tilrettelagt ungdomsskole, da en 
kompis spurte meg om vi skulle fikse oss sommer-
jobb på Hurtigruten. Klart jeg hadde lyst til det, sier 
Svein med et smil.

Det skulle vise seg å ikke gå, men de trengte 
mannskap til en annen båt som lå i Amerika. 
Avreise var om fjorten dager.

- Jeg gikk hjem til min far og gråt meg til å få 
slutte skolen og reise ut på sjøen. Det virket, og min 
far signerte de nødvendige papirene.

Femten og et halvt år gammel satte Svein kursen 
for Amerika. Fra Trondheim, via Stavanger til New 
York og Baltimore.

- Det var en kjempebåt som ventet oss i havna 
der. Kunne ikke sammenlignes med Hurtigruta, 
sier Svein og gestikulerer med hendene for å visuali-
sere den faktiske størrelsen.

Fra Baltimore var det fem dager på sjøen før de 
igjen skulle få se land. Unge herr Gjervan var i over-
kant begeistret for dette synet i motsetning til de 
andre mer sjøvante kollegaene ombord. 

– De bare lo og rista på hodet når de så hvor 
tullete jeg ble av å se land, sier Svein.

De var kommet til Venezuela, og det var bare 
starten på en tre måneder lang reise som brakte 
femtenåringen verden rundt, til alle verdensdeler. 

e kan bli sinte når vi ikke oppfører oss, 
når vi ikke gir stoppsignal, eller når 
vi tar for gitt at fem tonn buss stopper 
millimeteren foran oss. På en kafé 

venter en av disse på oss, bussjåføren som de fleste 
fra byen vet hvem er. Vi har fått audiens hos selv-
este julenissen, Svein Gjervan. Han er verken født 
i et fjøs eller i en stall, men på E.C. Dahls Stiftelse 
i Trondheim, som seg hør og bør, en førjulsdag i 
1944.

- Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle være så 
interessant, åpner den blide mannen, som stusser 
litt over interessen rundt hans person.

– Jeg er egentlig bare en gretten gammel gubbe, 
sier han, men fortsetter smilende å fortelle om histo-
rien bak mannen med det store ansiktshåret.

KALDt MØte. Svein trådte sine barnesko på 
Moholt Studentby da det ennå ble kalt Snaustrinda 
og kun besto av bondegårder og jorder. Et perfekt 
sted å vokse opp, med masse tumleplass for en gutt-
unge med lopper i blodet.

- Vi løp jo bare rundt og gjorde rampestreker, sier 
Svein og smiler i skjegget.

På denne tiden var det brannmann og bussjåfør 
som var de ideelle yrkesveiene for den oppvoksende 
mannlige slekt. Det gjaldt selvfølgelig også for unge 
Gjervan, inntil en episode med en illsint bussjåfør 
satte en foreløpig strek for den planlagte karriere-
veien. Som fjortenårig avisbud ble fristelsen en dag 
for stor, og han forsøkte seg på det som på trøndersk 
kalles «å broie» eller «å broise». 

– Mulig den aktiviteten har gått litt i glemmeboka 
nå, noen vil nok takke for det.

Aktiviteten går ut på å henge seg fast i et kjøretøy 
med bare hendene, på vinterføre, og skli på beina. 
For unge Gjervan gikk det bra helt til bussjåføren 
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Fra Sør-Amerika, videre over til Europa, 
Middelhavet og Afrika, før han vendte hjem til 
Norge igjen.

FOR FeDReLANDet. Den bussuniformkledte 
mannen oser av levd liv. Om ikke smilet vises så godt 
i det prektige skjegget, så smiler han vel så mye med 
vennlige øyne.

På slutten av 70-tallet kom plikttjenesten for fred 
og fedreland til Svein. I 1979 reiste han igjen ut i 
verden. Denne gangen til Libanon. Minerydding og 
oppbygging av infrastruktur var noen av de viktige 

arbeidsoppgavene han hadde der. 
Etter å ha seilt rundt på de fleste av de syv 

havene, trakk han tilbake til fødebyen sin. Likevel 
hadde han ikke mistet smaken på sjømannslivet. 
Det ærverdige Trondheimsrederiet Nordenfjeldske 
Dampskipsselskap ble livets tredje arbeidsgiver for 
Gjervan. Kanskje sjømannslivet er representert i 
signaturlua han ofte ses med.

ARBeIDSMORAL. Svein forteller lett om livet 
sitt. Det er nesten som å sitte på fanget til julenissen 
og høre ham fortelle eventyr. Han forteller at han 

har jobbet både på minkfarm og i bank før større 
kjøretøy ble en viktig del av livet.

- Det begynte med at jeg tok lappen på klasse 
to en ettermiddag, for så å ringe etter jobb i hoved-
staden neste dag. Jeg kunne knapt rygge med det 
store kjøretøyet, sier Svein og humrer.

Han ble sendt ut på landeveien, både den norske 
og den europeiske,og i to år rullet han rundt på berg 
og kontinenter.

– Jeg har kjørt fra gård til gård med melkebilen, 
og kjørt grusbil, før jeg fikk jobb som fraktbilsjåfør 
for det som i sin tid het Braathens Safe, sier han.

SVeIN GJeRVAN

Sjåføren gav meg en real snødåp

En arbeidsperiode på nesten atten år endte i 
oppsigelse da selskapet for drøyt ti år siden ble 
slått sammen med SAS. Svein beskriver Braathens 
arbeidsmiljø med stor varme og kjærlighet. 

– Ord som arbeidsmoral og lojalitet virker bare 
som honnørord i dag.

ROLLeMODeLL. Etter karrieren i Braathens 
Safe jobbet Svein som ansatt på lageret til Fretex 
i Trondheim, før han søkte seg jobb som sjåfør på 
byens rutebusser, hvor han etter hvert har markert 
seg. Det var hans fyldige ansiktsbehåring som gjorde 
at han fikk jobben som selskapets faste julestem-
ningsspreder noen uker før jul hvert år. 

– Det var ikke alle som var informert om 
oppdraget mitt da jeg troppa opp i nissekostyme den 
dagen, sier han.

Stadig ble han påminnet uniformsreglene og at 

personale som ikke fulgte disse heller ikke kunne 
kjøre for busselskapet.

– Da trampa det ned noen småsjefer fra andre 
etasje og uttalte at «Hainn Gjervan skal ha en buss, 
ja. Gi mannen en buss,» og da var jeg igang, sier den 
etter hvert erfarne fjøsnissen som stumpet røyken for 
noen år tilbake. 

Han ble fersket av en ung mor som så fra en 
annen buss at han stod på fortauet med en sigarett.

– Hun gikk av bussen, krysset gata og ga meg en 
real reprimande. Det var uhørt at nissen røyka.

På hytta på Jonsvatnet har han selv tusener av 
julenisser fra alle verdenshjørner, og fjøsnissen er 
hans personlige favoritt.

– Naturlig det, i og med at jeg er en sjøl, smiler 
Svein lurt.

heLt NISSe. Det har vært mye blest rundt hans 
gedigne samling nisser. Han forteller at samlingen 
startet lenge før han fikk dispensasjon fra Team 
Trafikks uniformkodeks, men lenge etter at han 

SVeIN GJeRVAN

Det var uhørt at nissen røyka

SVeIN GJeRVAN

Jeg kunne knapt rygge med det 
store kjøretøyet

anla skjegg. For skjegget har vært der siden det kom, 
men han holdt det frisert og kort de første årene til 
sjøs og i millitæret. Det var først når han begynte i 
Braathens Safe at han slapp det løs.

- Jeg stusser det fem centimeter hvert år etter jul, 
sier Svein.

 Ingen har sett ham uten skjegg, selv om han har 
lovt å vise seg skjeggeløs til sine kollegaer. Den dagen 
han slutter som sjåfør, må han barbere seg helt. 

– De lurer veldig på om jeg har kløft i haka.
Skal vi tro Svein, så må de vente lenge på beviset. 

Han har planer om å kjøre buss en stund ennå. Til 
tross for at den staselige mannen i desember neste år 
runder 70 år, så er det ingenting som peker i retning 
av late dager med beina høyt. Han setter arbeidet 
høyere.

- Så lenge helsa holder og jeg synes det er artig, så 
vil jeg kjøre. De blir ikke kvitt meg så lett!

hALLIK. Hjemme på Eberg venter hunden Rago, 
en rådyrhund som ikke passet til jakt og som var så 
heldig å havne hos Svein. Julenissene står fortsatt 
rundt omkring i hytta på Jonsvatnet, de skal snart 
pakkes ned. Det skjer gjerne den første uka i februar. 
Svein har satt flippen på det staselige skjegget sitt i 
en liten hestehale, før han fortsetter med å fortelle 
om sine dyrevenner. 

- Jeg kjøpte meg en dølahest engang, den kalte jeg 
Hallik, jeg slavet for ham med nydelig høy og friskt 
vann mens han bare sto der, sier Svein og ler så han 
rister, 

Uten noen form for rideerfaring, men med en 
ekte cowboysal fra Amerika, bega han seg ut på 
prærien oppe på Jonsvatnet. Hallik hadde heller 
ikke noe trening med å ha mennesker på ryggen, 
men fra første stund hørte de sammen. 

– Jeg kjøpte en hest til, og det var naturlig for 
meg å kalle henne Hora, men der satte naboene 
ned foten. De ville ikke at jeg skulle stå og rope på 
hestene i nabolaget. Nå er det bare hund, julenisser 
og buss.

Det nærmer seg ettermiddagsvakt for heders-
mannen, men før han går stopper han opp og undres 
litt ved deler av studentenes adferd.

- Det er en ting jeg lurer på, og det er hvorfor alle 
som skal ut på byen først reiser med de siste bussene. 
Selv så reiste jeg på byen i rett tid og fikk mest mulig 
ut av den. Merkelig, sier Svein Gjervan, trekker lett 
på skuldrene og rusler inn i solnedgangen på vei til 
sin lysegrønne hest. UD
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GRØNt OG GRAtIS. På et av de skeive 
bordene står det en bananeske full av salat, tre 
poser med poteter og diverse frukt og grønn-
saker. På det nedtråkkete tregulvet ved siden av 
står to fulle bæreposer med chips som de har fått 
fra en butikk de ikke kan oppgi navnet på. Alex 

som har hovedansvaret for Folkekjøkkenet, er 
overlykkelig for å ha fått tak i potetene. 
– De kan ligge lenge uten å bli dårlige. Det er 
noen butikker som gir oss mat når den har gått 

Folkelig standard
Hver tirsdag samles det mennesker for å spise på Svartlamoens dumpster-kjøkken.
TEKST:  Ida Lyche FOTO: Adrian Nielsen

Veggene er nedtagget etter alt for mange fester 
og alt for lite vask. I taket henger det pepper-
kakemenn med en løkke rundt halsen, de 

er blitt hengt. Lokalet som huser Folkekjøkkenet en 
gang i uken er for øyeblikket tomt, med unntak av 
noen få sjeler som lager mat innerst på kjøkkenet. 
Kjøkkenet er dunkelt belyst, men nok til at man for 
øye på de to menneskene som har tatt på seg kokke-
rollen for kvelden.
– Vi starter med å lage mat klokken fire, og så 
kommer folk rundt syvtiden. Det er litt varier-
ende hvor mange som kommer, men maten blir 
alltid spist opp, sier Mona Unisdatter.
Mona har master i historie fra Dragvoll og ser 
kanskje ikke ut sånn som mange ville forestille 
seg en typisk dumpster diver. Likevel har hun 
vært av og på som freeganer siden 90-tallet. Mona 
kan fortelle at det er nemlig det alt handler om. 
– Det betyr å ikke bidra til forbrukersamfunnet 
igjennom å kaste mat, eller ta mer enn man 
trenger. Vi vil ikke belaste økosystemet mer enn 
vi allerede gjør. Det er utrolig hvor mye mat som 
kastes. Det er denne freeganer-tanken som folke-
kjøkkenet er bygget opp på, sier hun.

ut på dato. Det er litt hysj-hysj, siden det ikke er 
lov. Vi har vært heldige som har fått avtaler med 
butikker som ellers ville kastet maten, sier han.
Alex har vært med siden 2009 da Folkekjøkkenet 
delte lokaler med UFFA. Arrangementet er 
drevet på frivillig basis, siden de ikke får inn 
penger for maten de lager, sier han.
– Det er gratis mat for alle. Siden det kommer 
fra kontainere så må ikke vi ut med penger for 
maten vi lager, og da gir det ikke mening å ta 
betalt for den heller. Og om vi får mat som vi 
ikke kan bruke eller trenger til middagen, setter 
vi det ved utgangsdøren så folk kan ta det de vil.

ALLeMANNSStANDARD. Det er iskaldt ute, og 
noen blir sittende foran en liten ovn som blåser halv-
varm luft på føttene deres. På grunn av kulda prøver 
Alex å plugge i en ovn til. Det blir mørkt, strømmen 
har gått. Det er bare stekeovnen som fortsatt er på. 
Inni står det poteter og steker, oppå varmes woken. 
Alex er likevel rask med å slå på sikringen igjen, før 
han fortsetter å snakke om Folkekjøkkenet.

– Folkekjøkken, eller People’s Kitchen som det 
også kalles, er ikke uvanlig i Europa. Både i England, 

Danmark og Tyskland finnes det åpne kjøkken som 
gir ut mat, om ikke det er gratis så for noen få kroner, 
forteller han. 

På veggen bak Alex henger det en gammel stoffbit 
med blomsterdekorasjoner og ordene «bækk dråpp» 
er malt på med sort maling. Flere gamle avisutklipp 
er stiftet på veggene og hver gang noen slår på varm-
tvannet høres en høy ulelyd fra veggen. 

– Det er ikke veldig høy standard her som du ser, 
sier han og påpeker at det som regel blir varmere i loka-
lene når folk kommer for å spise, sier han. 

MIDDAG PÅ IMPRO. Når det først kommer folk 
litt over syv, så er maten satt på bordet sammen 
med stabler med tallerkener og glass. Her er det 
førstemann til mølla. Alex og Mona har laget gul 
ris, stekt poteter i ovnen, woket grønnsaker og laget 
smoothie. Alt er krydret og det lukter hjemmeko-
selig, og lokalene virker mindre nifse enn hva de 
gjorde først. 

– Vi bruker ikke oppskrifter, det går ikke når man 
ikke aner hvilke råvarer man har tilgang på. Det blir 
heller improvisasjon. Dessuten kan alle komme å lære 
og lage mat om de vil det. Det er bare å dukke opp 
tidligere, sier Mona.

Alex forteller videre at ingen har blitt syk av maten 
de har laget her ennå, selv om noe er utgått på dato. I 
det minste ikke som han vet om. Han kan fortelle at 
butikkene må kaste masse mat på lørdager om det ikke 
holder seg fint til mandagen, derfor hives det masse 
frukt og grønt i helgene. 

– Maten er helt fin, butikkstandarden er litt høyere 
enn vår, sier han.

«MAt IKKe MAKtA». Tobias Brennvik kommer 
med resten av de sulte gjestene. Han er fra Larvik 
og var en av de som var med på å starte opp 
Folkekjøkkenet i 2009, og den som drev det fram til 
i fjor.

– Vi var en vennegjeng som begynte med dump-
ster diving og vi endte opp med å få tak i mer mat enn 
vi kunne spise. Det var da vi bestemte oss for å åpne 

et kjøkken der folk kunne komme å få mat og lære å 
lage sunn og god mat, sier han.

Selv har Tobias vært på Folkekjøkkenet i Oslo og 
Bergen og det var her han først hørte om konseptet. 

– Jeg støtte på «People’s kitchen» på Blitz i Oslo, i 
Bergen så jeg et skilt med «Mat ikke makta» og syntes 
det hørtes kult ut. Det er derfor vi bruker det litt selv, 
sier han. 

eGeN «DuMPSteR-GuRu». Dumpster diving 
fikk Tobias derimot først oppleve da en venninne 
av han fra Noah kom på døren med to poser fulle 
av tomater. 

– Hun ba meg om å ikke spørre hvor de kom fra. 
Hver søndag etter det, kjørte vi rundt for å finne mat. 
Hun visste om alle de beste stedene og ble vel min 
«dumpster-guru» etter hvert, forteller han. 

En av gjestene lever for tiden av å hoppe i kontai-
nere, men vil helst holde seg anonym. Gjesten er fra 
Molde og har kun vært i Trondheim i en måned. Han 
opplever dumpster diving som en skattejakt.

– Det er veldig spennende å se hva man kan finne. 
En gang fant jeg røykelaks! Sjokoladekjeks er også 
skikkelig gøy å finne.

VeGGISVeKSt. Etter å ha vært vegetarianer i 
noen år, fikk Tobias høre om hvor mye ressurser 
som går til kjøttproduksjon og hvordan det påvirker 
både miljøet og behandlingen av dyr. Nå har han 

vært veganer i 12 år. 
– På den tiden så var det bare to veggisser i Larvik, 

tenk det! Det er derfor vi kun lager kjøttfri mat på 
folkekjøkkenet. Vi som startet det spiste ikke kjøtt, 
så da var det ikke naturlig å lage det heller. Når man 
skjønner hvor mye kjøttproduksjon påvirker miljøet, 
vil man ikke lenger være en del av den etterspørselen, 
sier han.

Tobias forteller videre at regnskogen i Brasil kuttes 
ned for å så soya. Denne går til fôr til dyrene i matpro-
duksjonen i hele Europa. Han fortsetter å fortelle om 
at de samme jordflekkene etter hvert blir tømt for 
næring og at de da blir brukt som gresseområder for 
dyr, som igjen suger den siste næringen ut av jorda. 

– Da er det bare sorte jordflekker igjen, og så må 
det skjæres ned mer regnskog, sier han. 

På tross av sine meninger og kunnskap om miljø 
driver han derimot ingen propagandaklubb på 
Folkekjøkkenet. 

– Det skal være åpent for alle, uansett livsstil, sier 
han.

GJeNGANGeRe. Flere av de oppmøtte kommer 
på grunn av maten og for å være sosiale. I loka-
lene finnes ulike typer folk: en av guttene sitter med 
en Ringenes Herre-bok og leser, et par i hjørnet 
snakker intenst om noe som virker veldig viktig 
og på kjøkkenet er det fire stykker som har tatt 
på seg oppgaven å vaske opp underveis. Ingvild 
Christiansen og Nils Todal kommer begge nesten 
hver tirsdag for å mette magen og er enige om at 
det er stedet og folkene som det er verdt å komme 
for. 

– Det er alltid god og sunn mat. I tillegg er det 
veldig åpenhjertlige folk som er her, så man føler seg 
inkludert, sier Ingvild.

Nils Todal synes det er viktig og støtte tiltaket som 
folkekjøkkenet representerer. Selv fokuserer han på 
det økologiske aspektet. 

– Jeg er ikke vegetarianer eller veganer, men støtter 
likevel Tobias og folkekjøkkenet. Jeg er ikke så mye 
anti som jeg er for, sier han. UD
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ALeX
Hovedansvarlig for Folkekjøkkenet

Det er ikke veldig høy standard
her som du ser

tOBIAS
En av oppstarterne av Folkekjøkkenet

... jeg så et skilt med ”mat ikke makta” og
syntes det hørtes kult ut.

MATLAGING: Tobias Brennvik og Alex er to av pådriverne for å holde folkekjøkkenet igang.



Norsk islamist spist av
Østmarka-ulv
Det har vært en god uke for skadefryden.

TEKST: Markus Tobiassen ILLUSTRASJON: Simen August Askeland

en lusket inn på sosiale medier samtidig som 
ulven lusket inn i Østmarka. Det var mange 
som tenkte, litt for høyt: «Ha! Nå får ulve-

elskerne endelig kjenne virkeligheten på kroppen». 
De verste så for seg gråbein angripe en vestkant-
familie, sluke kongepuddelen Maximillian II, for 
deretter å forsyne seg av den yngste sønnen i fami-
lien, Maximillian III. Og da Arfan Bhatti to dager 
senere forsvant under charterterrorisme i Pakistan, 
må en og annen islamfryktig sauebonde ha reist seg i 
stolen hjemme og tenkt «dette er MIN uke.»

Det eR NOe SÆRNORSK OVeR 
SKADeFRYDeN, noe tilsvarende ord finnes ikke 
på engelsk. Vi har riktignok tatt vårt ord fra det 
tyske «schadenfreude», men så lenge ingen nevner 
det for Tybring-Gjedde går det bra. Poenget er 
uansett ikke at vi lånte ordet fra tyskerne, 
men at vi lot dem beholde 
«mitfreude» som betyr 
det motsatte, å 
glede seg over 
andres 
lykke. 

D
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Kloke handelsreisende nordmenn forutså at 
akkurat det ordet, det kom vi ikke til å få særlig 
bruk for. Noen uhelbredelige optimister forsøkte 
seg med den vage slektningen «framsnakking», en 
trend som nesten ble like populær som minidisc 
og Betamax. Vi har til gjengjeld «jeg er så glad på 
dine vegne», som først og fremst brukes av jenter 
i 20-årene som har lyst til å stikke hverandre i 
ryggen med en kniv og «det var deg vel unt» som 
betyr «jeg håper du blir tjukk».

NASJONALSPORteN VÅR, langrenn, handler 
først og fremst om gleden over å se svenskene 
tape. Vårt klareste kollektive sportsminne er ikke 
Rekdal som setter ballen forbi Taffarel, men da 

kameraet fanget den stivnede rumpa til Jörgen 
Brink i fysisk og psykisk motbakke under VM i Val 
di Flemme. Vi følte alle gledesrusen stige i takt med 
melkesyra til Brink, og våre gledestårer rant paral-
lelt med hans snørr. Helt ferdige var vi ikke før vi 
hadde skapt utrykket «å gå på en Brink», bare sånn 
at han aldri helt skulle glemme. Vi har en velut-
viklet industri bygget rundt skadefryd med Unge 
Mødre, Paradise Hotel og nyheter om at Veronica 
Orderud har kreft.

Selv har jeg foruten Unge Mødre to store skade-
gleder i livet. Den ene er å lete opp debattanter i nettavi-
sene på Facebook og konstatere at de har utdannet seg 
på «livets skole» og tar bilder av seg selv med solbriller 
innendørs. Den andre er å vite at Jan Fredrik Karlsen 
bruker tupé. Om det faktisk er sant vet jeg ikke, ryktet 
oppsto på et nachspiel gitarkameratene deltok på. Det 
er likevel nok til å gi meg små stikk av glede hver gang 
Karlsen viser seg på skjermen.

VI hAR ALLe VÅRe SMÅ SKADeGLeDeR, 
men dyrker dem ofte halvt i skam og skjul. Bibelen 
forbyr oss, sammen med alt som er gøy, å juble 
når vår fiende snubler. Men kanskje forbudet kan 
oppheves nå som vi uansett har blandet melk og 
kjøtt et par tusen år? Da kan vi droppe skuespillet 
under Idrettsgallaen; istedenfor å hylle våre egne 
kan vi endelig vise videokavalkader av svensker 
som faller og taper. Vi blir fortalt at vi skal glede 
oss over at vi har det så godt her i landet, men den 
naturlige forlengelsen må bli at vi skal glede oss 
over at vi har det så godt her i landet, i motset-
ning til de andre stakkarene. Slipper vi å bruke så 
mye tid på å undertrykke schadenfreude, blir det 
kanskje også litt tid til overs for mitfreude. Ikke til 
Arfan Bhatti, men til dere andre. 
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Henger du med?
– Trondheim Calling er over. Tre sceneskifter i timen medførte et travelt program
– John Olav Nilsen vil nødig anses som kjedelig
– Sørstatskongen Killer Mike har gjestet bartebyen
– Kulturkalenderen viser vei i Trondheims kaotiske kulturliv
– ISFiT nærmer seg. I år skal global handel diskuteres



på skjermen. Ikke minst bør man ha en god historie. 
Gjerne en som involverer mobbing, sykdom, eller en 
form for selvoppofrelse, som blir lest over bildene før 
deltageren i sakte film entrer audition rommet og møter 
dommerne for første gang.
Kort sagt er det åpenbart viktigere med personlighet 
enn musikalsk talent for å komme videre i Idol, men 
dette er ikke unikt for programmet. Beethoven er like 
kjent for å være hissig og døv som for symfoniene sine, 
og det er umulig å høre «New Dawn Fades» uten å 
tenke over skjebnen til Joy Division-sanger Ian Curtis. 
Forskjellen er at moderne musikkteknologi har gjort 
musikalsk talent fullstendig irrelevant, og markedsfø-
ring stadig viktigere. Den moderne musikkstjernen er 

La meg starte med å sparke inn et par åpne dører: 
Idol er strengt tatt ikke et musikkprogram og klarer 
sjelden å produsere artister av virkelig verdi. Serien 
er emosjonelt manipulerende på en amerikansk, ofte 
usympatisk, måte og glamoriserer stjernetilværelsen 
uten å vise dens skyggesider.
Dette er den typiske kritikken som rettes mot talent-
konkurranser. Den kommer hvert år, like platt og forut-
sigbar som «skjult kamera»-opplegget til Jan-Fredrik 
Karlsen. Idol er et program vi elsker å hate. Det påfal-
lende er at programmet ikke kritiseres for hva det 
handler om, men for hva det ikke handler om. Hva 
er det Idol faktisk viser oss, og hva er det som gjør 
serien så tiltrekkende? Svaret er nok mer komplekst 
enn man skulle tro.

Ifølge Wikipedia er programmets mål formulert 
som «jakten på en superstjerne». Serien forsikrer oss 
om at hvem som helst kan nå fram, bare man har 
talent og et stort nok ønske om å nå fram. De fleste 
vet at man også bør være sympatisk og ta seg godt ut 

Talentkonkurransens uunnværlige letthet

Idol er en egen verden som drives av 
egne regler, og å se deltagerne plutselig 
dukke opp i mediebildet for øvrig gir et 

ubehagelig inntrykk, som å se to verdener 
kollapse inn i hverandre. 

For ti år siden innledet den første Idol-sesongen talentkonkurransens tiår. Det er på tide med en valuering.

Emil Øversveen
Kulturjournalist

KOMMENTAR

et objekt som konstrueres i samspill mellom platein-
dustri, markedsføringsbyråer, publikum og artisten selv.

I Idol får vi se denne prosessen på kloss hold. 

Dommerne avgjør hvem som kommer inn i maskineriet 
og representerer dermed plateindustrien. Programmets 
regigrep representerer markedsføring som konstruerer 
stjernen ut fra deltagerenes historie og særtrekk. De flin-
keste deltagerne er de som klarer å gjøre denne iden-
titeten til sin egen og selge den på en overbevisende 
måte til det stemmegivende publikum.
Idol er også en estetisk nytelse. Rent tv-teknisk har 
serien kun sin like i Eurovision Song Contest. Grafikk, 
kameraarbeid og lyssetting er i særklasse, og det oppstår 
en vakker kontrast mellom den fantastiske produk-
sjonen og de skjøre, menneskelige deltagerne. Denne 
kontrasten er nøkkelen til programmets suksess og 
forklarer også hvorfor Kurt Nilsen er den overlegent 
mest suksessfulle Idol-deltageren. Mer enn noen annen 
personifiserer han kontrasten mellom menneske og 
stjerne, mellom kjøtt og underholdningsmaskin.
Nilsen er unntaket som bekrefter regelen om at Idol-
vinnere ikke blir populære etter programmets slutt. 
Grunnen er enkel. Idol er en egen verden som drives 
av egne regler, og å se deltagerne plutselig dukke opp 
i mediebildet for øvrig gir et ubehagelig inntrykk, som 
å se to verdener kollapse inn i hverandre. Deltagerne 
bør altså nyte spetakkelet så lenge det varer, og det bør 
vi også. For Idol gir oss en realistisk skildring av den 
moderne underholdningsindustrien, som byr på ubeha-
gelige sannheter om det stjernefokuserte samfunnet vi 
lever i. I tillegg er det knakende god underholdning.
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liker oppmerksomheten. 
– Det er en grunn til at jeg kan 

virke fjern og distansert. Det mennes-
kelige aspektet med å lage musikk er 
litt ubehagelig. Alle har et bilde av 
meg i hodene deres som de forventer å 
oppleve ved meg. Kanskje blir de skuffet 
over hvordan jeg egentlig er. 

Hiphop
John Olav Nilsen & Gjengen spiller 
gitarbasert og melodisk rock med 
norske strofer. Likevel er det hiphop-
kulturen han føler seg mest hjemme 
i. Hiphop var en del av oppveksten, 
hardrock holder han seg derimot langt 
unna. 

– Det er forferdelig. Type Iron 
Maiden, det er liksom bare runking og 
energi. Hvis jeg vil ha energi, så setter 
jeg på punk. Nå er jo Trondheim en 
rockeby. Så ja. Sorry.

Nilsen retter seg opp i stolen og 
virker mer engasjert idet vi snakker 
om de geografiske forskjellene mellom 

Vi har sittet i hotell-lobbyen i ti minutter 
før en litt forsiktig bergenser kommer 
bort til oss og hilser. Vi setter oss innerst 
i baren på hotellet. Byen gjør seg klar 
for kveldens konsert med trønderstu-
dentenes favorittrocker.

– Trondheim var kanskje den første 
byen utenfor Bergen hvor vi følte at 
publikum virkelig digga oss. Vi har 
vært heldige. For vi har jo gale fans, 
sånne som tatoverer seg og greier. Det 
er det vakreste som finnes at det man 
gjør betyr så mye for andre personer.

På fire år har John Olav Nilsen 
& Gjengen gitt ut tre plater. De har 
toppet VG-lista, fått Spellemanspris 
og høstet gode kritikker i de største 
avisene i landet. Fanatiske publikum-
mere og ros fra bransjehodene er 
nærmest hverdagskost. Likevel virker 
det som om hovedpersonen ikke helt 

byene.
– Trondheim er en rar by. Her ser 

man fremdeles folk gå rundt med kjet-
ting i buksene og greier. Bergen og Oslo 
er mye mer trendorientert. Det er en 
rikdom for Norge at de tre byene er så 
forskjellige.

Hiphop er en viktig musikksjanger 
for Nilsen, og han sammenligner rappe-
kollektivet A-Laget med sitt eget band.

– A-Laget er drøye. De er litt som 
oss. Derfor tror jeg at vi har banet litt 
vei for dem. Det at gutta fra A-Laget 
har slått igjennom er nesten litt rart, 
for de er faen meg ikke folkelige. Men 
de klarer å gjøre det kult. 

 Det uoppnåelige
Idet jeg spør ham om studietiden, 
avbryter han meg og ler.

– Jeg har ikke fullført videregående 
engang. Men hvis jeg skulle ha studert 
noe måtte det ha vært noe jeg ikke er 
veldig interessert i. Det måtte handlet 
om mennesker. Noe som går i dybden. 

Kanskje historie hadde passet.
For Nilsen var musikk en fjern drøm 

som lenge virket uoppnåelig.
– Jeg hadde et par venner. De var, 

og er fremdeles, sånne jævler som er 
gode i alt. De drar opp en gitar og bare 
begynner å spille. Det å spille gitar 
virket uoppnåelig for meg. Det var mer 
realistisk å bli fotballspiller. Men jeg 
var blitt 26 år og hadde ikke så veldig 
mye mer gående for meg. Derfor ble 
det musikk. Det måtte liksom bli sånn.

På grunn av musikken er det ting 
i framtiden som kan bli et savn for 
Nilsen.

– Jeg tror det er urealistisk å skulle 
kunne leve et helt normalt liv etter man 
har drevet med det jeg gjør. Det blir 
vanskelig å sitte i sin egen lille hage og 
være for seg selv. Jeg har satt pris på at 
jeg har fått gjort noe som en gang var 
en fjern drøm. Musikken har gitt meg 
en måte å overleve på. En måte å både 
overleve og leve på.
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Deilig å være 
bergenser 
i Trondheim
John Olav Nilsen ville egentlig bli 
fotballspiller. Han gjør seg nok mye 
bedre som rockestjerne.

TEKST:  Kristian Grendahl Auran
 krisaura@underdusken.no
FOTO:  Mads Oftedal Schwencke
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Illustrasjon: Kanutte Torsteinsdottir Næss



Mange nye artister er rede til å vise sine 
talenter når Trondheim Calling går av 
stabelen for tredje året på rad. Her er 
det mye interessant å skulle rekke over 
på kort tid. Strategiske valg påkreves, og 
kortest mulig avstand mellom de ulike 
konsertene er essensielt. Med en noe 
optimistisk holdning er målsetningen 
for kvelden hele syv konserter. Det viser 
seg å ikke bare bli en maraton, men også 
litt av en hinderløype.

19:55 Løpet starter på Byscenen. Sigurd 
Julius er førstemann ut. Det er litt over-
raskende at så få har dukket opp. Er 
det glisne publikumsområdet en tidlig 
indikasjon på at dette kan bli ganske 
kleint? Før konserten starter er det 
hovedsaklig presse som befinner seg 
foran Hovedscenen. Heldigvis for Julius 
og oss andre, fylles lokalet nærmest 
på magisk vis i løpet av få minutter. 

Plutselig er det fullt, og en yngre og 
hippere Åge-type inntar scenen. 
Det blir trøndersk visesang, tre gitar-
bytter på under tretti minutter og 
promotering av musikk gitt ut på 
kassett. Mye tyder på at hipster-stem-
pelet denne karen har fått, er velfortjent. 
Likevel leverer han noe som oppleves 
som veldig oppriktig. Kombinasjonen 
av stemmen og tekstene til Julius gjør 
konserten til en sterk opplevelse med 
mye gåsehud. Det er noe veldig enkelt 
ved det, samtidig som det har en 
særegen sjarm. Men han holder ikke 
tidsskjema, og her teller hvert minutt.

20:34 Bare noen få minutter etter 
skjema og allerede for sent ute. Turen 
går videre til konserten med Conor 
Patrick & The Shooting Tsar Orchestra. 
Emseblet er satt opp på Trondheim 
Lydscene, noe som er langt fra optimalt. 
Ved ankomst er lokalet allerede over-
fylt. Fra bakerst i lokalet er det nesten 
umulig å skille musikken fra lyden av 
konversasjon blant minglende festival-
gjester. Å kjempe seg framover er heller 
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KONSERT

TEKST:  Silje Vollan
                          silvoll@underdusken.no
FOTO: Hans Kristian Ryttersveen

For å få optimalt utbytte av både konsertprogram og pressepass dro 
Under Dusken på en heseblesende Trondheim Calling-maraton.

Musikkmaraton i høy hastighet

ikke en mulighet, det er helt fullt. Med 
bare strofene som trengte seg igjennom 
støyen som utbytte, er opplevelsen av å 
bli snytt litt påtagende. Fordelen med 
dette er at veien til neste konsert blir 
kort og nærmest fri for hindringer. Både 
lyttende og minglende gjester ser ut til 
allerede å ha funnet seg godt til rette. 

21:00 Ôsk har hovedscenen og leverer 
en konsert med rolig preg. God plasse-
ring langt framme gir flott oversikt over 
scenen og bandet. Den melankolske 
indiepoprocken skaper en lengsel etter 
en god sofa å sitte i. Telysene er nemlig 
allerede på plass for å dekorere scenen. 
Harmonisk blanding av gitar og blåse-
instrumenter gjør det hele til en avslap-
pende nytelse. Bandet har med seg 
musikere fra blant annet Snøskred, et 
band som også hadde konsert under 
åpningen av Trondheim Calling. 
«Stressende» og «trengselsfullt» 
beskriver godt løypa fram til neste 
konsert. Veien mellom de ulike scenene 
er lagt opp slik at det skal være enkelt 
å komme seg raskt fra sted til sted. Det 

stadig økende antallet besøkende utover 
kvelden reduserte maksfarten mellom 
stedene mer og mer. 

21:40 Cold Mailman er allerede godt 
i gang når vi når fram til Brukbar. 
Bandet som også skal gjeste Samfundet 
senere i år, fyller scenen med sine seks 
medlemmer. Det ser nærmest litt fullt ut 
på den lille scenen. Etter et par herlige 
sanger med dette mer erfarne bandet, 
går turen igjen tilbake til Hovedscenen. 
Med et økende erfaringsgrunnlag på 
festivalmaraton, er det best å legge om 
taktikken og heller være litt tidlig ute 
til neste konsert. 

21:59 Tilbake på Hovedscenen, det 
holder akkurat. Ine Hoem er rett og 
slett kul. Selv om hun uttrykker nervø-
sitet over å stå der. Det tar seg ikke opp 
før de to siste sangene, men til gjengjeld 
tar det da helt av. Det er trommer, det 
er tamburin, det er gitar, det er synth 
og det er utrolige rytmer. Musikken og 
dansen gir en slags improaktig følelse, 
men dette må være innøvd. Det er 

fristende å sammenligne Hoem med 
en blanding av stjerner som Adele og 
Melody Gardot, om enn tidlige utgaver.
Skoene er nå dekket av smuss og fotav-
trykk, og mer av det samme blir det 
på ny konsert på Brukbar. Det krever 
innsats å komme seg i nærheten av 
scenen.

22:30  Woodland gir publikum en 
rocka blues-konsert. Her er det mye 
futt i både vokalen og bluesgitaren, selv 
kontrabassen leverer. Dessverre er det 
en fyr på to meter i parkas som, godt 
plassert, hindrer utsikten til scenen. 
Resten av kvelden ble det nesten 
påfallende vanskelig å ikke havne bak 
nettopp denne mannen, både for jour-
nalist og fotograf. Woodland klarer 
imidlertid å skape så bra stemning at 
det nesten ikke har noe å si. 

23:02 Konserten med bandet Tôg 
er den som skiller seg mest ut i kvel-
dens konsertprogram. Lyden gir sterke 
assosiasjoner til noe fra et diskotek på 
slutten av 90-tallet. På et tidspunkt 
høres det ut som de skal kjøre igang en 

cover-låt av «Macarena». Alle på scenen 
har en interessant vuggende dansestil 
som gir en slags impuls til å vugge med. 
Mottagelsen er litt laber, flere sanger 
mottas med såvidt hørbar applaus. 
Vokalisten tar ansvar. Sceneshowet blir 
nærmest komisk når han gjør et forsøk 
på å være heit ved å helle vann over 
seg selv til lyden av elektronisk pling-
plong. Før dette inntrykket er fordøyd, 
har han allerede kommet seg ned blant 
publikum. Med ett er han i en kyssende 
omfavnelse med en av publikumerne. 
Showet ser ut til å skape ny fryd og 
entusiasme hos publikum. Dette setter 
sluttstreken for festivalmaratonen vår.

Sammenlagt er den effektive festi-
valkvelden på Trondheim Calling 
absolutt verdt bryet. Overraskende 
mange godbiter har funnet veien 
til programmet i år, faktisk så mye 
bra at det nesten er irriterende lite å 
klage over. Kvelden ble, til tross for 
hektisk skjema, som å spise jordbær 
fra et strå. Programmet rommet mange 
artister det er verdt å holde et øye med 
framover. 

UD
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Filmer for fansen
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FILMATISERING

Filmatisering av bøker er en vanskelig balansegang mellom å tilfredstille forfatter, 
lesere og nye seere. Mange snubler i oversettelsen.

Det er mye som kan gå galt når 
bøker skal oversettes til film eller 
fjernsyn. Ting som framstår som 
vakre og poetiske i boka, kan fort 
bli platt når en skuespiller skal si det 
samme på lerrettet. Når fjortisjenta 
i filmversjonen av Jostein Gaarders 
Appelsinpiken sier ting som «kan ikke 
stjernehimmelen bare få lov til å være 
vakker», er det fort gjort å angre på at 
man så filmatiseringa i det hele tatt. 
Det føles som en selvfølge at enkelte 
ting må endres hvis ting skal flyttes fra 
bok til lerret. Samtidig er det mange 
regissører som kvier seg for å gripe 
inn i kjente og kjære historier. Selv 
om vinterens Hobbiten– filmatisering 
helt sikkert kunne blitt lettere å følge 
hvis et par dverger hadde blitt skrevet 
ut av manuset, er det ikke vanskelig 
å se for seg de heftige protestestene 
dette ville framprovosert hos Tolkien-
fanatikerne. Men er det egentlig riktig 
å prioritere hensynet til bokas tilhen-
gere på bekostning av mediets egne 
estetiske krav? 

Automatisk prestisje
For regissører og produsenter er det 
vanskelig å ikke ta hensyn til tilhen-
gere av boka når man skal lage en slik 
film eller tv-serie. Førsteamanuensis 
i medievitenskap ved NTNU, Eli 
Løfaldli, mener at filmer og tv-serier 
som er basert på bøker gjerne får et 
stort publikum gjennom disse leserne.

– Det er allerede mange som 

kjenner bøkene godt og som er 
spente på hvordan den nye film- eller 
tv-versjonen blir, og dermed kan regnes 
med som seere, sier hun.

Slike filmer og tv-serier får dermed 
mye gratis markedsføring gjennom 
bøkene de baserer seg på.

– Prestisjen og autoriteten til mange 
av disse bøkene «smitter over» på film-
prosjektene – det blir nesten som et 
automatisk kvalitetsstempel, sier hun.

Samtidig byr altså en ihuga tilhen-
gerskare på enkelte utfordringer. Det 
kan være vanskelig å innfri de høye 
forventningene som knytter seg til slike 
filmatiseringer, forteller Løfaldli.

– Mange har veldig klare bilder, 
forestillinger og meninger knyttet til 
boka på forhånd, og vil fort føle at film-
skaperens visjon ikke stemmer med 
deres egen.

Sjangerproblematikk
Ifølge Løfaldli kan ofte kritikken 
av slike adapsjoner løpe ut av en 
manglende bevissthet om forskjellene 
mellom bøker, tv-serier og filmer som 
medier. Elementer som fungerer godt 
i en roman, lar seg ikke nødvendigvis 
framstille på samme måte på film og tv.

– For eksempel behøver ikke Lars 
Saabye Christensen spesifisere hvilket 
sengetøy Barnum har i åttitallsleilig-
heten sin i boka Halvbroren, men i en 
tv-serie må de gjøre et konkret valg 
som de viser fram, sier hun.

Hun trekker også fram språket til 
romankarakterer som noe det kan være 
vanskelig å sette direkte inn i en film 
eller tv-serie. Her blir det ting ved den 
opprinnelige boka som egentlig kriti-
seres, ifølge Løfaldli. Hun mener det er 
viktig å anerkjenne at tv-mediet krever 

enkelte forandringer for at historien 
skal kunne fortelles.

– Ofte er det publikums og anmel-
deres iver etter å sammenligne som 
er problemet heller enn aspekter ved 
selve adaptasjonen, sier hun.

Et spørsmål om fankultus
Rent estetisk er det altså en rekke sjan-
gerhensyn man må ta når man over-
setter en bok til film eller fjernsyn. 
Her er det også viktig å skille mellom 
filmen og tv-serien som medium. 
Stipendiat ved institutt for nordis-
tikk og litteraturvitenskap på NTNU, 
Kristoffer Jul-Larsen, påpeker at det er 
stor forskjell mellom disse formatene

– En av folka som produserer serier 
for HBO har uttrykt det slik: «Film er 
novelle, serien er en roman». Det tror 
jeg det er mye sant i, sier han.

Han tror mange av valgene som tas i 
filmadapsjoner av bøker er av kommer-
sielle hensyn. Han trekker fram 
Hobbiten som eksempel på hvordan 
kultstatusen til boka gjør at filmska-
perne må ta hensyn til et svært inter-
essert publikum som allerede kjenner 
historien godt.

– Andre filmatiseringer, som den 
nye Anna Karenina, forholder seg til et 
materiale som er velkjent, men som 
ikke har en like sterk kommersiell posi-
sjon, eller en like sterk fankultus, da er 
det mindre kontroversielt for regissør 
og manusforfatter å ta seg friheter, 
sier han.

Modige valg
Med slike kommersielle hensyn sier det 
seg selv at det krever et visst mot for å 
gripe inn i en kjent og kjær historie og 
gjøre omfattende endringer. Det blir 

dermed fort et spørsmål om hvilken 
funksjon filmen eller tv-serien ønsker 
å ha. Halvbroren-regissør Per-Olav 
Sørensen beskriver serien som en av 
de første i Norge med et filmatisk preg. 
Han roser manusforfatter Mette M. 
Bølstad for å ha tatt modige valg når 
Halvbroren skulle skrives om til film.

– Hun har overført historien til et 
visuelt univers. I boka ligger drama-
tikken i språket, i fjernsyn ligger det 
i bildene, sier Sørensen til Vårt Land.

Det er først når filmskaperen klarer 
å fortelle historien med filmens virke-
midler at boka egentlig kan komme til 
sin rett. Filmen må lages som et selv-
stendig kunstnerisk uttrykk.

Egne referanser
Samtidig vil forfatteren ofte ha et 
ord med i laget når ei bok skal føres 
over til skjermen. Eli Løfaldli synes 
det er forståelig at forfattere vil ha 
kontroll over materialet sitt, men at 
dette ikke nødvendigvis er det beste 
for adapsjonen.

– Det kan hende det å åpne boka 
si opp for andres tolkninger, i stedet 
for å skulle styre dem selv, gir boka et 
lengre og mer mangfoldig liv, sier hun. 

Lars Saabye Christensen, forfat-
teren av Halvbroren, forteller at han 
ikke involverte seg i adapsjonspro-
sessen etter at manusarbeidet var 
ferdig. Opptakene måtte han holde 
seg unna.

– Det er en ekstremt komplisert 
øvelse å hente en historie med hjem-
sted i romanen over i et visuelt land-
skap. Det er vanskelig og det kan være 
smertefullt, men også givende, sier han 
til Aftenposten.

UD
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Killerkompis
KILLER MIKE - FAMILIEN - 24.01.2013
TEKST:  AMUND ROLFSEN  amrol@underdusken.no  FOTO:  JULIANA MARTINSEN

KONSERT

Mike med entusiasme og oppriktighet. 
Publikumsfrieriene blir ikke bare gene-
riske høflighetsfraser om norsk natur. 
Lovordene Killer Mike kommer med er 
ektefølte, og han er oppriktig glad for 
at han har fått komme hit. De spora-
diske turene ut blant publikum gir oss 
følelsen av at vi har med en kompis 
å gjøre. Dette er Killer Mikes største 
styrke. Han er like inkluderende som 
den norske grunnskolen ønsker å være. 

Når det er sagt, er ikke låtmaterialet 
eller framføringen noe dårligere. Det 
meste av settet er hentet fra skiva R.A.P. 
Music, og det er tett mellom høydepunk-
tene. Killer Mikes politiske engasje-
ment kommer også til syne. Spesielt 
under opptakten til « Reagan», der 
han proklamerer at i sitt hjemland har 
presidenten for vane å fucke ting opp. 
Og den største fuck-upen av dem alle 

Det blir raskt tydelig hvorfor Killer 
Mike har tatt turen til en liten og ubety-
delig by i Nord-Europa. Det er fordi han 
har jobbet ræva av seg. Det er i hvert 
fall artistens egne ord. Ni år med hard 
jobbing, og endelig har han fått den 
oppmerksomheten han fortjener. Så 
mye oppmerksomhet at han kan opptre 
for et lite, men takknemlig publikum 
på Familien i Trondheim. For med fjor-
årets beste hiphop-album R.A.P. Music 
har Killer Mike fått lønn for strevet.

Like før konsertstart klyver Mike 
opp på scenen som om han var en av 
publikum. En av oss vanlige dødelige, 
men når den gladtjukke herren hever 
mikrofonen, er det ingen tvil om at 
han egentlig ikke er oppvokst på for 
eksempel Jakobsli. Likevel har man 
følelsen av at han kunne ha vært det. For 
fra første låt «Big beast» opptrer Killer 

var Ronald Reagan. Når det i tillegg 
blir servert et par saftige freestyle-linjer, 
er det ikke stort mer en kan ønske seg 
av live-uttrykket til en banger som 
«Reagan».

Det andre store enkeltøyeblikket 
kommer når den selvbiografiske låta 
«Willie Burke Sherwood» blir fram-
ført på sjelfult og melankolsk vis. Dette 
preger publikum, som etter hvert har 
blitt godt kjent med Killer Mike. Noe 
som gjør medfølelsen desto større. 
Båndene er tette, og Mike forærer oss i 
tillegg noe nytt materiale. Låter der han 
fortsetter det fruktbare samarbeidet 
med El-P, som produserte R.A.P. Music. 

 Trondheim, med Familien som 
primus motor, har i løpet av det siste 
året, og spesielt den siste måneden 
framstått som en hiphop-by. Method 
Man og Redman var her før jul, så 
kom Wu-Block med Ghostface Killah. 
Denne gledelige utviklingen har fort-
satt, og Killer Mike beviser at han er 

en del av det gode selskap. Som den 
siste i rekken er han også den beste, og 
i tillegg den mest sympatiske. Når en 
litt for innpåsliten publikummer ikke 
vil gi seg med å få si noe i mikrofonen, 
er ikke Mike ufin. Han sier høflig nei, 
og alle kvinnene i salen er enige når han 
sier at man ikke kan sjekke damer ved 
å mase. Nok en vinn-vinn-situasjon for 
Mike. Med kjærlighetserklæringer til 
kona, som omsider går opp på scenen 
til begeistring fra de fleste, setter Killer 
Mike punktum for en hip-hop-kveld vi 
aldri ville vært foruten.

Med både tyngde og lettbeinthet 
er Killer Mike på frierferd. Vi 

sier alle ukritisk ja. Det er jo så 
forbanna trivelig med besøk.
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ønsker. De skal oppnå den anerkjen-
nelsen han selv aldri fikk, men farens 
egoistiske luftslott hindrer han i å se 
realitetene.

Tallene som før viste økonomisk 
vekst og velstand, peker nå nedover 
og trykker den arbeidende lengre ned 
i gjørmen. Det er langt fra uventet 
at teaterstykket settes opp i disse 
dager. Den vestlige økonomien har 
sett bedre tider, og selv om vi enn 
så lenge har vært skjermet fra de 
verste konsekvensene, oppfordres vi 
til å være på vakt. Vi får servert det 
verst tenkelige utfallet og er på ingen 
måte i nærheten av amerikansk «feel-
good» som ofte portretteres i filmer. 
Riktignok er oppsetningen norsk, 
og dermed er det ingen amerikaner 
som skyter seg selv i foten. Men 
poenget ligger nettopp i at det verste 
ubehag du kan oppleve, oftest har sitt 
utspring i systemet man selv er en del 
av, og samtidig er ytterst maktesløs i. 

Det autentiske og forlatte huset fra 
Heimdal, som har blitt demontert og 
bygget om for stykkets skyld, setter 

et lokalt preg på den ellers så ameri-
kanske handlingen. Scenografiens utfø-
relse lar det veggløse huset rotere 360 
grader under forestillingen. Det er like-
fullt møysommelig møblert med slitte 
70-tallsmøbler, bruksgjenstander og 
plakater. Følelsen av å invadere privatli-
vets fred inntreffer for fullt, og vi får et 
innblikk i tabubelagte emner som selv-
mord, gjeld og arbeidsløshet. 

Til tross for sin høyst aktuelle inten-
sjon har stykket en svakere side. I begyn-
nelsen er balansen mellom dialog og 
handling langt fra optimal. Den kritiske 
introduksjonen av plottet preges av en 
langtekkelig samtale mellom Willy 
og hans kone uten mye handling. Det 
er flere detaljer av familiens omsten-
digheter som introduseres i dialogen, 
men som det er fort gjort å gå glipp av. 
Eksempelvis gis det for mange detaljer 
omkring hvorfor den handelsreisende 
vender hjem. Flere av detaljene, som 
sviktende salg, bilkrasj og livsfor-
sikring, gjentas senere og er forvir-
rende når de serveres i handlingsløs 
tale. Det forbedrer seg drastisk når 

«Jeg greide det ikke». Den avdankede, 
handelsreisende familiefaren Willy 
Loman entrer scenen til dystre gitar-
riff og dunkel lyssetting. Det er USA, 
snikende alderdom og vaklende økonomi 
som gjelder. Hovedkarakteren er besatt 
av tidligere generasjoners optimisme og 
jakt etter gull og grønne skoger. Men i 
tider når økonomien svikter drar han 
både seg selv og familien ned i kapita-
lismens dragsug. Stykket leverer et solid 
ballespark til den amerikanske drømmen 
og etterlater den ynkelig, umedlidende og 
på bar bakke.

Ingar H. Gimle gjør en overbevisende 
prestasjon som Willy Loman når han 
portretterer en psyke som veksler mellom 
bunnløs ulykkelighet og den avdøde onkel 
Bens idealistiske lovnader om rikdom. De 
øvrige birollene, kona Linda og sønnene 
Happy og Biff, er både gode og utleve-
rende, selv om kona havner i skyggen av 
sterke mannskarakterer og hovedperso-
nens stormannsgalskap. Sønnene blir et 
bilde på hvordan den handelsreisende 
fars idealer blir prakket på sønnene og 
får dem til å ta valg som strider mot deres 

punktbelysning og handling i økende 
grad gjør seg gjeldende og repeterer de 
viktigste detaljene fra den innledende 
samtalen for publikum. Samtidig under-
bygges den tidvis anspente stemningen. 
Et grelt rosa lys fyller soverommet når 
den handelsreisende bedrar sin kone, 
og antrekk er med på å skildre tidshopp 
og hovedkarakterens død. Slutten er 
like subtil og åpen som starten er rik 
på samtale. Det er ingen beroligende 
epilog, men en vag antydning om død 
og ensomhet for kona Linda som blir 
stående alene.

EN HANDELSREISENDES DØD - TRØNDERLAG TEATER - 22.01
TEKST: IDA JOHANNE JØNSBERG idajons@underdusken.no  FOTO: BENGT WANSELIUS, PRESSEFOTO

Drømmer som brister

Dette er ikke forestillingen for 
den som ønsker seg en god 

latter, men heller en oppfordring 
til å sette spørsmålstegn ved om 
vi har kontroll over våre egne liv.



scenen for stor. 
Allerede lenge før konserten startet, 

var det tettpakket. Oppmøtet på Brukbar 
kan rett og slett sies å være upåklagelig. 
Det hadde ikke vært plass til flere om 
man så var stablet i høyden. Det ble 
veldig varmt, utrolig trangt og mye brunt 
trøndersk festivalbrygg var i omløp. 

Musikk for 
folk-rockefoten
KARI HARNESHAUG – BRUKBAR – FREDAG 25. JANUAR
TEKST:  SILJE VOLLAN  silvoll@underdusken.no  FOTO:  HANS KRISTIAN RYTTERSVEEN

KONSERT

ved første gjennomlytting, men mye 
kulere. Mtusikken hennes er energisk og 
kraftfull med innslag av noen hardere 
elementer. Sjangermessig beveger hun 
seg i et landskap innen rock, folk-rock, 
jazz og pop. Publikum ser ut til å digge 
det. 

I løpet av konserten på rundt tretti 
minutter får publikum en smakebit av 
hva Harneshaug har å by på. Det er mye, 
men likevel litt for lite. Selv om festival-
konseptet handler om å gi publikum en 
liten smakebit, skulle jeg gjerne hørt mer 
av Harneshaug denne kvelden. Tekstene 
til NTNU-studenten er nemlig fengende. 
Forhåpentligvis er ikke dette det siste 
vi hører fra tekstene og stemmen til 

Harneshaug. Det fine samspillet hun 
har med sine medmusikere hører vi 
gjerne igjen.

Det har vært mye positiv omtale og 
blæst omkring Harneshaug i forkant av 
denne konserten. Det er virkelig uttrykt 
store forventninger til henne, noe som 
gjør at hun kanskje hadde fortjent og 
trengt en større scene. Det ville gjort 
totalopplevelsen mer komplett og det 
hadde blitt en mer behagelig konsert-
opplevelse. Som publikum er det kjipt 
å ikke kunne se henne, og heller ikke 
hennes kjekke medmusikere. Det hører 
liksom litt med. Jeg fikk et par glimt av 
dem alle, men etter hvert ble trengselen 
og kampen om å komme seg nærmere 

Kari Harneshaug ga ut debutal-
bumet Early Morning Memories i mars 
2012. Tidligere har hun blant annet spilt 
på Pstereo og vært på A-listen til Radio 
Revolt. Under Trondheim Calling Live 
spilte hun intimkonsert for fullt hus på 
BrukBar. Harneshaug er blitt sammen-
lignet med flere av de store. Det skapte 
forventninger til denne konserten.

Denne dama kan virkelig synge. 
Ikke klassisk vakkert, men med en 
stemme som har et herlig særpreg. 
Samtidig har den en allsidighet mange 
antageligvis misunner. Spesielt i sanger 
som  «Dont Walk Upon My Ground» og 
«Eat My Words», kommer dette tydelig 
fram. Det var ikke lyden jeg forventet 

Til tross for plassmangel og det 
hastige konsertprogrammet, var 

dette likevel en utrolig stem-
ningsfull konsert.

Sammy for første gang i filmen tar til 
tårene når han beskriver hjemkomsten 
til Norge. 

Godt spill, grusomme spillere

DOTA 2 - PC - VALVE SOFTWARE
TEKST:  BÅRD  JAHNSEN bajahn@underdusken.no  

SPILL

er bare ett kart, og oppdraget er alltid 
det samme. Variasjonen ligger i de 
forskjellige heltene. I skrivende stund 
finnes det nærmere hundre forskjellige, 
alle med unike egenskaper. Det finnes 
magikere, helbredere, krigere og snik-
mordere og laget ditt er avhengig av å 
ha en god blanding for å lykkes. 

Valve har gjort det tydelig at mye 
av fokuset til Dota 2 ligger i å gjøre 
det til en e-sport. I menyskjermen kan 
man se linker til aktuelle turneringer, 
og man kan enkelt gå inn på repriser 
av kampene som de beste lagene har 
spilt. Faren med å fokusere så mye på 
det profesjonelle aspektet ved et spill, 
er at spillet kan bli vanskelig for nybe-
gynnere å plukke opp. Valve unngår 
dette delvis. I de første matchene man 
spiller, vil man bli drept på hundrevis 
av forskjellige måter uten å egentlig 

vite hva som skjer. Det tar imidlertid 
ikke lang tid før man begynner å forstå 
grunnprinsippene, og det er da spillet 
virkelig blir morsomt. 

Som alle spill hvor samarbeid 
kreves, er det viktig at spillet legger 
opp til det. Dessverre florerer det av 
idioter blant spillerne, og siden Norge 
grenser til Russland, blir man ofte plas-
sert på lag med russere som ikke forstår 
et ord engelsk. Å spille på lag med fire 
venner er derimot en helt annen opple-
velse enn å spille med tilfeldige frem-
mede. Det er som å spille to forskjellige 
spill, ett som har potensiale til å bli en 
klassiker og ett hvor man får lyst til å gi 

Dota var opprinnelig en gratis modifika-
sjon til strategispillet Warcraft 3 som ble 
så populær at den nærmest utkonkur-
rerte spillet og populariserte sjangeren 
MOBA, eller multiplayer online battle 
arenas. Dota 2 er ennå ikke utgitt offi-
sielt, men er allerede tilgjengelig på den 
digitale plattformen Steam, hvor man 
enten kan betale for tidlig tilgang til 
spillets beta-versjon, eller få en invita-
sjon fra noen som allerede har tilgang. 

I Dota 2 er man en del av et lag på 
fem spillere hvor hver enkelt kontrol-
lerer en helt. På lag med heltene er det 
en hel haug med forskjellige små krigere 
og magikere som spillerne ikke kontrol-
lerer, men som kontinuerlig angriper 
motstanderlaget. Oppgaven din er å 
trenge gjennom motstandernes forsvar 
for å ødelegge deres base. På overflaten 
kan Dota 2 virke som et enkelt spill. Det 

Spillsamfunnet ødelegger 
mye for Dota 2, men har 

du fire venner å spille med 
er du garantert en god 

opplevelse.

Uforløst potensiale

TRIKKEN TIL AUSCHWITZ - HUMMELFILM AS - 25.01.13
TEKST:  EMIL ØVERSVEEN emilover@underdusken.no  FOTO:  PRESSE

FILM

Sammys historie plasserer dess-
uten folkemordet i en norsk virke-
lighet, hvor den titulære trikken blir 
et bilde på at antisemittismen også 
fantes i Norge. Den norske NS-staten 
deporterte velvillig jøder selv uten 
press fra de tyske okkupasjonsmak-
tene, og Sammy forteller om hvordan 
norske SS-soldater sparket jødene ned i 
søla for sin egen forlystelse. På en presis 
måte skildrer han livet i leiren, hvor han 
etter hvert fikk ansvar for å bære lik til 
kremasjonsovnene. Han har autoritet 
og innlevelse, og er åpenbart drevet av 
ønsket om å fortelle, ønsket om å få folk 
til å forstå. Dette gjør i seg selv filmen 
verdt å se, på tross av at filmen har en 
rekke svakheter.

Intervjuene med Sammy suppleres 
av regissør Elsa Kvammes forteller-
stemme og offisielle dokumenter lest 
opp av skuespille Stig Henrik Hoff, 
som gir den historiske bakgrunnen for 

jødeutryddelsen. Filmen lykkes ikke i 
å balansere mellom det personlige og 
det storpolitiske, og klippingen mellom 
dem oppleves ofte som klønete og upas-
sende. Da hjelper det heller ikke at det 
filmspråklige er utført i beste tv-doku-
mentarstil, med amatørmessige effekter 
og svulstig musikkbruk. For ofte føles 
filmen som en historietime, og Kvamme 
kunne med fordel trukket tråder opp 
til fremmedhatet som igjen rører seg 
i Europa.

Det blir likevel bedre etter hvert, 
og det er vanskelig å ikke bli rørt når 

Tre ganger i løpet av livet har 93-årige 
Samuel Steinman måttet skifte navn. 
Først som gutt, da han begynte å kalle 
seg Sammy for å unnslippe vreden til 
en kristen lærer som ennå bar nag til 
jødene for korsfestelsen. Andre gang 
var i Auschwitz, da identiteten hans 
ble erstattet med fangenummer 79231. 
Nå er han igjen Sammy Steinman, den 
eneste gjenlevende av de 772 jødene som 
ble deportert fra Norge under krigen.

I Trikken til Auschwitz forteller han 
om livet sitt, fra ungdomsårene, og 
fram til han igjen vendte tilbake til 
Norge etter tre år i konsentrasjonsleir. 
Historien han forteller er velkjent, 
men byr likevel på ubehagelige sann-
heter. Igjen konfronteres vi med den 
grunnleggende særegenheten i jøde-
utryddelsen, og hvordan Himmlers 
SS-regime kombinerte byråkratiets 
dehumaniserte voldspotensiale med 
menneskers evne til banal ondskap. 

 Trikken til Auschwitz er full 
av uforløst potensial, og 

langt mindre interessant enn 
historien den forteller.
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seg etter en kamp, eventuelt kaldkvele 
de prepubertale drittungene man har 
endt opp på lag med.
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I ett år har arbeidet med årets student-
festival pågått. Over 900 norske og 
utenlandske studenter samarbeider 
om å skape den største internasjonale 
studentfestivalen i verden. Et bredt 
samarbeidsnettverk er viktig for å 
arrangere seminarer og foredrag, så 
vel som et kulturprogram som favner 
bredt. ISFiT-president Kaja Juul Skarbø 
mener årets festival nyter godt av 
ISFiTs sterke merkevare.

– De tidligere festivalene har gjort 
vårt arbeid lettere. Organisasjonen har 
mye godvilje i mange miljøer, og ringer 
man folk i ISFiT-ærend merker jeg at 

de gjerne vil hjelpe, sier hun.
Festivalen har i år hatt et rekor-

dantall internasjonale søknader. 
ISFiT mottok hele 6000 søknader 
fra studenter som ønsket å komme til 
Trondheim.

– Vi har deltakere som kommer til 
Trondheim fra 116 land. Geografisk 
spredning gjør oss til verdens største 
internasjonale studentfestival. I tillegg 
til dette har vi 100 internasjonale 
ambassadører rundt omkring i verden. 

Programmet byr på 17 workshops, 
denne gangen om global handel.

– Vi har omtrent 450 deltakere inter-
nasjonalt, og kan velge de mest enga-
sjerte studentene i hele verden. De 
følger hver sin workshop og utveksler 
ideer, samtidig som de blir kjent med 
folk fra andre land. Mange kommer i 
framtiden til å spille en sentral rolle i 
sine egne land. 

ISFIT

TEKST:  Kristoffer  Svendsen
                          krisven@underdusken.no
FOTO: Eirik Indergaard

Handel er årets tema under den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, 
men også kulturelle innslag er en del av programmet.

To uker med internasjonalt frivillig 
engasjement

Noen utvalgte høydepunkter

Lokal og global interesse
Blant et av festivalens mange innslag 
er John Hope Bryant, rådgiver for 
president Obama. H.K.H. Kronprins 
Haakon har også fattet interesse.

– Vi ble invitert på middag på 
Skaugum med andre organisasjoner. 
Vi inviterte Hope Bryant direkte foran 
representantene for disse organisasjo-
nene. Det hjelper å få dem personlig 
engasjert.
Lokale samarbeidspartnere er også 
involvert. Målet er å lage lage en festival 
som ikke bare er for studenter, men som 
også kan trekke et publikum blant den 
øvrige trønderske befolkningen.

– Vi ønsker å bruke byen for å vise 
frem ISFiT, slik at vi kan få et publikum 
utenfor studentmiljøet. ISFiT samar-
beider med en del eksterne scener. 
Studentes Fredsprisseremoni holdes 
for eksempel i Olavshallen. Vi arbeider 

også tett opp mot Avant Garden, 
Dokkhuset og Nidarosdomen.
Skarbø sier ISFiT skal forsøke å tilby 
et bredt program, hvor de fleste skal 
finne noe de liker. Hun trekker fram 
et par konserter hun tror kommer til å 
bli minneverdige.

– Det naturlige høydepunktet i 
kulturprogrammet er konserten i 
Nidarosdomen, som etterhvert har 
blitt en tradisjon. Jonas Alaska og 
Trondheimssolistene spiller sammen 
der i år. I tillegg spiller Moddi på 
Gulvet i Storsalen for å skape en litt 
annen opplevelse.

Dette bør du få med deg:
7.Februar, klokken 19.00: Espen 

Barth Eide, den sørafrikanske korrup-
sjonsjegeren Andrew Feinstein, og den 
indiske økofeministen Vandana Shiva 
holder foredrag om etisk handel.

7.Februar, klokken 21.00: Stein 
Torleif Bjella spiller festivalens 
åpningskonsert på Café Løkka. Dette 
er et samarbeidsprosjekt med Kakao 
Musikk.

8.Februar, klokken 22.30: Moddi 
spiller på Gulvet i Storsalen. En noe 
annerledes konsertopplevelse.

9.Februar: Den britiske journalisten 
Fred Pearce, og aktivisten David Marty 
fra Spania, holder foredrag om verdens 
økonomiske fremtid.

14.Februar, klokken 19.00: Den 
anerkjente korrupsjonsjegeren Helen 
Garlic holder foredrag om korrupsjo-
nens ødeleggende effekter.

14.Februar, klokken 21.00: 
Folkrockeren Jonas Alaska og 
Trondheimssolistene spiller konsert i 
Nidarosdomen. 

UD
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SØNDAG 3. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Bli med inn i Ingmar 
Bergmans undrende univers med 
søndagsfilmen Smultronstället.
Dokkhuset:
Klokken 18.00: John Balke og Ingar 
Zach improviserer og leker på 
Solsiden.

Klokken 23.59: Smaksett ølet med 
harde riff og basslinjer fra Slanting 
Brackets på Knaus.
Dokkhuset:
Klokken 21.00: Det NTNU-utdannede 
jazzensemblet Urban Connection 
spiller ved elva.
Olavshallen:
Klokken 18.30: Kristine Koht prøver å 
ta tempen på den norske folkesjela, 
mon om hun lykkes.

LØRDAG 2. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Har du noen gang 
tvunget deg selv til ikke å trå på stre-
kene på fortauet? Samfundsmøtets 
tema denne kvelden er tvangstanker.
Klokken 22.00: Eva & the Heartmaker 
byr på popmusikk og gåsehud i 
Klubben
Klokken 23.59: Akademisk hiphop fra 
CMB smeller fra høyttalerne på Knaus.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 20.30: Seksmanns akustisk 
jazz i gata til Jaga Jazzist i det intime 
lokalet på Ila.
Byscenen: 
Klokken 20.30: Hvem har vært mest 
gjeldende i 2012? Natt & Dag deler ut 
trondheimsprisen.
Blæst:
Klokken 22.00: Nord-Norge og 
Brooklyn fusjonerer. DJ Joddski & 
Drahpaa velger musikken, vi danser.

TIRSDAG 29. JANUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Edgar slipper inn alle 
triviahoder til tirsdagsquiz.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 18.00: Brainnstasjonen mobi-
liserer i et idémyldringsmøte om 
frivillighet i Ila-området.

ONSDAG 30. JANUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Litterær diskusjon i 
Klubben om grenseoverskridelse i 
nordisk litteratur.

TORSDAG 31. JANUAR
Olavshallen:
Klokken 19.30: Trondheimssolistene 
varter opp med kammermusikk.
Olavs pub:
Klokken 20.00: Le, og lev lenger 
på Stand-up Trondheims Comedy 
Night!!!!
Nidarosdomen:
Klokken 20.00: Barokkfestivalen 
Barokkfest åpner, Domen byr på 
korsang og klassisk musikk.

FREDAG 1. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 22.00: Eksperimentell pop fra 
New-Zealand, The Ruby Suns gjester 
Klubben.
Klokken 22.00: Ridder av St.Olavs 
orden, Åge Aleksandersen, svinger seg 
i Storsalen sammen med Sambandet.

TIRSDAG 5. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Den evig populære 
tirsdagsquizen holder stand på Edgar.
Ila Brainnstasjon: 
Klokken 19.00: Ta med deg instru-
mentet ditt og bli med på Jam Session.
Prinsen Kino:
Klokken 19.00: Cinemateket tar deg 

tilbake til fortiden med klassikeren 
Lawrence of Arabia.
Vitenskapsmuseet:
Klokken 19.00: Er det riktig å holde 
dødssyke i live så lenge som mulig? 
Etisk debatt ved Suhmhuset.

ONSDAG 6. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Oppdag nye musikalske 
stjerneskudd på Urørtfinalen 2013.
Ila Brainnstasjon: 
Klokken 19.00: Få bruk for all kunn-
skapen du trodde du aldri skulle få 
bruk for på brainnstasjonens quiz.

TORSDAG 7 FEBRUAR
Café Løkka:.
Klokken 21.00: Stein Torleif Bjella spiller 
vonde viser for gretne gubber og glade 
studenter i samarbeid med ISFiTog 
Kakao musikk.
Trøndelag Teater:
Klokken 19.00: Jean Racins klassiske 
kvinneportrett Fedra premierer.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 20.00: De som vil gjøre noe 
annet enn ISFiTer også heldige, Out of 
his Hands spiller gitarbasert pop.

FREDAG 8. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: ISFiT åpningsseremoni 
i Storsalen.
Klokken 22.30: ISFiT første konsert 
er den nordnorske, ullgenser-
kledde Moddi, han med gitaren og 

Ung og norsk 
under ISFiT
Fra 10. februar spilles Youth/Within/Bus på Knaus i 
regi av Samfundets interne teater. De har et håp om 
å vise de 450 studentene som inntar byen hva som er 
norskt.

Line Rude Jacobsen er produsent for 
oppsetningen og kan fortelle at stykket 
er delt inn tre sekvenser. Hver sekvens 
er en monolog.

– Flere av skuespillerne har tatt del 
i skrivingen og brukt egne erfaringer i 
utarbeidingen av manuskriptet. Jeg tror 
det kan gjøre stykket ekstra sterkt og 
være med på å røre publikum.

Line forteller videre at hver monolog 
har ulik tematikk, men at alle sammen 
tar opp hvordan det er å være ung og 
norsk. 

– Tanken er å vise de studentene 
som kommer med ISFiT hva det inne-
bærer å være norsk. De ulike mono-
logene tar opp sider ved den norske 
kulturen, så det kan også sees på som 
et bidrag til debatten som går i media 
om dagen.

Forestillingen spilles 10.-21. februar 
på Knaus.

UD

MUSIKK

TEKST:  Ida Lyche                      
 idalych@underdusken.no
FOTO: SiT
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trekkspillet.
Royal Garden:
Klokken 19.00: Få en smak av 
eggende latinamerikanske rytmer på 
Latinofestivalen.
Byscenen: 
Klokken 18.00: Ungdommens 
Kulturmønstring viser det beste fra 
byens nye talenter.

LØRDAG 9. FEBRUAR
Samfundet:
ISFiT har lagt opp til en storslått lørdag.

SØNDAG 10, FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 18.00: Samtidsdiagnose i regi 
av SIT, teaterstykket Youth/ Within/ 
Bus retter fingeren mot vår egen 
generasjon.
Klokken 22.00: Fortsett teaterkvelden 
med improvisasjonsjam på Klubben.
Nova kino:
Klokken 16.00: Mann møter vind-
mølle. Don Quijote overført fra 
Bolsjojballetten.

MANDAG 11. FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 21.00: Det Andre Teateret tar 
over Storsalen med improvisasjon i 
stykket Instant Broadway.

TIRSDAG 12. FEBRUAR
Årets tredje utgave av Under Dusken, 
ramler på magisk vis ned i stativet der 
hvor du tilbringer dagene dine.

Foto: Arbeiderpartiet

Foto: Bendik Laukeland Knapstad

Foto: Presse

Foto: Cinem
atekene
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Slutt å myse sånn

...at nytt år med blanke ark

...at trikken til Auschwitz.

...at båten til Bergen.

...at folkevognbussen til 
Bergen-Belsen.
...at harrybussen til 
Sachsenhausen-alle.
...at femmer’n til gasskammeret.
...at krystallnattbussen til Israel.
...at som fuglen flyr til 
Ravensbruck.
.. at dette e’kke innafor en plass.
...at hvem bryr seg om 
undervisningskvalitet?
...at en bussjåfør, en bussjåfør.
...at nisser og dverger, busser i 
berger.
...at det er en mann uten særlig 
stor allmenn interesse.
...at det PÅSTO MAN FØR I TIA.
...at nye tider i Fitteblekka.
...at Samfundet HADDE opptak. 
...at men det er for sent nå, dust.
...at hvem bryr seg om 
undervisningskvalitet?
...at la oss heller snakke om det 
er kaldt på Dragvoll?
...at det er det ikke i helvete?
...at Siv.ing - satan linken virker 
sterkere for hver dag som går.
...at kulda gjør at dragvollstu-
dente flykter fra Trondheim.
...at det hjelper ikke hvor mye 
statsvitenskap du har studert.
...at når du flytter til feriekoloni i 
Spania, så går det i Frp.
...at eller de kan studere Australia 
på Bali.
...at hva i helvete er Språkåret?
...at trodde det var Dragens år?
...at det er ei feiring av følk som 
skriv soleidis
...at tilbake til grotten, ditt jævla 
troll

I saksa
... the Aristocrats!
VG.no kan melde at at Silvio Berlusconi 
forsvarer Mussolinis Hitler-støtte 
i anledning den internasjonale 
Holocaust-dagen.

Jøde
Vårt Land melder at Grete «Shekhel» 
Faremo ønsker å lage en jøde over 
jødejød mot norske jøder. Faremo har 
sett seg lei jødejødet og røper at et nytt 
jødesakssystem er underveis, men at det 
det vil ta . . . tid.

En skal tidlig krøkes
Bygde-Norge (og Namdalsavisa) har mangt å by på. I 
Namdalen havnet en mindreårig fyllekjører i grøfta. Den 
ambisiøse ungdommen prøvde å rette opp uhellet ved å 
stjele en traktor fra en nærliggende gård. 

Literally speaking
Ifølge Dagbladet døde over 200 mennesker da en brann 
startet i et diskotek i Brasil. Trolig var det ingen som tok «the 
roof is on fire» seriøst nok.

Den 22. januar ble Spitpostens utsendte befølt i det 
han skulle gå på bussen.

– Ikke vær sjenert, du har meg jo allerede i lomma, 
hvisket den mørkhårede kvinnen i det hun tegnet et 
hjerte i den utsendtes skritt. 

 Hva faen er det du gjør? Tafser du på meg på bussen?
 - Ja, svarer kvinnen, og smiler.
 Etter enda litt mer beføling forklarer kvinnen at de 

fleste studenter synes hennes varme befølende hender 
er et velkomment avbrekk i en busstilværelse hvor de 
fleste kun får en nærgående, men kald, skulder. 

– Mange setter pris på muligheten til å ta meg i 
eller på femmer’n, sier hun.

Det har blitt svært fullt på bussene, som gjør at det 
kan være vanskelig å få kontakt.

– Mange merker ikke engang at jeg berører deres 
mest intime deler, forteller hun.

Ifølge lommekvinnen har det vært få negative 
reaksjoner.

– Hvis noen blir sure, smiler jeg og forklarer at jeg har 
gått på Gløshaugen siden jeg var ni år, og derfor ikke 
forstår verken intimgrenser eller bussetikette, sier hun.

Skulle noen fortsatt etter denne åpenlyse løgnen 

Ny overgrepskviNNe 
i TroNdheim
Lommekvinnen hevder hun har vært i lomma på 
flesteparten av Trondheims studenter.

TEkST:  Johan Møkkerbakken
 Aasboy@spit.no
FOTO:  Ludde Leganger

(lommekvinnen stammer opprinnelig fra et kristenkonser-
vativt miljø), har hun likevel ett siste ess i ermet. 

– Ingen blir sure hvis du legger litt godteri i lomma på 
dem, sier hun, og blunker. 

Høy alder er det eneste som kan sette en stopper for 
den sultne kvinnens tilnærmelser.

– Evighetsstudenter er for gamle til å sitte på dette fanget, 
sier hun og legger til: – Og Fitteblekka-redaktøren. Jeg er 
jo ikke helt desp.

Særinga og sosiologa Per Bergersen reagerar kraftig på lomme-
kvinnas frittalande utspel. Han meinar at slike holdningar bevisar 
at likestillingen har mye å gå på.

– Hvorfor skal kvinner på liv og død ape etter mer prestisjepre-
gede, mannlige yrker og hobbyer? Dette tyder på et hegeliansk 
herre-knektspill som vedlikeholder kjønnsbarrierene. Kvinner får 
aldri lov til å være nettopp det - kvinder.

– Men det svage kjønn har vel fået det bedre, både med tanke paa 
eukonomi og frihed?

– Penger, saa visst. Men frie blive de aldrig. Nordmenn hafue 
masse Pænger nu. Hvorfor bruge ikke dhise Fruentimmene helder 
sin Kronasje på Sminke og Shopping? Jo, for di de fornægte sitt 
sande Jeg. Det er skammarlegt. I ríkustu heimi land! kallar hann.

Spitposten mun skrifa meira umb það síðr. Ek flakk after wodu-
ride witadahalaiban worahto. SP

maNNsakTivisT iNdigNerT

(HArdEr TidEr i prESSEbrAnSJEn. SOrry)
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Connect the dots

Lite å gjøre i starten av semesteret? Prøv deg 
på quizen vår! Send svarene dine til 
konkurranse@underdusken.no og bli med i 
trekningen av kinobilletter og flaxlodd. Vinneren 
trekkes den 8. februar og annonseres på vår 
Facebook-side.

1. Hva heter verdens største studentfestival?

2. Hvilken sørstatsrapper gjestet Trondheim i 
slutten av januar?

3. Når arrangeres det quiz i Edgar på 
Samfundet?

4. Hvem skriver helse- og seksualitetsspalta 
til Under Dusken?

5. Hva blir 2 + 3 x 2 - 1?

6. Hva heter bussjåføren som kler seg i nisse-
uniform i julestria?

7. I hvilken kommune holder ISFiT 
dialoggrupper?

8. Hva heter studenten som stiller til rektor-
valg i Oslo?

9. Hvem er prosjektleder for Språkåret 2013?

10. Hvorfor flytter så mange fra Trondheim 
etter studiene? (Begrens svaret til 1/2 side. 
Kreativitet belønnes.)

Studentquiz

31 52 24 16 15

25 17

98 20

61 41 71 7

13 20 12

27 62 06

10 14

81 61 5

13 17
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