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Livet i asyl 20



2 INNHOLD

Kriminelle asylsøkarar som stel og driv med 
narkotika i Oslo. Asylmottak som må auke 
vakthaldet og setje opp høge gjerder for å bukt 
med dei pågåande narkolangarane som kjem 
til mottaka. Aylsøkjarar som kjem til landet, 

eine og aleine for å drive med kriminalitet og utnytte 
det norske systemet. Asylsøkjarane har fått mykje merk-
semd i media den siste tida.

 Sjølv om dette samla sett gjeld ein veldig liten del 
av alle asylsøkjarane som kjem til landet årleg, sit mest 
sannsynleg mange igjen med eit dårlegare inntrykk av 
folka som kjem til Noreg for å søkje hjelp. 

For alle veit jo at flyktningane som kjem til landet 
vårt er heldige. Dei får ein stad å bu, mat å leve på, 
og lommepengar til eige bruk. Sjølv om dei ikkje har 
fått opphaldstillatelse endo, og sjølv om dei ikkje har 
gyldige identitetspapir, får dei lov til å vere her medan 
dei ventar på avgjerdsla. 

Små, nedsarva bustadar. Eit nytt land, og ein 
framand kultur. Språket er vanskeleg, dagane lange, 
og det er slitsamt å gå rundt i uvissa. Det er kvardagen til 
mange asylsøkjarar. For mange står livet på vent, medan 
søknaden deira ligg i ein bunke, eller i ein ringperm på 
kontoret til ein statsansatt og ventar på å bli behandla. 

Og endo verre er det for dei som ikkje har gyldige 
identitetspapir. Dei har ikkje lov til å jobbe. Dei kan 
heller ikkje bli sendt ut av landet før papira er oppdrivne 
på ein eller anna måte. Dei kan ikkje gjere anna enn 
å vente. 

Heldigvis er det ikkje krig, hungersnaud, eller store 
naturkatastrofar her til lands. Me symjer i oljepengar, 
fenalår og rømmegraut. Me står på ski, et vafler med 
brunost og ser på hurtigruta minutt for minutt på tv. 
Heldigvis bur me i Noreg.

Men uansett kven du er, kvar du er frå, eller kva 
situasjon du er i, kan ei ventetid i uvissa gjere vondt. 
Til og med dersom du bur i Noreg. 
HCV  

Heldigvis bur me i Noreg 
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I valgkampen har grønn industri, grønn 
økonomi og grønt forbruk vært sentrale tema.
Miljøpartiet de Grønne har fått mer oppmerk-
somhet enn noen gang, og da spesielt blant de 
yngre velgerne. De unge velgerne har selv stilt 
krav til partienes klimapolitikk, nettopp fordi 
det er deres fremtid som vil bli påvirket. 
Hvor mye ansvar har du som student for 
miljøet? 

Personlig har jeg ikke troa på at miljøkrisa 
kommer til å gå over fordi enkeltmennesker 
skjerper vanene sine. Folks forbruksvaner har 
ikke sett ut til å endre seg de siste åra, og nor-
dmenn bruker mer enn noensinne. Det inter-
nasjonale energibyrået melder at vi må la to 

tredjedeler av verdens olje ligge for å begrense 
klimaendringene til to grader. Da kan man 
tenke seg hvor negativt det vil være med enda 
en ny oljeplattform.

Flere miljøorganisasjoner, blant annet 
Natur og Ungdom, har gått bort fra å fokusere 
på privatpersoners forbruk. Det er mer effek-
tivt å fokusere på de store grepene, som kam-
pen mot videre oljeboring og bedre tilretteleg-
ging for kollektivtransport. Jeg sier ikke at vi 
ikke skal være miljøbevisste i hverdagen, men 
at de større kuttene er viktigere enn de min-
dre. 

Hva som er realistisk å forvente av Norges 
befolkning kommer helt an på om samfunnet 
er tilrettelagt for klimakutt. De store kuttene 
må tas, og det må bli enklere for befolkningen 
å redusere forbruket. Folk endrer ikke vanene 
sine på eget initiativ, da hadde de allerede 
gjort det. Ny teknologi og bedre tilretteleg-
ging vil ikke løse alt; verden kommer ikke 
unna global oppvarming fordi jeg bytter ut 
lyspærene mine med sparepærer. 

Vi må se miljøspørsmål i et større pers-
pektiv. Man kan ikke tenke at siden man har 
varmepumpe er det helt greit med litt ekstra 
oljeboring i nord. Vi må være bevisste når de 
store avgjørelsene skal tas. Hvis Norge ikke kut-
ter raskere ned på klimautslippene nå, må enda 
større kutt tas om noen år. 

Konsekvensene av en dårlig klimapolitikk er 
det de yngre velgerne som kommer til å kjenne 
på kroppen. Sannsynligvis er dette årsaken til 
at de fleste miljøaktivistene ikke er i førtiåra. 
«Klimakamp uten rettferdighetsperspektiv vil 
ikke lykkes, fordi du ikke kan forvente at men-
nesker som lever fra dag til dag skal handle for 
generasjoner», sier leder Audun Lysbakken fra 
Sosialistisk Venstreparti. En uunngåelig kon-
sekvens av å satse på miljøet er at man må kutte 
ned på offentlige velferdstjenester. Det koster 
å ha en ambisiøs klimapolitikk, og det gjør at 
miljøpartiene ikke alltid er like populære. 

Ansvaret ligger hos alle, men aller mest hos 
de unge. Alle er enige om at klimakutt må gjen-
nomføres, så hvorfor ikke kutte nå? 

Miljøet går i arv
Hvem skal ta ansvar for miljøet, når konsekvensene ligger langt fram i tid? 

Nyhet

Illustrasjon: Kanutte Næss 
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Journalist

Hilde Heggstad 



Så kanskje det er slik det er. Man 
må ut for å kjøpe venner. Det vi 
lærte vi ikke skulle gjøre da vi 
var små. Og de som skal bryte 
ned barndommens uskrevne 
lover er Samfundet og Margrethe 
Assev. For Studentersamfundet i 
Trondhjem skal være et naturlig 
tilholdssted for alle studenter. 

10 
år 
SiDEN

Forøvrig reagerer jeg på at UD er 
så til de grader radikalt. Til alle 
dere konservative som av en eller 
annen merkelig grunn fortsatt 
anerkjenner Under Dusken (og 
der andre som ikke gjør det), har 
jeg bare en ting å si. Selv om dere 
er fornøyde med ståa, må dere 
ikke gi blaffen i politikken. Våkn 
opp, og se hvor de radikale fører 
oss hen!

25 
år SiDEN

Ser vi utover Europa idag, ser 
vi en blødende og sønderslitt 
verdensdel hvis fremtidsutsikter 
vel ikke ser altfor lystelig ut, – i 
en rekke land kan det kanskje se 
tilsynelatende bra ut, det er lykkes 
å bringe fasaden iorden og å tilvei-
ebringe det besnærende begrep 
«orden» utav kaos. 

75 
år SiDEN

SIST:
Siden

UD FOr

Tavleproblemer for AtB

Dusken.no skrev forrige uke om 
fortvilelsen som oppstår når bussen 
forsvinner fra tavla på busshold-
eplassen. Fungerende iKT-sjef 
ingar Sandvik i AtB forklarer at 
sanntidssystemet fungerer slik at 
bussene sender ut et signal fra hvor 
de befinner seg, og på den måten 
beregner ankomst til holdeplassen. 

– Det hender at noen busser ikke 
er koblet til systemet, eller at bussen ikke 
kjører ruten den er satt opp til, sier Sandvik. 

Om bussen blir forsinket havner den 
bak i køen som vises på tavla. Den kan bare 
vise fem avganger på en gang, så det kan 
hende at bussen man venter på, forsvinner 
fra oversikten. Avgangen kommer tilbake 
når det er plass på skjermen, forklarer Sand-
vik. Busstidene forsvinner dersom bussen 
ikke har kommet til rutetiden.

 Problemet er mest utbredt på de største 
holdeplassene med flest bussavganger. AtB 
jobber med å forbedre problematikken med 
bussene som forsvinner fra tavla, og som 
ikke kommer opp i det hele tatt.

Løper for klovnene

Torsdag 5. september arrangerte linjeforeningen til en-
ergi og miljø ved NTNU historiens andre Klovneløp. 
Veldedighetsløpet arrangeres for å hjelpe Sykehusklov-
nene med å bli et fast innslag på sykehuset St. Olavs 
Hospital, og leder Lars åmellem er veldig fornøyd 
med oppslutningen rundt løpet. 

– Det har vært stor pågang på plassene, og løpet 
har blitt fylt opp raskt. Vi ligger an til å kunne gi en 
større sum til Sykehusklovnene enn i fjor, sier han til 
dusken.no.  
For hver av de 450 deltagerne i løpet gir selskapet Mul-
ticonsult 150 kroner til den gode saken. Sykehusklovn 
Arturo Tovar er svært positiv til prosjektet.

–Det er stort for oss at studentene gjøre dette på 
eget initiativ, og det er fint at de gjør dette for barna,  
sier han.
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www.ute.no

En av Norges fl otteste klatrehaller med vegger på 17, 16, 13 og 11m og mer 
enn 130 ulike ruter. Trondheims tauklatrehall ligger naturskjønt til ved Lade-
hammeren.

• Klatrekurs (hver uke)
• Sjelden kø (130 ruter)
• Grunnkurs havpadling
• Årskort / avtalegiro m 

studentrabatt
• klatrebutikk v/ G. Bybro 

Studier i utlandet gir ingen snarvei til jobb

Ferske tall fra Lånekassen viser at antallet uten-
landsstudenter øker, og i undervisningsåret 2012 – 
2013 valgte nesten 25 000 norske studenter å studere 
i utlandet. i artikkelen «Degree Mobility from the 
Nordic Countries: Background and Employability», 
ser forskningsleder Jannecke Wiers-Jenssen i NiFU 
nærmere på hvilke fordeler studentene har av et 
studieopphold i utlandet. 

– Vi ser tendenser til at det kan være noe van-
skeligere for disse studentene å få seg jobb når de 
kommer tilbake til Norge. Men vi ser også at dette er 
et overgangsproblem. Totalt sett er det ingen ulempe 
for studentene at de har studert i utlandet, sier Wiers-
Jenssen til universitetsavisa.no. 
Forskningslederen forklarer at studenter med 
studieopphold i utlandet bruker noe lenger tid på å 
få seg jobb enn dem som studerte i Norge fordi deler 
av jobbmarkedet ikke etterspør kompetanse fra ut-

landet. Dessuten blir det vanskeligere for 
studenter i utlandet å skaffe seg et 

faglig nettverk i hjemlandet. 
Slike nettverk kan gjøre 

det lettere å få en fot 
innenfor arbeidslivet. 

Lite tyder på at det å 
ha studert i utlandet 
gir noen klar fordel 
på jobbmarkedet.

Ingen cover på fredager, 
verdt pengene på lørdager.

Blåmandag
Tetes Turnebuss

Apefredag (fra kl 16.00 - matservering)   
Ølkurs

Carl Johans gate 3 - Trondheim - mer info på diskoteket.no
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Lar studentene ta regningen
En ny avtale mellom NTNU og Akademika fører til dyrere kompendier. 
Studenter risikerer å måtte betale over 900 kroner for enkeltkompendier. 

TeksT: Weronica Heggvik
FOTO: Amalie Stokkan 

KOMPENDiEr

Bakgrunnen for den nye avtalen mel-
lom NTNU og Akademika er at Ak-
ademika tapte penger på kompendi-
ene. NTNU hadde tidligere en avtale 
med Tapir. Akademika tok over Ta-
pir i 2012, men salget av bøker har 
gått ned og SiT fikk dermed et tap 
på 21 millioner kroner. Akademika 
tok derfor opp forhandlingen med 
NTNU.

Direktør Jon Samuelsen for forret-
ningsutvikling, e-handel og forlag i 
Akademika forteller at kompendiene 

koster så mye på grunn av kostnader 
knyttet til rettigheter.

– Vi står for rettigheter, scanning 
og lager en ferdig fil som sendes til 
NTNU for trykk. Men dette koster 
og blir tatt inn i prisen til kompendi-
ene, forteller Samuelsen.

Økonomisjef Aud Gabrielsen ved 
NTNU forteller at dette ikke er en 
produksjon for å tjene penger.

– intensjonen her er ikke å tjene 
penger, det er ene og alene for å 
dekke kostnadene. NTNU har i den 
nye avtalen tatt over risikoen for 
de usolgte eksemplarene, noe som 
var årsaken til at Akademika tapte 
penger, sier Gabrielsen.

Butikkleder Trine Brøseth i Aka-

demika bokhandel bekrefter at 
prisøkningene kommer av den nye 
avtalen, men sier de ikke har noe 
med prisene å gjøre. 

– Vi er bare en videreforhandler 
i denne avtalen, vi selger kompendi-
ene til den prisen vi får beskjed om, 
sier Brøseth.

Pirater truer
De fleste kompendiene er fremstilt 
etter en avtale med Kopinor. Kom-
pendiene kan med andre ord ikke 
lånes bort, kopieres eller selges til an-
dre. Likevel er det mange studenter 
som gjør nettopp dette. Brøseth for-
teller at hun skjønner at studentene 
reagerer på prisene.

– Det er kjedelig for oss også, om 
de tror det er vi som tjener på dette, 
sier Brøseth.

Lektorstudent i geografi Joachim 
Larsen ved NTNU mener at prisene 
begynner å bli i overkant målt opp 
mot stipendet.

– Nå går det meste av pengene til 
husleie og mat. Men nå som jeg må 
kjøpe et kompendium til over 900 
kroner, som i tillegg er et av flere 
kompendier og bøker jeg må ha. Jeg 
hadde satt pris på at prisene holdt seg 
mer stabile, sier han. 

Larsen forteller at han ikke kom-
mer til å kjøpe kompendiene fra Aka-
demika når det er så høye priser og 
han har andre muligheter. 

Det er trist at det er studentene som må 
ta regninga når NTNU taper penger på 
dagens system. Det blir en for lettvint 
løsning. Jeg forstår at universitetets 
monopolposisjon ikke gjør det veldig 
motiverende å finne en ny ordning, men 
både studentene og miljøet fortjener en.

At norske studenter bruker 
unødvendig mye penger på 
pensum kan vi alle være enig i. Det som 
er problematisk i denne saken er sig-
nalene NTNU sender studentene. Ved 
å la studenter som faktisk kjøper kom-
pedier på lovlig vis betale for dem som 
ikke gjør det, sender NTNU 
signaler om at det lønner seg å være 
uærlig. Det burde ikke være en lærdom 
man tar med seg etter endt utdanning. 

NTNU trykker opp 
kompendier basert på antall 
studenter som tar faget hvert 
semester. De må da betale for både trykk 
og rettigheter for et produkt som ikke 
nødvendigvis blir solgt. En prisøkning 
vil trolig føre til at enda flere studenter 
velger å kjøpe brukt, selv om dette ikke 
er lov. Sannsynligvis vil NTNU fortsette å 
tape penger på solgte kompendier. 
Det finnes bedre løsninger. Det er 
opplagt at dagens ordning ikke 
fungerer, verken for universitetet eller 
studentene. Det er på tide å tenke nytt. 
Over hele verden blir mer og mer faglit-
teratur gjort tilgjengelig digitalt. Da jeg 
studerte i Australia fant jeg ofte 
pensum digitalt hos universitetsbib-
lioteket. Både jeg og miljøet tjente på 
dette.

En biblioteksbasert løsning er 
selvfølgelig en drømmesituasjon, men 
velger man digitale kompendier 
kutter man i hvert fall kostnader for 
trykk og papir. I tillegg kan man også 
eliminere kostnaden for rettigheter på 
usolgte kompendier. Med digitale kopier 
vil man lettere kunne beregne og betale 
kun for solgte kopier, og ikke for 
trykte. Dessuten slipper man å 
belaste jordkloden med produksjon av 
papir som ikke blir lest.

På tide med 
nytenkning

kommentar

– Jeg kan få låne, kjøpe eller 
kopiere opp kompendiet av en venn 
som har gått pedagogikk tidligere. 
Da har jeg ikke så lyst til å bruke over 
900 kroner på et kompendie der jeg 
bare trenger 7 av 20 artikler, forteller 
han. 

Gabrielsen ved NTNU mener det 
er synd at studentene bryter lovene 
på grunn av de høye prisene.

– Det er overhodet ikke bra at stu-
dentene kjøper brukte kompendier, 
vi kan ikke støtte det. Vi ønsker en 

billigst mulig fremstilling av kom-
pendiene, studentene skal ikke be-
høve å betale mer enn de må, sier 
Gabrielsen.

rimeligere digitalisering 
Gabrielsen forteller at UHF og 
Kopinor forhandler om muligheter 
for digitalisering av kompendiene.

– Dette er jo mer miljøvennlig, og 
vi forventer at det blir rimeligere, 
sier Gabrielsen. 

Administrerende direktør Yngve 

Slettholm i Kopinor sa tidligere i år 
til Dusken.no at de holder på med et 
nytt nettbasert system som vil mini-
mere ulovlig salg av kompendiene. 

– Fra og med neste år vil vi lan-
sere et nytt system som blir enklere 
å forholde seg til. Da kan man velge 
om man vil ha digitale kompendier 
eller papirkompendier, sa Slettholm 
til Dusken.no. 

werohegg@underdusken.no

mari maaø nilsen

Journalist

UForUtsigBart: Lektorstudent Joachim Larsen mener kompendiene er blitt altfor dyre. 



NTNU åpnet forrige uke Norges 
første MOOC-kurs. MOOC står 
for Massive online open courses og 
er en forkortelse du bør lære deg 
først som sist. Så lenge man har 
nettilgang kan man følge slike kurs 
hvor som helst i verden, og ofte er 
de gratis. Det første MOOC-kurset 
på NTNU går ved institutt for 
teknologiendring og samfunnsut-
vikling og ledes av professor Arne 
Krokan ved institutt for sosiologi 
og statsvitenskap.

mooC-revolusjonen
MOOC beskrives som starten på 
en utdanningsrevolusjon. Men 
på samme måte som nedlast-
ing av musikk ga platebransjen 
vanskeligheter, kan nå åpne kurs 
bli en utfordring for de etablerte 
universitetsstrukturene. Prorektor 
Berit Kjeldstad ved NTNU leder 

et utvalg oppnevnt av regjeringen 
som skal se på bruken av MOOC i 
høyere utdanning.

- For oss er det viktig at vi fokuser-
er på nye læringsformer som skaper 
variasjon i undervisningen. Vi 
ønsker hele tiden å være i front og 
være innovativ. Forskning viser at 
variasjon i for eksempel matteun-
dervisning får flere til å henge med. 
Læringsutbyttet studentene sitter 
igjen med er det viktigste kriteriet 
når vi skal evaluere pilotprosjektet, 
sier hun.

en global konkurranse
MOOC har slått igjennom for fullt 
i USA. Eliteuniversiteter som Har-
vard, MiT og Stanford har allerede 
etablert seg som sentrale aktører på 
det globale MOOC-markedet. Uni-
versiteter lever av distribusjon av 
kunnskap, og en åpen konkurranse 
mellom verdens universiteter kan gi 
universitetene med høy status store 
fortrinn. 
– Kan NTNU stille opp mot Harvard?
– Det er først og fremst et 

ressursspørsmål, og blir naturligvis 
vanskelig å konkurrere med inter-
nasjonale eliteuniversiteter. Vår 
mulighet i et globalt marked ligger i 
at vi må være unike og tilby emner 
folk er fornøyde med og anbefaler 
videre. Arktiske fag er eksempel på 
en nisje der vi kan hevde  
oss internasjonalt, sier Kjeldstad. 
NTNU som realfagsinstitusjon kan 
bli spesielt utsatt i en global konkur-
ranse. realfagene er i mange tilfell-
er universelle og gjør konkurransen 
større, medgir  Krokan. Det kan bli 
en finansiell utfordring. 

– Mange introduksjonkurs er like i 
hele verden, spesielt internasjonale fag 
som matematikk. Hvis noen lager et 
supert introduksjonskurs i Kina som 
er gratis, kan norske studenter heller 
trekke dit. 

Kulturspesifikke fag som sosi-
ologi vil ikke bli truet i lik grad. De 
er kontekstavhengige og varierer fra 
land til land.

Påvirker planleggingen 
i fremtiden kan normen være at 

professoren kommer inn i stuen din 
for å undervise – riktignok gjennom 
cyberspace. Som en konsekvens kan 
campus bli tømt for studenter. Det 
kan ha betydning for samlokaliser-
ingsspørsmålet som diskuteres på 
NTNU. Når undervisningen går 
fra å være fysisk til å bli virtuell vil 
antageligvis ikke utbygging av nye 
klasserom og auditorier være like 
presserende. 

– MOOC kan fort bli relevant i 
diskusjonen om samlokalisering. Skal 
man bygge nye bygg og nye audito-
rier når utviklingen går i en annen 
retning? MOOC vil i hvert fall kreve 
andre romløsninger der gruppearbeid 
og diskusjon står mer sentralt, sier 
Kjeldstad.

11. september arrangerer NTNU 
og Universitetsavisa et debattmøte i 
Trondheim om de nye formene for 
digital utdanning. Arne Krokan, 
prorektor Berit Kjeldstad og NTNUs 
rektor Gunnar Bovim vil delta i pan-
elet.             

marreflaten@gmail.com
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Onlineuniversitet  
kan gi NTNU hodepine
Den nye trenden med gratis nettbasert undervisning gir NTNU nye finansielle og strukturelle utfordringer. 
Utviklingen kan også ha innflytelse på avgjørelsen om å samlokalisere Dragvoll og Gløshaugen.

institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse holdt nylig et inspi-
rasjonsforedrag i samarbeid med iS-
FiT. Temaet var grønn verdiskaping, 
og her ble bærekraft, samfunnsans-
var og forretningsetikk tatt opp til 
diskusjon. iSFiT-president Marius 
Jones var en av foredragsholderne, 
og tok opp problematikken knyttet 
til korrupsjon i næringslivet. 
– Korrupsjon er et tema som alltid 
kommer opp under workshopene jeg 
har vært ansvarlig for under iSFiT. 
Uavhengig av deltakerne sitt hjem-
land, står tematikken alltid sentralt 
i problemene hjemme, sier han.

korrupsjonen tar en fjerdedel
På en rekke reiser i utlandet har 
Jones selv opplevd hvor problem-
atisk korrupsjon kan være for 
næringsdrivende.

- En økonomisjef i et større bygge-
firma i Sri Lanka har anslått at bes-
tikkelser og korrupsjon utgjør 25 
prosent av alle utgiftene til firmaet, 
sier Jones.

Han forklarer videre at bestik-
kelser avgjør hva som gjennomføres. 
Dette påfører samfunnet store tap.

- Det er klart at når antall 
leiligheter som bygges, og ikke minst 
hvem som får bygge i Sri Lanka, blir 
avgjort av korrupte tjenestemenn så 
lider landet i form av tapt verdiskap-
ing, sier iSFiT-presidenten.

i en undersøkelse utført av an-
tikorrupsjonsorganisasjonen Trans-
parency international svarer 27 
prosent av alle deltakerene at de har 
betalt bestikkelser til offentlige in-
stitusjoner det siste året. 

- ifølge den amerikanske ambas-
saden i Ghana går en fjerdedel av 
Afrikas BNP tapt i korrupsjon, sier 
Jones.

også i norge
i Norge er også korrupsjon et prob-
lem. Tre prosent av respondentene 
som har vært i kontakt med of-
fentlige institusjoner i Norge svarer 
på Transparency internationals un-
dersøkelse at de har betalt bestik-
kelser. 

PWC sin Global Economic Crime 
Survey (GECS) fra 2011 viste at nest-

en en tredjedel av de største norske 
virksomhetene hadde opplevd al-
vorlig økonomisk kriminalitet det 
siste året. Undersøkelsen gjaldt en 
periode på ett år, fra høsten 2010 til 
2011. Der kom det også frem at 16 
prosent av bedriftene hadde erfart 
korrupsjon direkte. 

Over halvparten av bedriftene 
som har erfart økonomisk krimi-
nalitet det siste året i Norge, melder 
om tap på over 100 millioner USD. 
Det tilsvarer nærmere 600 millioner 
norske kroner i 2011-valutakurs. 

- Arbeid mot korrupsjon gir økt 
profitt for bedriftene, og bidrar 
dermed til en høyere  verdiskaping, 
både for selskapene og samfunnet, 
sier iSFiT-presidenten.

Kunnskap om korrupsjon er der-
for etterspurt kompetanse i næring-
slivet.

- Korrupsjon rammer ikke bare 
bedriftenes økonomi, men også om-
dømmet. Ved å  iverksette tiltak mot 
korrupsjon, kan de ansatte spare sel-
skapene for store summer som ellers 
ville gått tapt, sier Jones. 

Avslutningsvis kommer han med 
en oppfordring til NTNU.

- NTNU henger etter i formidlingen 
av kunnskap om korrupsjonsproble-
mer, sier Jones. 

opplæring i korrupsjon
Kommunikasjonsjef Stefan Okstveit 
i konsulentselskapet Sweco forteller 
til Under Dusken at kunnskap om 
korrupsjon absolutt kommer til 
nytte i arbeidslivet.

- Forretningsskikken har foran-
dret seg mye de siste årene. Før var 
det vanlig i mange land at kundene 
ga de ansatte gaver som takk for 
jobben. Denne praksisen er det helt 
slutt på, og nye ansatte blir nå lært 
opp til å skille mellom hva som er 
akseptabelt og ikke, sier han.

Okstveit sier det er viktig at 
nyansatte er klar over hvilke regler 
som gjelder i arbeidslivet. 

 - Mange av ingeniørene vi anset-
ter ender opp med å jobbe i utland-
et, der forretningsskikken gjerne er 
noe annerledes enn her. Blir en an-
satt tatt for noe som kan regnes som 
korrupsjon, er vedkommende selv 
ansvarlig for det, sier han. 

andnymo@underdusken.no

Korrupsjon på dagsorden
Tilstrekkelig kunnskap om korrupsjon kan spare næringslivet for store summer.

TeksT/FOTO:  André Nymo

UTDANNiNGSKVALiTET

MOOC-RevOLUsjONeN

FAKTA OM:N

MOOC står for Massive Online 
Open Courses og er åpne, net-
tbaserte kurs som ofte er gratis

Internett gjør at studieplassene 
ikke begrenses av antall lærere og 
plasshensyn

Studenter deltar gjennom å 
strømme forelesinger, aktivitet i 
gruppediskusjon og pensumlesing

Gjennombruddet kom på Stanford 
i USA da et kurs i informatikk fikk 
100 000 nettstudenter

Kilde : Wikipedia 

TeksT: Marius Flatås
FOTO: Anna Rosova

UTDANNiNG
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Team-basert læring gir variert 
undervisning
En forelesning der studentene konkurrerer mot hverandre i grupper, kan bli en fast del av 
timeplanen til medisinstudentene ved NTNU. 

TeksT: Vilde Baugstø
FOTO: Katinka Goffin 

FOrSKNiNG

i dagens samfunn er det viktig at 
medisinstudenter lærer å argumen-
tere på vitenskapelig grunnlag, 
mener ivar Skjåk Nordrum, profes-
sor i rettsmedisin ved NTNU og 
overlege i patologi ved St. Olavs 
Hospital.

–Sterke pasientorganisasjoner og 
politiske myndigheter presser på for 
sine interesser, og det kan være van-
skelig å stå fast på sine synspunkter. 
Team-basert læring er med på å 
styrke kompetansen til å argumen-
tere for faglige beslutninger, sier 
han. 

Vi møter Nordrum på kontoret 
hans for å snakke om nettopp 
team-basert læring, et pilotprosjekt 
han var med å prøve ut i vår. Det 
kom til etter at Børge Lillebo, dok-
torgradsstipendiat ved det medis-
inske fakultet, dro til USA på for-
skeropphold, og tok med seg idéen 
om team-basert læring tilbake til 
Trondheim. Andreklassingene på 
medisinstudiet ble prøvekaninene. 

må argumentere
– Studentene får på forhånd vite 

hva de skal forberede seg på. Når de 
kommer til undervisningen er ingen 
hjelpemidler lov, forteller Nordrum. 

Han forklarer at undervisningen 
har en oppvarmingsdel, der stu-
dentene blir gitt lettere oppgaver, 
først individuelt, deretter i grupper. 
Etter oppvarmingen får de van-

skeligere oppgaver som skal løses 
felles i gruppen. Alle studentene 
får samme oppgave, som har flere 
svaralternativer. 

 – La oss si at studentene får mel-
lom ti og femten minutter på å løse 
oppgaven. Når de har kommet frem 
til et felles svar må de rekke opp et 
skilt som viser gruppenummeret. 
Da blir det lagt press på de andre 
gruppene rundt, som ser at de også 
må komme fram til et svar, sier pro-
fessoren.

Nordrum forteller at da gruppen 
hadde svaralternativet klart, ble en 
av studentene på gruppa plukket 
ut til å argumentere for hvordan 
de hadde kommet fram til svaret. 
Han mener at studentene opplevde 
det som positivt at enkeltpersoner 
måtte snakke foran resten. 

kan brukes av alle
Team-basert læring ble i USA 

først utviklet for økonomistudenter. 
ivar Skjåk Nordrum påpeker at selv 
om læringsformen ble testet ut på 
medisinstudenter i denne omgang, 
er det noe de fleste fagdisipliner kan 
ta i bruk. 

– Siden alle studentene kan bli 
plukket ut til å argumentere på 
vegne av gruppa, er det viktig at 
hver enkelt student kommer for-
beredt til timen. Hvis man ikke har 
forberedt seg, kan man heller ikke 
bidra til at sin gruppe skal gjøre det 

bra. Det ansvarliggjør hver enkelt 
student, sier han.

studentene er positive
– Det som var bra med team-

basert læring var at man måtte be-
grunne svarene sine foran resten. 
Også de som svarte feil måtte 
forklare hvordan de hadde tenkt. 
Man kunne likevel få skryt for 
tankegangen, og det gjorde at man 
ikke ble redd for å svare feil, fortell-
er Benedikte Smenes. 

Hun og medstudentene, Edit 
Austrheim og Håvard Solvin, var 
alle med på team-basert læring i 
vår. De har lite negativt å si om un-

dervisningsformen.
– Jeg hadde blitt med på det 

samme igjen. Det er en kjempegod 
måte å oppsummere et tema på. 
En gang var vi den eneste gruppa 
som svarte rett et spørsmål. Det var 
veldig gøy. Det blir nesten litt som 
å spille «Vil du bli millionær», sier 
Solvin og smiler. Kurset ble lagt 
midt i eksamensperioden. Likevel 
møtte så mange som 80 av 120 
studenter opp for å gjennomgå pa-
tologi med team-basert læring som 
utgangspunkt. 

– Noen synes man brukte vel 
lang tid på å forstå lite. Hvis under-
visningsformen hadde blitt effektiv-
isert mer hadde det nok blitt endra 
bedre, tror Austrheim. 

Fast innslag på timeplanen?
De tre studentene synes det var 

fint med variasjon fra den faste fore-
lesningsstrukturen. De ser gjerne 
for seg at team-basert læring kom-
mer som fast undervisningsform 
på timeplanen til medisinstudenter. 
Det gjør også professor Nordrum. 

– Den tradisjonelle forelesningen 
er ikke et veldig godt egnet pedago-
gisk virkemiddel for livslang læring. 
Det kan bli ganske kjedelig for både 
studentene og for læreren, som ofte 
savner mer respons i undervisnin-
gen. Jeg tror det er viktig å variere 
undervisningsformer, og team-
basert læring er absolutt noe man 

kunne tatt i bruk, sier han. 
Det medisinske fakultet holder 

på å revidere medisinstudiet, og ble 
presentert for pilotprosjektet tidlige-
re i år. Hilde Grimstad er prodekan 
for undervisning på fakultet og fun-
gerer som overordnet leder for re-
videringen av medisinstudiet. Hun 
synes piloten var veldig interessant. 

– Gjennom team-basert læring 
får studentene mulighet til å anv-
ende kunnskapen de skal ha tileg-
net seg. å variere undervisningen 
stimulerer ofte til økt læring, sier 
Grimstad.

Hun utelukker ikke at team-
basert læring er noe som vil havne 
på timeplanen til kommende medis-
instudenter. 

– Det kan absolutt være en mu-
lighet. Hvis noen forelesere har lyst 
til å ta i bruk elementer av team-
basert læring i undervisningen sin 
allerede nå, er det heller ingen ting i 
veien for det, sier hun.         

ud@underdusken.no
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skotsk støtte og 
engelsk elendighet

Siden 1997 har Skottland hatt selv-
styre under Storbritannia. i 2014 
skal det avholdes folkeavstemning 
om skotsk selvstendighet. Blir stu-
dentene påvirket av det?

skotske subsidier 
i 2011 presenterte den nye koalisjon-
sregjeringen under David Cameron 
en tredobling av studieavgiften ved 
engelske universitet. Bare se for deg 
at en nylig innvalgt blå-blå regjer-
ing hadde innført en studieavgift 
på 100 000 NOK. i England fikk de 
som følge av økningen 15 000 færre 
søkere til høyere utdanning dette 
året. Se igjen for deg at det selv-
styrte Trøndelag i en «norsk union» 
ikke fulgte etter. Det trønderske 
parlamentet gikk isteden inn for 
gratis skolegang for trønderske stu-
denter ved trønderske universitet. i 
dette scenarioet ville da østlandske 
studenter måtte betale for å gå på 
NTNU. 

sjokkøkning i studieavgift
England økte sin studieavgift 
fra 3,290 til opp til 9,000 pund. 
Skottland gjør som vårt Trøndelag, 
og tilbyr gratis utdanning til sine in-
nbyggere. 

Universitetet som drivstoff for 
økonomien
Studenten Natalie Kitchen er 20 år 
og fra Kendale i England. Hun stu-
derer politikk på 3. året ved univer-
sitetet i Durham. Hun var heldig, og 
startet før de økte studieavgiften. 

— Det året var alle desperate et-
ter å komme inn før avgiften økte, 
derfor var det vanskelig å komme 
inn. Jeg har venner som har sett et-
ter andre alternativer på grunn av 
økningen i studieavgift. Besteven-
nen min tar mange forskjellige kurs 
på et college istedenfor.

Professor Gary Love ved engelsk-
seksjonen ved NTNU er enig. 

— Etter mitt syn er dette skrek-
kelig. Det er ren kortsiktig tenkning 
fra regjeringens side. 

Han mener at regjeringens 
hovedmål er å spare penger og re-
dusere statens ansvar. 

— Universiteter skal være et 
sted for læring, ikke bare drivstoff 
for den britiske økonomien, argu-
menter Love.

Flere kutt 
Mens regjeringspartiene i Norge 
har gått til valg om 11 måneders 
studiestøtte, snakkes det i England 
om videre kutt. Det vil si å senke 
grensen for hvor mye en må tjene 
før en må tilbakebetale studielånet: 
21 000 pund i dag. i tillegg uttalte 
den britiske finansministeren, 
Georg Osbourne, til The Guardian 
i juli 2013 at de vil kutte hundre mil-

lioner pund i The National Scholar-
ship Fund. Professor Love mener 
at en lav, men eksisterende avgift 
vil være overkommelig, men at de 
nåværende kostnadene er for høye
— Hvis du ikke får en godt betalt 
jobb vil du ikke være i stand til å 
raskt tilbakebetale så mye gjeld, 
forklarer han.

skotsk studiestøtte 
Calum Peterson er opprinnelig 
fra Glasgow, men tar en master i 
maskin ved universitetet i Aber-
deen. Student Award Agency of 
Scotland (SAAS) dekker studentav-
giften til Calum, i tillegg får ham 
rentefritt lån. 

— Jeg jobber i tillegg deltid og 
mottar et lite bidrag fra foreldrene 
mine for å dekke levekostnadene, 
forklarer han. 

Peterson forteller at han har 
venner fra andre deler av Storbri-
tannia som jobber fulltid ved siden 
av studiene for å dekke studieav-
giften og levekostnader. 

— De har alle søkt om lån og 
ulike stipendordninger, men ikke 
hatt noe hell med seg, sier han.

Det har vært stilt spørsmål om 
hvordan Skottland vil finansiere 
utdanningsmodellen sin ved en 
eventuell løsrivelse. De vil miste 
subsidiene de nå mottar fra engelske 
skattebetalere, og professor Gary 
Love bedyrer at hvis Skottland 
blir en suveren stat, så må pengene 
komme fra et sted. Det vil være et 

spørsmål om prioriteringen fra den 
nye skotske regjeringen. Han tror 
ikke Skottland vil gjøre forandring-
er hvis de forblir en del av Storbri-
tania.

dyrere fremtid i møte 
Peterson vil ikke spekulere i kon-
sekvensene av en mulig løsrivelse. 

— Folk klager på at man skviser 
de fattige ut av høyere utdanning, 
dette tror jeg stemmer. Det er ikke 
nok stipender til alle, sier han om 
den engelske studieavgiften. 

Han mener at høyere utdanning 
ikke er så prestisjefylt som det pleide 
å være og at universitetene burde 
ta inn færre studenter til såkalte 
«Mickey Mouse degrees», det vil si 
mastere og lignende i temaer som 
er lite relevante for arbeidslivet. 
Nettopp dette har også vært et av 
hovedargumentene til den Britiske 
regjeringen. 

— Men studentene burde selek-
teres akademisk. ikke ved å prise 
noen ut, sier Peterson.

Han tror det kun er et spørsmål 
om tid før det Skotske parlamentet 
følger etter resten av Storbritannia 
og innfører samme studieavgift. 

— Jeg kommer til å bli lei meg 
når dette skjer, da gratis studier har 
vært fantastisk, men jeg er vel bare 
realist.           

ud@underdusken.no 

TeksT:         Signe Ekeland
                        Miriam Nesbø 

FOTO:           Anette Morvik Robberstad (Arkiv)

STOrBriTANNiA

Hva er forskjellen på en skotsk og en britisk student?  
skottene betaler ikke. 

MiSFOrNØYDE: Økningen i studieavgiftene i Eng-
land vakte store protester.
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Neste stopp: syria 

  Helt i starten av konflikten i Syria mente 
mange i media at Assad ville bli styrtet innen 
kort tid. Hvorfor ble det ikke slik?

Assad-regimet har større oppslutning 
i befolkningen enn det mange obser-

vatører vil ha det til. Oppslutningen 
bunner ikke i at regimet anses som legi-
timt. Det er mange grupper som ikke 
liker styresettet til Assad-regimet. 
Mange syrere led under regimets 
utstrakte bruk av overvåkning, fengs-
ling og tortur. Likevel har syrerne en 
sterk nasjonalfølelse. Sånn sett er det 
mange som er mot utenlandsk innblan-
ding uten nødvendigvis å være lojale 
mot Assad-regimet. Før opprøret brøt 
ut i 2011 var det delvis økonomiske 
og stabiliserende grunner - som for 
eksempel et sekulært styresett som tok 
vare på kristne gruppers interesser - til 
at syrerne ikke opponerte mot det auto-
ritære regimet. Problemet med framstil-
lingen av opprøret og krigen slik det 
ble gjort av utenlandske statsledere og 
media, er at opprørerne ukritisk ble 
fremstilt som «good guys», selv om 
opprørerne og deres agenda har vært 
svært fragmentert og sammensatt.

 Hvorfor har konflikten i Syria utviklet seg 
fra å være et folkeopprør til å bli en kompli-
sert krig med utenlandsk innblanding?

For det første er Syria en av de viktigste 
aktørene i regionen. Sammen med 
israel og iran er Syria en viktig regi-
onal stormakt. For det andre er det 
mange utenlandske parter som har 
en finger med i spillet når det gjelder 
konflikten og dens utløp. Derfor eska-
lerte konflikten seg til å bli en langvarig 
borgerkrig. Gulflandene er medspil-
lere fordi de har så mye penger at de 
kan bidra til å påvirke konflikter ved 
å støtte opprørske grupper som tjener 
Gulfstatenes interesser. Sånn sett er 

borgerkrigen i Syria blitt en «proxy-
krig», altså en krig der utenlandske 
interessekonflikter får utslag på syrisk 
jord. Egypternes Mursi prøvde seg ved 
å blande seg inn og støtte opprørernes 
kamp mot Assad. En måte å forstå den 
egyptiske presidentens hurtige avgang 
er at det saudi-arabiske regimet mente 
at president Mursi med dette ville spille 
en for stor rolle i Midtøsten. Man kan 
ikke se Syriakrigen isolert fra makt-
spillet i regionen

.
 Hvorfor vil Vesten og de allierte hjelpe til 

med å bli kvitt Assad, når vi ser at opprør i 
regimer som Bahrain og Saudi-Arabia ikke 
får oppmerksomhet?

i etterdønningene av Gaza- og Libanon-
krigen i 2006, og særlig etter opprørene 
under den arabiske våren i 2011 har vi 
sett at konflikter mellom sunni- og shia-
muslimer har vokst i omfang. i Bahrain 
er det en sunni-elite som har slått vold-
somt ned på opprøret fra shiamajori-
teten. Her ser vi at Gulfsamarbeidsrådet 
(Gulf Cooperation Council, GCC) 
mellom de seks arabiske gulfstatene i 
Persiabukta har gått inn med militær 
støtte til Bahrians regime for å slå ned 
på opprøret. Vi ser det samme i de 
østlige provinsene i Saudi-Arabia der 
opprøret fra shiamajoriteten ble slått 
ned på, blant annet ved at shiareligiøse 
lærde ble skutt. Det er den samme shia/
sunni-aksen som er konfliktfylt i Syria. 
Der er det en sunnimajoritet som gjør 
opprør mot Assads sekulære regime, 
men Assad-dynastiet har alawittisk 
bakgrunn, som er en shia-gren. Det 
virker som om noen opprør er legi-
time mens andre ikke er det, sett i lys 
av mektige aktørers synspunkt. 

 USAs spionsjef James Clapper sa allerede 
i januar 2012 at Al-Qaida-linkede grupper 
var aktive i Syria, og at ekstremister fra Irak 

hadde forgreinet seg inn i landet, og blitt en 
del av opposisjonen. Hvorfor har ikke dette 
blitt tatt seriøst på et tidligere tidspunkt, da 
de allierte har jo tross alt en «Krig mot 
terror»?

Jeg så veldig tidlig i konflikten at opprø-
rerne viste ekstreme ideologiske og 
religiøse visjoner om hva de ønsket å 
endre Syria til å bli. Jeg mener det er 
blitt presentert en regissert og sminket 
virkelighet fra vestlig media, som i 
stor grad er blitt nøret opp om av Al 
Jazeera, lilleputtstaten Qatar sin nett-
kanal. Opprøret ble kjapt og ukritisk 
presentert som om opprørerne er «våre 
venner». Etterdønningene av støtten til 

opprørerne i Jemen og Libya har endt 
med maktvakum og kaos, noe som bør 
taes i betraktning. i denne borgerkrigen 
er voldsbruken markant på begge sider 
av konfliktlinjen.

 Den siste tids utvikling med bruk av 
kjemiske våpen er et vendepunkt. Hvordan 
tror du en intervensjon vil skje, og hvor sann-
synlig er det at den vil foregå slik som USA 
planlegger?

John Kerry snakker om et kjapt og 
kirurgisk angrep, der de kun skal 
bombe bestemte mål før de trekker 
seg ut. USA har både evnen og viljen 
til å bruke militærmakt. Men man kan 
ikke regissere framtidens virkelighet, 

slik president Obama og hans adminis-
trasjon ser for seg. Et angrep kan fort 
balle på seg, og konfliktene kan spre seg 
i forskjellige retninger. Midtøsten er en 
kruttønne, og det er vanskelig å spå hva 
som skjer i tiden framover.

 Hva vil Iran gjøre dersom USA og euro-
peiske land går inn i Syria?
irans nye president Hassan rouhani 
har ikke like frontale interesser som 
forgjengeren. Den agressive tonen er 
nedtonet. De kalkylene som tidligere 
var med, for eksempel at iran ville støtte 
det syriske regimet i et direkte mottan-
grep virker vagere og mer usikre nå. 
Det er vanskelig å si noe om det nåvæ-
rende iranske regimets mål og inter-
esser. Disse interessene er bl.a. knyttet 
til Hizbollah i Libanon. Hovedpoenget 
om Syria-krigen er at man ikke kan se 
Syria isolert fra det maktspillet som 
foregår i regionen. 

 Er det et reelt maktalternativ til Syria 
istedenfor Assad eller splittelse og kaos? 

Slik situasjonen er i dag, er det lite som 
tyder på at det eksisterer et reelt alter-
nativ som kan tilfredsstille de ulike 
politiske kravene. Den ideologiske 
og politiske spennvidden i visjoner 
omkring maktfordeling er fragmen-
tert. Maktalternativet etter Assad-
regimets fall, blir sannsynligvis en 
politisk ordning som Saudi-Arabia og 
USA er tilfreds med. Men underveis i 
maktkampen framover, og til et even-
tuelt nytt regime kommer på plass, er 
det fare for konflikter med varierende 
grad av voldsbruk. Afghanistan og irak 
er eksempler på stater som har fungert 
slik i over ti år.  

fresh@underdusken.no

Tekst:  Fredrik schjefstad      Illustrasjon:   kristoffer Wigen
Førsteamanuensis Rania Maktabi ved Høgskolen i Østfold gir et usminket innblikk  
i den stadig eskalerende situasjonen i syria.

rania Maktabi
Førsteamunisis ved Høgskolen i Østfold

Midtøsten er en kruttønne, og det er 
vanskelig å spå hva som skjer i tiden 

framover.
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Under Dusken følger Trond-
heims studentliv på Twitter. 
Følg oss på twitter.com/
underdusken

Don`t judge a book by its cover, 
sier de. Vel, ikke stol på kvinner 
med hvite støvletter, sier jeg.
@Synnesollie

Egentlig litt morsomt at ATB 
kaller opp busstoppet etter 
“Prinsen kinosenter” - når 
Nidarosdomen ligger rett ved 
siden av
@Aksel_Bo

Jeg har svidd maten, farget hvitt 
tøy rosa og vasket  
lommeboken i vaskemaskinen. 
#Studentlivet
@mariklaegg

En av de jeg bor med bare “har 
du flyttet inn nå?”. Jeg har bodd 
her siden Juni
@Cellegift
  

Det vi trenger er enda litt 
flere Bodum termokopper på 
lesesalen
@Jorgaarst

“Vet dere hva? De som startet 
på NTNU i høst var født i 1994. 
Jeg føler meg gammel.” sa jeg i 
70-årslag. De lo.  
#gamlenåtildags
@CamillaRSolheim

“Dette er vel helt elementære 
greier for dere som går Euro-
pastudier”. JA, og derfor røm-
mer jeg forelesninga halvveis. 
#hørtdetfør
@Heleneus 

Vel, jeg har brukt tre uker på 
å lese matte 3-pensum fordi 
jeg plukket opp feil bok på 
akademika. Hva har DU gjort 
denne uka?
@Mathiasholm

HeLSe
Lisbet Rugtvedt
Generalsekretær i Nasjonalforeningen 
for folkehelsen

I took a speed-reading course 
and read War and Peace in twenty 

minutes. It involves Russia.

Foto: Anette M
orvik Robberstad

BUSS
Øystein Furu Almo
Hyppig klientell på «Fæmma» og andre 
bussar.

å være flinkere til å klage på uver-
dige forhold på sykehjem.

Nasjonalforeningen for folke-
helsen er en interesseorganisasjon 
for personer med demens, og deres 
pårørende. På vår demenslinje kan 
du få råd om hvordan klageretten 
fungerer. Vi er opptatt av demens-
syke og ønsker at deres pårørende 
skal kjenne til, og bruke klage-
retten aktivt. Derfor har vi sendt 
alle våre lokallag en veileder om 
hvordan man kan gå fram for å 
klage. Mange flere enn medlem-
mene våre kan ha nytte av dette. 
Derfor har vi lagt veilederen ut på 
nettsidene våre. Vi oppfordrer alle 
som mener de har grunn til å klage 
på en offentlig helse- og omsorgstje-
neste, til å ta den i bruk.

Woody Allen
(1935-)Bokstavkarakterer – hva er det?

mediSinStUdiet
Erlend Frøland

Fakultetstillitsvalgt ved DMF, NTNU

Det går kaldt ned ryggen min 
når jeg leser overskriften til Petter 
Gjersvik lederartikkel i 15/2013-
utgaven til den Norske legefore-
ningens tidsskrift:

«Bestått/ikke-bestått – historisk 
parentes?»

Blant medisinstudiene i Norge 
er det kun Bergen som har karak-
terer. I fjor gikk fordelingen av 
turnusplasser om fra å være trekk-
basert til søknadsbasert. Som et 
resultat av den søknadsbaserte 
turnusordningen ønsker nå Oslo 
å innføre bokstavkarakterer på 
medisinstudiet.  

Kronikker og debattinnlegg til 
karakterdebatten svirrer rundt 
som papirfly i et klasserom i det 
medisinske miljøet. Innføringen 
av bokstavkarakterer vil påvirke 

den norske helsetjenesten, derfor 
synes jeg det er viktig å infor-
mere og engasjere  også utenfor de 
medisinske kretser, helsevesenets 
brukere.

For noen tiår siden rettet pasi-
enter kritikk mot legene i helseve-
senet. Pasientene ble møtt av leger 
som benyttet en særegen medi-
sinsk sjargong, med uforståelige 
latinske gloser. I tillegg opptrådde 
legene som autoriteter med dårlige 
medmenneskelige egenskaper. 
Jeg håper at engasjementet rundt 
karakterdebatten vil forhindre 
en situasjon der dagens medisin-
studenter blir oppfordret til å bli 
leger vi ikke ønsker

Oslo baserte seg på tallkarak-
terer frem til en revisjon på nitti-
tallet, hvor det ble foreslått en 
endring til dagens modell.  ”Oslo 
96” slo fast at  ”faglig integrering, 
mer dybdelæring og studentaktivi-
serende undervisning var viktige 
prinsipper”, som vi kan lese om 

i Gjersviks nevnte lederartikkel. 
Bestått/ikke-bestått-ordningen 
konstaterer og ivaretar viktige 
kvaliteter som medmenneske-
lighet og pasientkommunikasjon. 
Disse kvalitetene vurderes uten 
tvil som noen av de viktigste prin-
sippene i utdanningen av dagens 
medisinstudenter. 

Men hvem er det egentlig som 
foreslo dette kvantespranget 
bakover i tid? Jan Frich leder 
prosjektgruppen som «represen-
terer flertallet som har foreslått å 
innføre bokstavkarakterer.» Men 
hvilket flertall er det han represen-
terer – bare prosjektgruppens?

I Oslo er det gjennom-
ført en undersøkelse der 865 
studenter deltok, hvor bare 13,6% 
stilte seg positive til å innføre 
bokstavkarakterer.

Studentrepresentanter i Bergen 
fastslår at deres karakterbaserte 
vurderingsordning gir dårlig 
validitet og tilbakemelding om 

studentenes faglige nivå. I tillegg 
er det vist at studentene i Bergen 
er mer stresset enn studentene i 
Oslo. 

Hvor mye skal studentene ha 
å si i saken? Dekanus Stig A. 
Slørdahl viser i sitt blogginnlegg 
(fre. 06.09.13) på forskning.no til 
Yales læringsfilosofi: ”medisinstu-
dentene er modne individ som er 
svært motivert for å lære, og som 
trenger veiledning og stimule-
ring snarere enn tvang og konkur-
ranse”. Denne filosofien deler Yale 
med de fleste medisinske fakulte-
tene i USA, deriblant eliteuniver-
sitetene som Harvard, Stanford 
og UCSF. Kanskje studentene 
burde ha en innvirkning på egen 
læring – slik filosofien er ved DMF 
i Trondheim i dag. Jeg vil sitere 
prodekan Hilde Grimstad ved 
DMF, som til universitetsavisa.
no uttalte at «det å utdanne leger 
handler vel så mye om å bygge 
karakter som å gi karakter». 

Kjære bussbrukar

Er du lei forseinka bussar? Er du 
lei av ståplass og fulle bussar? Her 
har du eit tips: løft hovudet. Sjå bak 
i bussen. Er det plass der? Er du 
heldig kan du kanskje til og med 
få ein sitteplass. Sjølv om det no 
er mogleg å gå på bak/i midten av 
bussen, så er det like fullt og kjipt å 
stå fremme i bussen. Kvifor? Fordi 

folk ikkje går lengre bak.
 Hæ? Er det ei trapp eller eit 

ledd i vegen, seier du? Då har eg 
enno eit par revolusjonerande 
opplysningar til deg. Trappa er 
ikkje farleg å ta i bruk, og leddet 
vil ikkje opne seg så du forsvinn 
under bussen. Når bussjåføren ber 
deg om å gå lengre bak i bussen, så 
gjeld det deg og. Ikkje sjå ut i lufta 
som du ikkje høyrde det. Gå gjerne 
og så langt bak det går, ikkje berre 
ta to skritt og lat som du er stolt 
over at du no har gjort ein god 

gjerning. 
Og til deg som synest Ipoden 

din treng eit sete for seg sjølv, helst 
med utsikt ut vindauget: Eg liker 
òg å sitte litt aleine, men tek du 
kollektivtrafikk må du rekne med 
at du får selskap på vegen. Er du 
heldig får du deg kanskje og ein ny 
kamerat. 

Så om vi alle gjer litt, så slepp 
bussen å bruke fem minutt på kvar 
haldeplass. Eg kjem kjappare til 
førelesning, du kjem kjappare dit 
du skal.

Bruk klageretten

Får ikke du eller en du er pårø-
rende til den sykehjemsplassen, 
dagaktivitetsplassen eller hjem-
mehjelpen det er behov for? Eller 
opplever du at det er dårlig kvalitet 
på tjenesten du mottar? Da har 
du rett til å klage, og rett til å få 
klagen behandlet.

Altfor mange lar være å levere 
en formell klage. Det kan være flere 
grunner til at man ikke klager, og 
en av dem er kanskje at de fleste er 
fornøyd. Men fra oppslag i media 
og erfaringer fra egen organisasjon, 

vet jeg at det ikke alltid er slik. Selv 
om flere har grunn til å klage, er 
det ikke en selvfølge å gjøre det. 
Offentlige myndigheter og tjeneste-
tilbydere burde bli flinkere til å ta 
imot klager med en positiv innstil-
ling, slik at alle som trenger å få 
saken sin vurdert på nytt, trygt kan 
gjøre det.

En annen årsak til at folk ikke 
klager, kan være at de ikke tror at 
det nytter, eller ikke vet at de har 
rett til det, eller hvordan de skal 
gå fram. Vi vet at det nytter. Svært 
mange som klager får medhold, 
og vi vet at myndighetene legger 
vekt på innholdet i klager. Senest i 
forrige måned under partilederde-
batten på TV2 onsdag 21. august, 
oppfordret statsministeren folk til 



Hos lokalavisa i sommer kalte vi 
papiravisa for «papyrusutgaven», til 
stor ergrelse for de eldre ansatte. Vi 
lever i et informasjonssamfunn som i 
stor grad er digitalt. Nettbrett, pc-er og 
smarttelefoner tilbyr alt vi drømmer 
om av informasjon, kommunikasjon 
og underholdning. Men vil det fortsatt 
være rom for journalistene i den digi-
tale fremtiden?

Er utdanning egentlig viktig?
Selv fant jeg journalisten i meg via et 
skoleprosjekt i lokalavisa da jeg var 
18 år. Etter hvert oppdaget jeg hvor 
givende det er å dele andres historier, 
talent og arrangementer med andre. 
Når jeg har pennen i den ene hånda 
og blokka i den andre er jeg lykkelig, 
men jeg har ofte lurt på om det vil 
være mulig å leve av journalistikken 
i fremtiden.

Suksesshistorier finner ofte veien til 
nyhetsbildet. Niklas Baarli droppet ut 
av videregående og fikk fast jobb i NRK 
P3, og 19 år gamle Torun Støbakk ble 
Norges yngste redaktør for lokalavisa 
Snåsingen. Disse eksemplene viser at 
det er fullt mulig å lykkes uten å gå den 
tradisjonelle veien via skolen. Men når 
unge, suksessrike mennesker eksem-
plifiserer at «du kan oppnå hva du vil 
så lenge du vil det nok» får jeg blan-
dede følelser. Troen på seg selv er en 
viktig faktor for å lykkes, men er det 
egentlig nok å brenne for noe? Hvis 
dette var sant ville det kanskje vært 
best å droppe utdanning og bruke ener-
gien på å bli lagt merke til.

Jeg har fått høre fra flere i yrket 
at relevant erfaring under studietiden 
teller mer enn selve utdanningen. Men 
hva får jeg egentlig tilbake for ressur-
sene som jeg legger i bachelor- og even-
tuelt mastergraden? Hvis man regner 
studielån pluss tapt arbeidsinntekt så 
koster en utdanning relativt mye. En 
annen ting er at ikke alle får mulig-
heten til å høste relevant erfaring. Er 
det slik at Kari som har deltidsjobb 

på Rema 1000 må legge drømmene på 
hylla fordi ingen vil trykke artiklene 
hennes?

Hvor skal vi jobbe?
Til tross for stadige nedskjæringer 
og oppsigelser hos mediehusene fort-
setter poengrensene å stige til himmels 
hos journalistikkutdanningene. Etter 
årets opptak publiserte Høgskolen 
i Oslo snittet for årets bachelor-
kull. Poenggrensen for det ordinære 
opptaket var svimlende 57,7 poeng 
på journalistikk og 60,9 på fotojour-
nalistikk. Vi kalles ofte mediegenera-
sjonen, og mange av oss har en drøm 
om «å jobbe med noe innen media». 

Jeg er ikke i tvil om at nyhetsfor-
midling vil være en nødvendig del 
av samfunnet også i fremtiden, men 
når man leser tabloidavisenes nettut-
gaver kan det se ut til at ønsket om å 
tjene penger står sterkere enn ønsket 
om å tjene samfunnet. «Hadde 300 
sexpartnere», «Poserer i undertøyet» 
og «Justin Bieber fikk nok av fansen» 
er eksempler på dominerende titler på 
nett. Min mening er at denne typen 
«nyheter» hører hjemme i Se og Hør, 
ikke hos aktører som ønsker å fremstå 
som seriøse.

Det er ingen nyhet at sex selger, 
men jeg har et inntrykk av at vi i større 
grad søker underholdning i vår digitale 

hverdag. Er det slik at morgendagens 
journalister må gå 3-5 år på skole for 
å dekke Tone Damlis kjærlighetsliv?

For å tjene penger må man gi 
leserne det de ønsker, men jeg tror 
journalistikkens fremtid ligger i våre 
hender. Jeg har tro på at nettet kan være 
en arena for andre ting enn «hvordan 
gå ned fem kilo på én uke». Det er jo 
i stor grad kvalitetsjournalistikk på 
nettaviser i dag også, men jeg håper og 
tror at nettavisene kan adoptere papira-
visenes tyngde og ta samfunnsansvaret 
på alvor. Forhåpentligvis vil det være 
ledige stillinger i fremtiden for oss som 
ønsker å bruke pennen til noe viktig.
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Reisen til mediebransjen  
- motorveg eller blindvei? 

JoUrnaLiStikk

Linda Haugen
Bachelorstudent ved 
Medievitenskap, NTNU

Illustrasjon:  Sim
en  August Askeland

Mange påstår at journalister er en utrydningstruet art. I dagens samfunn møter den tradisjonelle journalistikken 
konkurranse fra 15 år gamle rosabloggere, pr-medarbeidere, reklamebransjen, Youtube, Twitter og andre sosiale 
medier. Uprofesjonelle aktører deltar i konkurransen om å være først ute med nyhetene. 

50 % rabatt 
hos tannlegen

50 % 50 % 

Sirkus Shopping, Falkenborgveien 9, 7044 Trondheim

Åpent fra 08.00–20.00  I  Bestill time på 73 60 50 45

Toppen Tannhelsesenter har åpnet på Toppen Helsesenter i Sirkus Shopping. 
Studenten skal selvsagt få et godt tilbud. Du får 50% rabatt på første 
time. Tilbudet inkluderer undersøkelse hos tannpleier/tannlege, 

2 røntgenbilder og tannrens! Du betaler kun 490,-

Bestill time på 73 60 50 45

Studenter får også 10% rabatt på alle tjenester uavhengig av dette tilbudet.

Nå har vi studentrabatt
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Motløs på 
mottak
Asylsøkernes passive tilværelse på asylmottak kan være 
like traumatisk som opplevelsene fra hjemlandet. På 
Sandmoen bor det mennesker som venter på svar på 
hvordan framtiden deres vil se ut. 

tEkst: Sarai Folkestad og Kjersti Litleskare FOtO: Marius Sunde Tvinnereim



Cabral Iversen ved NTNU har i doktoravhandlingen 
sin skrevet om asylsøkeres og innvandreres psykiske 
helse. Hun forteller at det verste for mange asylsøkere 
er den lange ventetiden.

– I undersøkelsen hadde asylsøkere høyere fore-

komster av posttraumatiske stresslidelser, i motsetning 
til innvandrere som hadde fått godkjent oppholdstil-
latelse. Grunnene til dette ligger blant annet i usikker-
heten deres knyttet til framtiden, sier hun.

Arbeidsløsheten som ofte følger med ventetiden 
kan videre bidra til passivitet, og gi en følelse av 
nyttesløshet.

2322 R AKTUALITET

AMIN
Asylsøker

Jeg ligger for det meste her. Det 
er veldig tungt. Om kveldene ber 

jeg mye. Allah, Allah, Allah.

En grusvei leder fram til et tun mellom 
trærne. Brakker står oppstilt i rekker. Det 
er gråværsdag i Trondheim, og utenfor boli-

gene er det tomt og stille. Vi er på vei til Sandmoen 
Asylmottak. Selv om man aldri har vært på et mottak 
før, har man som nordmenn flest hørt sitt av histo-
rier. Kriminalitet, dårlig boligstand og liten integra-
sjon i det norske nærmiljøet er kjente assosiasjoner 
knyttet til innvandrerboliger.

 Vi banker på og blir invitert inn av en afrikansk 
kvinne. To barn ser på oss med store, sjenerte øyne. 
Temperaturen som møter oss i døren vitner om at de 
som bor her er vant til et varmere klima enn norsk 
trønderhøst.

VENTETID. – Vil dere ha kaffe? spør kvinnen, som 
vi her gir navnet Sandra.

Hun er fra Nigeria, og har bodd i Norge i seks 
år. Barna hennes på to og seks år har begge tilbrakt 
livene sine her, og eldstejenta går i norsk barnehage.

– Situasjonen vår er veldig vanskelig. Norge tar 
ikke vare på oss. De vil ikke at vi skal ha et skikkelig 
liv, de vil heller at vi skal være deprimerte. Jeg vet ikke 
hvorfor de oppfører seg sånn. Det er ikke bra, sier hun.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær for Norsk 
organisasjon for asylsøkere, NOAS, nøler ikke et 
øyeblikk før hun peker ut den passive rollen i søke-
prosessen som den største påkjenningen for en asyl-
søker på mottak i Norge. 

– Det verste for en asylsøker er å sitte passiv på 
mottaket og vente mens saken behandles. Det er en 
stor mental påkjenning. NOAS ønsker at asylsøkerne 
skal få mulighet til å arbeide mens søknaden om asyl 
behandles, forteller Austenå.

I dag kreves det gyldig pass for å få arbeidstilla-
telse. Austerå forteller at kun rundt 20 prosent av 
asylsøkerne framlegger identitetspapirer når de søker 
asyl i Norge. 

Sandra kom direkte til Norge fra Nigeria, men har 
vært flere plasser i landet før hun kom til Trondheim. 
Hun har ikke arbeidstillatelse, men mottar et 
månedlig beløp utbetalt av den norske stat på cirka 
3000 kroner. Dette er et standard beløp for alle asyl-
søkere uten arbeidstillatelse.

– Vi har vært her lenge nå. Vi bare venter og venter. 
Alle som er her venter. Vi har ikke et godt liv, sier hun.

POSTTRAUMATISK STRESS. Asylsøkere uten 
identitetspapirer kan ikke returneres til hjemlandet. 
Dette er grunnen til at mange flyktninger bor på 
mottak også etter avslag.

Forskningsrådgiver Valentina Maria do Rosário 

– Det er mulig at asylsøkeroppholdet fører til like 
store mengder posttraumatisk stress som opplevel-
sene i hjemlandet, sier hun.

Asylsøkende familier føler i tillegg ofte stress 
knyttet til frykten for deportering og familiesplittelse. 
Hun forteller at mange av asylsøkerne har trauma-
tiske opplevelser bak seg, blant annet tortur.

– Mange forteller ikke om slike opplevelser frivillig, 
på grunn av følelser knyttet til skam og skyld, sier hun.

Sandra er blant de som ikke ønsker å prate om 
hvordan hun flyktet til Norge.

– Jeg vil ikke ta opp igjen de minnene. Det var 
ingen god tid for meg, sier hun.

ENSOMHET. Til tross for de vonde opplevelsene, 
har Sandra fortsatt gode minner fra hjemlandet. 
Sandra forteller om forskjellene mellom Nigeria og 
Norge, og sier at folk prater med hverandre i Nigeria, 
uavhengig av om de kjenner hverandre fra før. Til 
kontrast beskriver hun nordmenn som kalde og lite 
gjestmilde.

Er det noe du savner hjemmefra?
– Ja, vi har ganske fint vær der jeg kommer fra, 

sier hun og ler.
Latteren forsvinner raskt og Sandra sier hun er 

ensom i Norge.
– Her i Norge er det ensomt og trist. Før jeg kom 

til Norge visste jeg ikke om ensomhet, ikke slik det er 
her. I Nigeria er vi aldri ensomme. Selv om du ikke 
har venner så er du ikke ensom, sier hun.

Hun sier hun kjenner noen andre nigerianere 
på mottaket, men vet ikke om det finnes et større 
miljø i Trondheim. Familien har liten kontakt med 
nordmenn. 

SYK På ASYLMOTTAK. Amin fra Bangladesh 
har vært på Sandmoen i snart to år. For en tid tilbake 
fikk han slag mens han var i boligen sin.

– Jeg lå her og var veldig syk. Så kom heldigvis en 
av naboene mine, og han fikk ringt til ambulansen 
som fraktet meg til sykehuset. Jeg har vært på sykehus 
både i Oslo og Trondheim siden da, sier han.

Han sitter sammenkrøket på en madrass på gulvet 
og forteller. Bevegelsene hans er trege og han ser ned 
i fanget mens han snakker. Han peker nedover langs 
venstresiden av kroppen for å illustrere hvor slaget 
rammet.

– Armen virker ikke som den skal. Ikke foten heller. 
Før var jeg bonde, men nå kan jeg ikke jobbe lenger. 
Jeg kan nesten ikke gjøre noe, sier han.

Han forklarer at han til tider har mye smerter.
– Jeg ligger for det meste her. Det er veldig tungt. 

Om kveldene ber jeg mye. Allah, Allah, Allah, sier 
han og løfter hendene.

Familien er igjen i Bangladesh, og Amin forteller 

at han er mye alene. Bortsett fra naboen, som også 
er fra Bangladesh, har han liten kontakt med andre 
mennesker.

LIVET På MOTTAK. Tilværelsen på et mottak 
er en midlertidig fase av livet, og mange preges av alt 
det uoppklarte rundt framtiden. Utviklingsdirektør 

Kjartan Dirdal ved HERO, Norges største private 
aktør innen drift av asylmottak, tror ikke asylsøkere 
reagerer på levestandarden på asylmottakene, der de 
må dele kjøkken, toalett og bad med de andre på 
asylmottaket. 

– Kvaliteten på mottaksplasser er ikke like høy som 
i en norsk enebolig. Standarden skal være forsvarlig, 
men nøktern. Det skal være en midlertidig bositua-
sjon, sier utviklingsdirektør Dirdal.

På mottaket skal asylsøkerne lære litt norsk og 
basiskunnskaper om Norge, slik at de kan bo og bli 
integrert i det norske samfunnet. 

– På de ulike mottakene er det også kurs og hobby-
aktiviteter, samt at det er et viktig mål at beboerne 
deltar i aktiviteter i nærområdet. Dette er svært viktige 
erfaringer for beboerne. Slik kommer de i kontakt 
med nærmiljøet og nærsamfunnet, forteller Dirdal.

Mottaket på Sandmoen er for tiden i en overgangs-
fase. Planen er å flytte boligene til et nytt område. 
Beboer Sandra tror det kan være grunnen til at det 
er lite som skjer på Sandmoen for tiden.

– Røde Kors pleide å komme hit av og til, og de 
arrangerte noen aktiviteter for oss. Men nå som vi 
skal flytte fra disse boligene skjer det ingenting her 
lenger, sier Sandra.

Hverdagssysler: Livet går sin vante gang, også på Sandmoen.

dans: Fra tven hos den nigerianske familien strømmer afrikanske toner.

lek: Aktivitetsnivået er høyt hjemme hos Sandra, Jennifer og Desmond.

SANDRA
Asylsøker

Før jeg kom til Norge visste jeg 
ikke om ensomhet, ikke slik det 

er her. 

TomT: Det er få mennesker å se utenfor boligene på Sandmoen asylmottak.
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konTakT: En nabo fikk hjulpet Amin til sykehus da han ble rammet av slag.

Ellers beskriver Sandra boligen hun deler med 
barna sine som lite tilfredsstillende for en familie 
på tre.

– Det er for liten plass her for barn å vokse opp i, 
sier hun og peker på barna som farer rundt i stuen 
og leker.

UKLAR FRAMTID. Dirdal forteller at alle asylsø-
kere har ulike opplevelser av livet på mottak og utfor-
dringene i denne tilværelsen. Felles for de fleste er at 
uvissheten om egen framtid er problematisk.

Når Sandra blir spurt om hva hun håper for frem-
tiden, rister hun på hodet.

– Jeg vet ikke ennå. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg 
bare venter på at noen skal hjelpe meg. Norge hjelper 
ikke. Vi har ingen, sier hun.

 Asylsystemet fungerer slik at asylsøkeren ikke får 
informasjon og statusoppdateringer under behand-
lingen av søknaden sin. Asylsøkeren sitter maktesløs 
og venter på mottaket mens et norsk byråkrati avgjør 
hvordan framtiden deres vil bli. 

Dirdal mener behovet for informasjon er stort for 
asylsøkeren.

– Særlig ønsker asylsøkeren først og fremst infor-
masjon om egen sak underveis i behandlingspro-
sessen, men denne informasjonen er det vanskelig å 
få før saken er ferdigbehandlet, sier han.

Etter at søknaden om asyl er behandlet forblir asyl-
søkeren på mottaket, enten i vente av å bli utplassert i 
en kommune eller ved en eventuell klage etter avslag. 
Mange nekter også å forlate mottaket og returnere til 

hjemlandet etter de har fått endelig avslag.
– Et spesielt problem i dag, er at det bor mange på 

mottak som har ferdigbehandlet søknad og venter på 
plassering i en kommune, eller retur. Dette gjelder de 
fleste av de som bor på mottak i dag, forteller Dirdal.

KOMMUNIKASJON.  Utviklingsdirektør Dirdal 
mener kommunikasjon på mottaket er viktig. Denne 
informasjonen dreier seg blant annet om hva som skjer 

ved plassering i kommune eller ved returnering, etter 
behandlingen av søknaden er avsluttet. 

- Vi bruker tid med asylsøkerne alene og i grupper 
for at informasjonsbehovet skal dekkes. Enten med 
tolk eller på et språk som asylsøkeren behersker godt, 
sier Dirdal.
Hver nye asylsøker gjennomgår et heldags intervju 
med UDI kort tid etter de har ankommet Norge. 
I tillegg til avklaring av asylsøkerens identitet, er 
familierelasjoner og reisen til Norge viktige tema 
for samtalen.

Etter asylintervjuet blir asylsøkeren plassert på et 
mottak i en kommune i Norge. Fagsjef Dag Bærvahr 
forteller at det nesten ikke er kontakt mellom saksbe-
handleren UDI, og asylsøker etter dette møtet.

– Asylintervjuet er hovedmøtepunktet mellom UDI 
og asylsøker. Der får asylsøkeren forklart seg godt om 
bakgrunnen sin, forteller Bærvahr. 

Informasjonsflyten på asylmottakene er det hoved-
saklig mottaket selv som står for, men NOAS er også 
tilstede på mottakene for å informere og hjelpe asylsø-
keren underveis i søkeprosessen. Også etter et even-
tuelt avslag.

INNLæRTE FORDOMMER. I media svirrer 
utsagnene om kriminelle, farlige asylsøkere og 
såkalte «grunnløse asylsøkere», mennesker som 

SANDRA
Asylsøker

Jeg bare venter på at noen skal hjelpe 
meg. Norge hjelper ikke. Vi har ingen. 

ikke har et beskyttelsesbehov, men som søker asyl 
i Norge for å utnytte det gunstige norske systemet. 
Asyl- og innvandringspolitikk engasjerer mange nord-
menn og har også i denne valgkampen vært et hett 
tema. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS,  
mener at kampen om de mest innvandringsskeptiske 
velgerne er årsaken til omlag ti år med innstram-
minger i asylpolitikken.

– Vi ser en retorikk som handler om kontroll, og om 
å få færrest mulig innvandrere til Norge, framfor det 
internasjonale behovet om beskyttelse, sier Austenå.

Fagsjef ved UDI Dag Bærvahr forklarer at «grunn-
løse asylsøkere» generelt vil undergrave hele systemet, 
men at det er et lite problem her i Norge.

– Vi har kraftfulle tiltak mot åpenbare «grunnløse 
asylsøkere», sier han.

Dette gjelder særlig asylsøkere fra land der det ikke 
er et åpenlyst beskyttelsesbehov, forteller Bærvahr, og 
trekker fram Serbia som et slikt land. Han forteller at 
48-timersregelen er effektiv i denne sammenhengen. 
Regelen innebærer at personer som kommer fra tilsy-
nelatende trygge land skal få sin søknad behandlet 

DETTE ER SAKEN:R

Studier ved NTNU viser at posttraumatisk 
stress forekommer oftere hos asylsø-
kere enn hos flyktninger som har fått 
oppholdstillatelse.

Det kommer årlig ca. 10 000 asylsøkere til 
Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for 
behandlingen av asylsøknader.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 
har som oppgave å fremme asylsøkernes 
interesser.

Kilde: http://www.noas.no/wp-content/

uploads/2013/08/Asylpolitikk-p%C3%A5-1-2-3.pdf

innen 48 timer.
– Det er et effektivt system og dette gjør at det 

ikke er et særlig stort problem med «grunnløse asyl-
søkere» i Norge, sammenlignet med for eksempel 
Sverige og Tyskland. De store gruppene med asylsø-
kere som kommer til Norge, kommer fra land med 
store vanskeligheter, sier Bærvahr.

Sandras familie har vært lenge nok i Norge til at 
barna er blitt godt vant med norsk kultur. Eldstejenta 
Jennifer, som nå har blitt komfortabel med gjester 
på besøk, er ivrig etter å fortelle. På feilfri trønderdi-
alekt prater hun i vei om barnehage og 17. mai-tog.

 Er det kjekt å gå i barnehage?
– Ja! utbryter hun, før hun ramser opp alle vennene 

sine. 
- Andreas, Silje, Karina, Gine. Og hun er beste-

vennen min! Men noen av barna liker ikke sånn farge, 
sier hun og tar på høyrearmen sin.

– Der ser dere hva barna lærer her, skyter Sandra 
inn.                

Hverdagsliv: Det er trangt om plassen på Sandmoen asylmottak.

sarafolk@underdusken.no
kjerlitl@underdusken.no
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Ei sjeleglad    

tEkst: Johannes Jakobsen FOtO: Caroline Ramnæs

På jobb smiler kantinedame Liz-Marie bredt til sultne studenter. 
På kveldstid er hun bedre kjent som sjelehviskeren.

et gjelder å gi et godt førsteinntrykk 
når man møter et nytt menneske. 
Klarer man ikke det innen de to første 

minuttene er løpet kjørt. Da tar det en evighet å 
få et bånd til personen, sier Liz-Marie Rogenfjell.

Liz-Marie Rogenfjell er åpenbart svært dyktig 
i å gi gode førsteinntrykk. Få kantinedamer har 
egen fanside på Facebook, og fått ros i radiopro-
grammet «Hallo P3». Liz-Marie mener det er en 
kombinasjon av ting som gjør at hun har fått så 
mye oppmerksomhet.

– Jeg er åpen og gir veldig mye av meg selv. Det 
er ganske lett når alle er så trivelige rundt meg. 
Jeg har for eksempel ikke møtt en sur person i 
dag. Ikke én. ærlig er jeg også. ærlig som synden.

TØFF BARNDOM. Hun holder ord og svarer ærlig 
på spørsmål om hennes barndom. Den beskriver hun 
som tøff. Det var ikke mye som tilsa at Liz-Marie 
skulle bli den populære kantinedamen hun er i dag.

– Som svensk sørsame tilhører jeg en kultur 
som får barn til å vokse opp veldig fort. Som tret-
tenåring var jeg blant annet ansvarlig for min 
yngre søster. Og slik er det bare. Det var kulturens 
gang, men jeg savner på en måte barndommen, 
fordi jeg ikke egentlig har opplevd den.

Liz-Marie ble mobbet i en fireårsperiode på 
barneskolen.

Det er vel ingen god forutsetning for å bli en 
positiv person?

– Jeg forsto tidlig at livet består av valgmu-
ligheter. Man kan velge å gå den negative veien 
eller den positive veien. Jeg ville vise mobberne 
at de ikke kunne knekke meg, så jeg valgte den 
positive veien. 

ELSKER JOBBEN. I dag jobber Liz-Marie, eller 
«Lizzie the Kantine Lady» som det står på navne-
skiltet hennes, i kantinen i Hangaren på Gløshaugen. 
De første seks ukene som kantinedame jobbet hun 
på Dragvoll. Omplasseringen satte hun ikke pris på 
i begynnelsen.

– Jeg var lei meg i over en måned. Jeg la igjen 
hjertet mitt oppe på Dragvoll og slet som et dyr 

for å få det med hit igjen. Men nå trives jeg. Her 
er det et mer internasjonalt miljø også. Jeg får 
jo «practice my english as well», sier hun og ler.

Liz-Marie kom til Norge i 1997 og skulle egentlig 
bare jobbe én sommer i landet og så dra hjem 
igjen. Slik ble det ikke og siden har hun hatt 
mange jobber i en rekke forskjellige bransjer. 
Hun har blant annet jobbet på en skole, i restau-
rantbransjen, i hotellbransjen, på et sykehus, som 
bartender, i matvarebutikk, i klesbutikk og hos 
husfliden.

– Det er nok lettere å regne på hvilke jobber 
jeg ikke har hatt.

Det er tydelig at Liz-Marie brenner for jobben 
som hun ble headhuntet til i 2011, og hun mener 
serviceyrker er det som passer henne best. 

– «Her jobber vi med studentene i fokus» var 
det første jeg fikk høre da jeg startet å jobbe for 
SiT og da gjør jeg nettopp det. Jeg legger mitt 
hjerte og min sjel ned for at studentene skal ha 
det bra. Jeg har enormt mye energi og får utløp 
for energien i prat med studentene. Jeg får gode 
tilbakemeldinger og det er så herlig. Jeg elsker 
virkelig jobben min.

«GHOSTBUSTEREN». Om Liz-Marie skiller seg 
ut når hun er på jobb, skiller hun seg kanskje enda 
mer ut på sin fritid. Hun er nemlig både healer og 
spirituell guide. 

Hva er forskjellen på å være healer 

LIZ-MARIE ROGENFJELL

Man går ikke rundt og proklamerer 
at man kan drive bort spøkelser og 

snakke med de døde. Det kan jo 
skremme livskiten ut av folk.
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dame

 D

Liz-Marie Rogenfjell

HVEM ER:R

Født 19. april 1967.

Fra Vestre Herjedal i Sverige. 

Kantinedame ved SiT-caféen i 
Hangaren på Gløshaugen.
 
Har en egen fanside på Facebook og 
har tidligere fått ros på NRK P3. 

Jobber også som healer og spirituell 
guide, og holder kurs i positivitet.

-



tror hun ikke 
på en gud i kristen forstand.

– Snakker jeg om gud ser jeg for meg en 
gammel mann med skjegg som sitter og styrer 
universet. Det tror jeg ikke på. Jeg tror på godt 
og ondt, og at universet naturlig balanserer 
mengden av disse. Jeg tror heller ikke livet bare 
kan ta slutt. Hva gjør vi her da liksom? Hva er 
vitsen dersom livet bare er over etter dette? Nei, 
det går ikke. Jeg har opplevd for mye til at det 
kan være tilfellet. 

Liz-Marie tror hennes oppvekst har vært med 
på å forme hennes tro på det mange vil anse som 
det overnaturlige. 

– Vi samer er som indianere og aboriginere. 
Vi tar i bruk naturen og dyrerriket, og har lært 

oss å leve i ett med den. 
Samer er et folk som flytter mye på seg og 

i barndommen tilbrakte hun hver sommer på 
fjellet. 

– Skader man seg da er det ikke bare å løpe 
til legen. Da må man bruke det man finner i 
naturen som kan gi en positiv effekt. Healingen 
har vært med meg gjennom hele livet.

Selv om Liz-Marie er en forkjemper for healin-
gens effekt er hun bevisst på å si at hun ikke 
helbreder. Hun hjelper, og er også veldig klar 
på at healing aldri må erstatte utdannede leger.

– Det er for eksempel livsfarlig å erstatte celle-
gift med healing, da gambler man med liv og død. 
En kombinasjon er bra. Jeg har nektet behand-
ling av klienter som er svært syke. Mener jeg at 
jeg ikke kan hjelpe noen så sier jeg det, forteller 
hun alvorlig.
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LIZ-MARIE ROGENFJELL

Snakker jeg om gud ser jeg for meg 
en gammel mann med skjegg som 
sitter og styrer universet. Det tror 

jeg ikke på. 
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og spirituell guide?
– Som healer tar man inn andre menneskers 

smerte for å fjerne den. Det kan tappe mye energi, 
men blir det gjort riktig, er det mindre krevende. 
Som spirituell guide jobber jeg også med ener-
gier, men på et annet nivå. Jeg fører døde sjeler 
over til det hinsidige. Det fungerer altså mer som 
åndenes Makt.

Hun mener alle mennesker har medfødte 
healing-egenskaper, men at vi blir oppdratt til 
å blokkere disse.

– Jeg var aldri ensom da jeg var liten. Jeg 
hadde det som mange mennesker ville kalt fanta-
sivenner. Men de var jo ikke det. Det var døde 
sjeler som holdt meg med selskap og passet på 
meg. Jeg blokkerte ikke disse ute.

Liz-Marie har fått kallenavnet «ghostbuster» 
av de få studentene som vet hva hun driver 
med ved siden av jobben. Det synes hun bare er 
morsomt, og passer på å ikke skremme folk med 
denne egenskapen.

– Man går ikke rundt og proklamerer at man 
kan drive bort spøkelser og snakke med de døde. 
Det kan jo skremme livskiten ut av folk. Ser jeg 
noen med betente skuldre, kan jeg få lyst til å 
gå bort å hjelpe. Men jeg kan jo ikke gjøre det. 
Da havner jeg jo i tvangstrøye på galehuset i 
Levanger, sier hun og ler høyt.

BEDRING, IKKE HELBREDING. Hvordan føles 
det å oppleve de døde?

– Det føles som en helt annen verden, en annen 
dimensjon. Man kjenner kjærligheten fra sjelen 
som sitter fast i vår verden. Det er som regel der 
de døde er; et sted mellom det virkelige livet og 
den andre verden.

På tross av Liz-Maries tro på det spirituelle, 

GRIP DAGEN. På tross av at Liz-Marie kan være 
alvorlig, er det liten tvil om at hun er en av de 
mest positive og energiske menneskene på NTNU. 
Erfaringen med mobbing har lært henne hvor viktig 
det er å se positivt på ting.

– Jeg har valgt å være positiv fordi det er 
så fantastisk bra for min egen helse, for mine 
omgivelser og for livet generelt. 

Hun holder også kurs i det å være positiv. 
– Det er for mange mennesker som velger å 

være negative og som setter seg fast i det tanke-
settet. De kommer seg ikke ut av denne onde 
sirkelen. 

Liz-Marie mener det er svært viktig å hjelpe 
folk som er for negative. 

– Folk er i utgangspunktet veldig kritiske. å 
være for kritisk kan fort bli til negativitet. Da 
gjelder det å huke tak i de som er på vei ned og 
hjelpe dem opp. Stress er en påvirkende faktor 
for negativiteten, og i det moderne samfunnet er 
det for mye stress. Det er ikke bra for helsa og er 
roten til mye ondt og negativt. Livet blir en dans 
om man er positiv. Man søker løsninger og foku-
serer ikke lenger på problemene.

Hun poengterer at ting alltid kunne ha vært 
verre og hennes livsmotto er «carpe diem» – 
«grip dagen».

– Man må gripe enhver mulighet man får, for 
man vet ikke om man får samme sjanse igjen. 
Så hvorfor ikke ta den her og nå. Det er bedre 
å ta sjansen og angre senere, enn å angre på at 
man aldri tok den. 

På tross av dette kan hun bli irritert. 
Ineffektivitet er spesielt irriterende, forteller hun. 

– Jeg liker action, ting skal gå fort og effek-
tivt. Hvorfor vente til i morgen med ting vi kan 
gjøre i dag? Et tungvint system irriterer. Da må 
man finne løsninger for at ting skal gå fortere. 
Negativiteten er som en skygge som alltid følger 
deg, og det er viktig å holde den i sjakk.

HOTELLDRØMMEN. Dette er kanskje en 
av grunnene til at hun drømmer om å drive sitt 
eget hotell i fremtiden, med seg selv som sjef. 

– Det skulle vært minimalt med sjefer under 
meg, for det er ikke bra. Det tar tid. Det skulle 
heller ikke vært tre måneders oppsigelsestid. Her 
hadde det vært én måned og rett ut dersom man 
ikke gjør jobben sin. Tid er penger, vet du.

På tross av en leilighet og en hytte i Sverige har 
hun ingen planer om å flytte hjem med det første.

– Nei, her trives jeg for godt!              

jojak@underdusken.no

INNBO + REISEFORSIKRING FOR UNGE
Bestill på sparebank1.no eller send FORSIKRING

til 07300 for å komme i gang.
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generasjonsglød
Det er ikke hver dag eldre pleietrengende og studenter deler samme dansegulv. Sjeldnere er 

det at de eldste hoftene holder ut lengst. 

tEkst: Heidi Elisabeth Larsen FOtO: Øyvor Lyngstad Karevoll

et er varmt i lufta, sola glitrer og det lukter 
stekte pølser. I parken til E. C. Dahls i 
Trondheim er det duket for en storslagen 

grillfest. 250 eldre og 150 sykepleierstudenter har 
møtt opp for å delta på den tradisjonelle begivenheten 
som arrangeres av stiftelsen «Livsglede for Eldre». 

I dag skal de eldre feire livet og knytte nærmere 
bånd til den yngre garden. Parken har også fått stor-
fint besøk fra blant andre ordføreren i Trondheim, 
fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og helse- og omsorgs-
minister Jonas Gahr Støre. 

FIN MED VIN. – Mer rødvin, takk, høres det fra 
en blid og lattermild Hans Sørum (89) som har tatt 
seg turen til parken. Han har kledd seg i dress og 
slips, men har ifølge han selv ikke pyntet seg for 
anledningen. 

– Jeg har brukt dress nesten hver dag siden jeg 
var 20 år, sier han. 

Det er første gang Sørum er frisk nok til å kunne 
delta på den årlige grillfesten til «Livsglede for Eldre», 
en fest han selv kan ta noe av æren for at arran-
geres i dag. 

– Jeg var med på det første møtet til «Livsglede for 
Eldre» i Trondheim for å starte opp lokalforeningen. 
Det er veldig flott å endelig kunne være her i dag og 
se hvor mye stiftelsen har fått til, sier han og smiler. 

PåFYLL AV GLEDE. Stiftelsen «Livsglede for 
Eldre» er drevet på frivillig basis og arbeider for 
å gi pleietrengende eldre påfyll av livsglede i hver-
dagen. I løpet av året arrangerer de aktiviteter for 
eldre som pepperkakebaking, hundekjøring og påske-
fest. I talene til politikerne som er tilstede i parken 
snakkes det varmt om frivilligheten til de unge og det 
sterke engasjementet for å glede eldre. Støre trekker 
fram et historisk skille som viser hvordan konfliktene 
mellom yngre og eldre har endret seg de siste årene 

og hvordan de nå tilbringer mer tid sammen. Langs 
benkene i den historiske trønderparken sitter de unge 
og eldre side om side og lytter. Sykepleierstudentene 
er ledsagerne til de eldre for dagen, og etter talene 
skravles det i vei.
 
FINT SELSKAP. Sørum setter stor pris på arran-
gementene til stiftelsen og tror det gir mange eldre 
en mer innholdsrik hverdag. 

– Det er ikke så mye som skjer når man kommer 
opp i min alder. Vi har stort sett ikke annet å gjøre 
enn å se fram til begravelsen vår, og den får vi ikke 
bli med på engang, sier Sørum og humrer godt for 
seg selv. 

Han er imponert over frivilligheten som stiftelsen 
er basert på og roser alle de involverte som gjør en 
innsats for å glede eldre. 

– Engasjementet til de unge er enestående og 
det er flott å kunne tilbringe dagen med en så fin 

jente som dette, sier han og blunker sjarmerende 
til sin unge ledsager Emilie Orning (19) som sitter 
ved siden av han. 

Hun har nettopp startet på sykepleierutdanningen 
i Trondheim. Det er noe hun har hatt lyst til å studere 
lenge fordi hun brenner for å hjelpe andre. 

– Det har vært utrolig fint å være her i dag og 
se hvor mye et arrangement som dette betyr for de 
eldre. Det er slike øyeblikk som gjør at jeg vil bli syke-
pleier. Og spesielt koselig er det jo når jeg har så fint 
selskap, legger hun til og smiler tilbake til Sørum. 

LIVSGLEDESYKEHJEM. Sørum bor i dag 
på sykehjemmet Byneset helse og velferdstjeneste 
i Trondheim. Dette er et av sykehjemmene som 
«Livsglede for Eldre» har sertifisert som et livsgle-
desykehjem. Det vil si at sykehjemmet oppfyller 
ulike kriterier som skal sørge for at de eldre får en 
meningsfull og innholdsrik hverdag. Dersom helse- 
og omsorgsminister Jonas Gahr Støre trenger pleie 
når han selv blir eldre, håper han å havne på et slikt 
sykehjem. 

– Regjeringens ønske er at alle sykehjem i Norge 
skal være sertifisert som et livsgledesykehjem med 
tiden. De frivillige gjør en formidabel innsats for å 
glede eldre og er en viktig bidragsyter i eldreom-
sorgen, sier Støre. 

Han tar seg god til å prate med de eldre som er 
tilstede i parken og mener samspillet mellom de unge 
og eldre er et flott syn. 

– Frivilligheten vi ser her i dag er vanvittig beun-
dringsverdig og det er fantastisk å se hvordan de 
unge stiller opp for de eldre. Det er et enormt behov 
for dyktige helsearbeidere i eldreomsorgen og syke-
pleierstudentene som er her i dag har valgt riktig 

yrkesvei, sier helse- og omsorgsministeren og smiler. 

ALLSANG OG HOFTEVRIKKING. Etter hvert 
som maten går unna rigges det til for levende musikk 
og dans på gresset i parken. De unge studentene byr 
de eldre opp til dans, og svinger seg til den folkekjære 
musikken Kim André Rønningen og bandet hans 
spiller. En av de eldre damene som spretter opp vil 
helst danse alene og imponerer tilskuerne med sine 
spenstige hofterytmer. Hun danser for seg selv flere 
sanger på rad og gir seg ikke før musikken stopper. 
Søsteren som ser på fra sidelinjen kommenterer 

dansingen hennes lattermildt. 
– Det er lenge siden hun har kost seg så mye, det 

er flott å se. 
Etter dansingen er det klart for allsang i parken. 

Stillheten senker seg før stemmene til hundrevis 
av unge og eldre sammen synger «Nidelven stille 
og vakker du er» med stolt toneleie. Det skimtes 
mange smil og våte øyekroker i det Trondheims 
siste sommerdag går mot slutten.                         

heidlars@underdusken.no

Samspill: De eldre svinger seg sammen med de yngre på gresset til den levende musikken.
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PROBLEMENE MED SOSIALE MEDIER 
begynte for min del i sommer. Se for deg 
scenarioet: Du er på festival, sola skinner og 
ølkranene fosser som Niagara. Du står klemt 
sammen med tusenvis av andre svette festi-
valdeltakere og er klar for festivalens høyde-
punkt. Midt under konserten drar nærmeste 
nabo opp mobilen for å legge ut bilde på 
Instagram eller «insta» som verstingene 
kaller det. 

Hvorfor noen gidder å bruke tid på 
Instagram når Kendrick Lamar spiller på 
en fullpakket festival en nydelig julidag i 
Tønsberg er for meg uforståelig. 

Hva skjedde med å leve i nuet? Carpe 
Diem? Jeg er sikker på at denne personen 
fikk veid opp sin tapte konsertopplevelse i 
form av veldig mange likes. Det er jo tross 
alt viktigere å fortelle omverden om hvor fett 
man har det enn å faktisk være der det fete 
skjer. #Hashtag #fett

DET VIRKER SOM BEHOVET for å 
sjekke Facebook eller Instagram for å se 
om det har skjedd noe nytt siden sist er 
umettelig. Du kan legge ut hva du vil. 

Det er ingenting som er for intimt eller 
uinteressant for Facebook- og Instagram-
mafiaen. Her har man ingen hemninger!  
    Man deler alt og ingenting . Alle kan leke 
kjendis og photoshoppa, forskjønnede bilder 
er en slager. Alle kan se bra ut.

ETTER AT SPOTIFY og Facebook inngikk 
samarbeid er du heller ikke trygg på 
musikkfronten. Spotify jobber iherdig for 
å dele dine guilty pleasures med alle dine 
gode Facebook-venner. 

Med andre ord: tenk deg om før du 
setter på yndlingslåta, sosialt selv-
mord kan potensielt 
inntreffe! Du 
vil neppe at 
vennene dine 

#antijante 
@sosiale_medier
tEkst:  Nora Cecilie Bredoch Illustrasjon: Iria Samuelstuen

Det pokes, det likes, det retweetes og det tagges. Twitter, Facebook, 
Instagram, uendelige blogger og Snapchat . Tidstyver sier du?

skal rote i 80-tallsmappen din og finne ukri-
tiske mengder Bon Jovi, Sting og Wham, 
dette vil knuse hipster-imaget på sekundet. 

OGSå TRENING er et tema som har domi-
nert sosiale medier en god stund. Her er 
Instagram og Facebook verstingene. 

Endeløse bilder av cottage cheese, neon-
farget treningstøy og kyllingsalater legges ut. 
Her er en brøler til dere overivrige trenings-
freaks: vi andre er ikke interesserte! 

Det hele koker ned til en popularitetskon-
kurranse hvor likes, antall venner og follo-
wers er det som definerer din sosiale status. 

Rosa-bloggere ligger heller ikke på 
latsiden, og legger hyppig ut bilder av sine 
trente abs og solariumsbrune kropper. 
#fornøyd#med#megselv

DU HAR 800 VENNER på Facebook men 
hadde du møtt dem på gata hadde du hilst 

på en lunken 30-40 prosent av dem. Resten 
holder du deg for god for, du kjenner dem 
ikke, men du gir dem tilgang til alle poster 
på «facer’n». 

Du møter en som gikk under deg på vide-
regående. Dere vet begge godt hvem den 
andre er takket være Facebook sin utfyl-
lende timeline som fanger opp alt du foretar 
deg . Du prøver å fange blikket til denne 
personen, men hun ser pinlig bort når dere 
passerer hverandre. For guds skyld, du har 
tilgang til masse kleine fyllebilder, digge 
fjortissbilder samt masse annen informasjon 
som tilsier at dere bør kjenne hverandre.  

Likevel er dette ikke nok til å hilse. Hun 
likte ihvertfall ditt nye profilbilde, og det er 
jo det viktigste, ikke sant?                          



33K

“Snart skal den over hundre år gamle bygården i Elgesetergate 30 rives. Før det skjer er det klart for 
et månedslangt kunstprosjekt i det grønne og gule bygget.”

Nyheter, side 38
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“Å ville se og oppleve alt har konsekvenser, livet er ikke noe du kan tappe på kran, men er flyktig og 
forgjengelig.”
Anmeldelser, side 44

“Det er ikke noe galt i resirkulering av tryner. En mer kritisk vurdering av hva som er verdt å 
resirkulere er likevel på sin plass. ”

Kommentar, side 34

Fest med forfatterne
Forfattere, rosa sjampagne og strålende solskinn. Ikke rart det ble god stemning på årets litterære hage-

fest i Adrianstua. side 40



Det er to intense øyne som lyser 
mellom rød fløyel og speilvegger på 
Theatercafeen. De fleste vil gjenkjenne 
Herbert som Karl, supersjekkeren i 
sommerens snakkisfilm Pornopung, 
og ikke som scenekunstner når teppet 
går opp på Trøndelag Teater.

– Jeg kommer fra en kunstner-
familie. Min far er film- og billed-
kunstner og min mor har vært kles-
designer i mange år. Så det var ikke 
snakk om noe ungdomsopprør, da 
måtte jeg blitt advokat istedenfor, 
forklarer han.

Den store kjærligheten
Herbert er svært beskjeden, milevis 
unna den frampå, selvtilfredse rolle-
figuren Karl. Herbert er typen som 
sier han har vært heldig, ikke at han 
er dyktig. Han er typen som byr oss et 
glass vann og ikke bruker tusenlapper 
på champagne på byen. 

Nå har han lyst til å jobbe masse,  
med mange forskjellige prosjekter.

– Å spille i film er noe av det 
morsomste jeg har gjort. Film er mer 
luksuriøst, du skal prestere, men bare i 
30 sekunder. Teater er deg og et manus 
i to måneder, man må snakke lenge 
om den konseptuelle ideen. Jeg liker 
begge deler. 

Favoritten er likevel teateret.
– Teateret er den store kjærlig-

heten, mens filmen er en elskerinne 
det er gøy å henge med.

Herbert snakker om teater med 
stor iver. Han prater om En handels-
reisendens død der han spilte Willy 
Lomans sønn, Happy, om regissøren 
Runar Hodne og scenografien. På 
scenegulvet sto det under forestillinga 
et falleferdig hus, henta direkte fra 
Heimdal i ekte ferdigkunsttradisjon.

– Det var litt som det der pissoaret, 
en «readymade», sier Herbert. 

Sjekkekongen
Om Gimle er et forbilde, er imidlertid 
ikke Karl et eksempel til etterfølgelse. 
Selv om Herbert svarer kontant «nei» 
på spørsmål om han kjenner seg igjen 
i Pornopung-karakteren, innrømmer 
han visse likhetstrekk:

– Jeg ville sagt at på en skala fra 

én til ti, så kanskje fire. Jeg kjenner 
meg igjen i det ADHD-aktige 
engasjementet.

Herbert gikk på sjekkekurs som 
forberedelse til filmen fordi han, som 
han selv sier, ikke er typen som går ut 
kun for å sjekke damer. 

– De sjekkegreiene måtte jeg lære 
meg. Jeg måtte bryte noen barrierer, 
men nå er det bare gøy. Men jeg har 
lært at det ikke er så skummelt som 
man skal ha det til og jeg har ikke 
fordommer mot den kulturen lenger, 
de er ikke kyniske idioter. 

– Har Herbert Nordrum draget?
– Noen ganger. Noen ganger ikke, 

mener han selv. 
Jordnær er han i hvert fall. 
Både boka som kom i 2003 og 

sommerens filmatisering satte i gang 
en debatt om kjønnsroller på byen. 
Filosofien bak, at menn må ta tilbake 
makta på sjekkemarkedet ved å opptre 
som ufølsomme damenedleggere, 
vakte oppsikt. Selv ser ikke Herbert 
noe problem ved det.

– Det er ikke så farlig hvem som byr 
opp til dans! Jeg skjønner ikke greia, 
jeg kjenner mange jenter som sjekker 
opp gutter. 

Om sjekkediskusjonen hører 
forrige tiår til, er i alle fall intimbar-
bering fortsatt et tema.

– Det har kommet ungdommer 
bort til meg og fortalt om sin intim-
barberingssituasjon, men det trenger 
jeg ikke å vite.

Ulik Karl
Nå er det stykket Jeanne D’Arc som 
står for tur. Manusforfatter har jobba 
med de opprinnelige notatene fra retts-
saken hennes og forestillinga settes 
opp i Tinghuset.

– Det er dødskult å være i et 
rom som ikke er enteaterscene. 
Forestillinga er en feiring av det 
gode i mennesket. Eller i alle fall av 
mennesket. 

Herbert forteller ivrig når det 
handler om skuespill, men er mer 
reservert når personlige spørsmål 
stilles. I det vi avslutter unnskylder 
han seg:

– Unnskyld at jeg ikke kommer 
med noen hemmeligheter, jeg er mye 
streitere enn på filmen!
Og mye mer sympatisk. 
 
ud@underdusken.no
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Debatten rundt resirkulering av norske skue-
spillere går igjen omtrent like ofte som trynet til 
Agnes Kittelsen, Aksel Hennie eller Nicolai Cleve 
Broch treffer kinolerretet. Den blir gjort aktuell 
av norske film- og serieskaperes manglende 
evne eller mulighet til å velge nytt. 30. august 
hadde filmen Pionér premiere på norske kinoer. 

Det er nærmest en selvfølgelighet at Ane 
Dahl Torp og Aksel Hennie innehar to av hoved-
rollene i denne storsatsingen. Disse skuespillernes 
opptredener i norsk film blir regelmessige og forut-
sigbare. Deres generelle tilstedeværelse i filmskap-
ning, serie og teater gjør at både tryne og navn 
dukker opp som en influensa i eksamenstiden. Slik 
er tilfellet også med en rekke andre norske skuespil-
lere: melkekua blir aldri tom for melk.

Store overraskelser i rollebesetningen uteblir i 
nye norske filmer. Til publikums ulempe mister 

også gjengangertrynenes karakterer mye av sin 
troverdighet. Interessen for plottet forsvinner til 
fordel for den velkjente Hennies lett gjenkjenn-
bare skuespilleruttrykk. Trist Hennie, over-
rasket Hennie, hissig Hennie, glad Hennie. Hvor 
mange roller kan et ansikt og et talent avle-
vere på ett år eller et tiår i norsk filmhistorie? 

Repertoaret blir etter hvert velkjent, 
publikum etterlates med mindre rom for 
overraskelser, og underholdningens dybde 
forsvinner. Forutsigbarheten som oppstår gir 
grobunn for kjedsomhet knyttet til skuespil-
lernes opptredener. Det blir ikke lenger fordel-
aktig å fronte nye filmer med disse trynene. 

Likevel er resirkulering av norske skuespil-
lere langt i fra en ny trend. Avdøde Rolv Wesenlund 
og Harald Heide-Steen Jr. sine karrierer, demon-
strerer dette. Kristoffer Joner har også vært en 
gjenganger siden sin debut i serien Offshore på 
90-tallet. Repertoaret til skuespiller Nicolai Cleve 
Broch inneholder blant annet roller som krimi-
nell knarker, keitete kompis, motstandsmann 
og senest som forfatterspire i serien Halvbroren. 
Listen over norske gjenbrukstryner er lang. 

     Underholdningsbransjen har endret seg 
siden Wesenlund og Heide-Steen Jr. sin tid. Revy og 
folkeopplæring har ikke lenger en like sentral plass. 
Det som likevel er verdt å se tilbake på er disse skue-
spillernes  allsidighet. De var ikke bare skuespillere, 
men entertainere og musikere, med nok i ryggsekken 
til å kunne overraske sitt publikum. Heide-Steen Jr. 
var også improvisasjonsskuepiller, jazzmusiker og 
scat-artist. Samtidig opptrådte de begge på ulike 
arenaer, ofte i halsbrekkende positurer, med store 
sprang i underholdningsformen. Uten sammen-
ligning for øvrig, kan man av produksjoner fra 
Hollywood se en lignende måte å tilføre høyere verdi 
til underholdningen ved å bruke noe mer enn bare 
skuespillerens talent. Dette kan ikke sies å videre-
føres av den nye generasjonen norske skuespillere. 

Det er ikke noe galt i resirkulering av tryner. 
En mer kritisk vurdering av hva som er verdt å 
resirkulere er likevel på sin plass. Mindre selvhøy-
tidelighet og flere innøvde ansiktsuttrykk hjelper 
et stykke på vei der fantastisk dialog, karakter-
tolkninger, sangtalent eller bare et overraskende 
grep uteblir. Forutsigbarhet gir kjedsomhet. 

                       
silvoll@underdusken.no

Feilslått resirkulering
Norsk film bør være mer enn femti nyanser av Aksel Hennie.  

Illustrasjon:  Mari Gjertsen

Teateret er den store kjærligheten 

TeksT:       Maria Birkeland Olerud
FOTO:        Sindre Haugan
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Herbert Nordrum er hakket mer beskjeden enn rollefiguren Karl fra Pornopung.

KULTURPROFIL 3534
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Knutepunktordningen sikrer økono-
miske midler til kunstnerisk ledende 
festivaler. Det gjør at de stiller med helt 
spesielle økonomiske forutsetninger. 
Olavsfestdagene er en knutepunktfes-
tival som er blitt kritisert for å booke 
artister utenfor sitt satsningsområde. 

Budkrig på ulike vilkår
Som en pop og rockfestival mener 
ledelsen i Pstereofestivalen det er 
merkelig at en kirkemusikkfestival 
skal konkurrere om de samme artis-
tene som dem. De siste årene har for 
eksempel Patti Smith, Laleh, Bob 
Hund, Dumdum Boys, Thåström, 
James Morrison og First Aid Kit 
gjestet Olavsfestdagene.

– Vi konkurrerer med 
Olavsfestdagene om de samme artis-
tene. Dermed kan den enorme offent-
lige støtten påvirke konkurranse-
evnen, sier markedansvarlig Bård 
Flikke i Pstereofestivalen.

Flikke mener de verken ønsker 

eller kan drive budkrig med 
Olavsfestdagene. 

– Som knutepunktfestival mener 
jeg at Olavsfestdagene bør ta på seg et 
større ansvar for de andre festivalene 
i regionen, fortsetter Flikke.

Vage krav og mye penger
I tillegg til midler fra regio-

nale myndigheter, søkte 154 festi-
valer i 2013 om økonomisk støtte fra 
Kulturrådet. 106 av disse fikk bevilg-
ninger av ulik størrelse. Gjennom 
knutepunktordningen skal utvalgte 
festivaler bli sikret økonomisk av 
Kulturdepartementet. 60 prosent av 
støtten kommer fra statsbudsjettet, 
mens regionale myndigheter står for 
de resterende 40 prosentene. Det betyr 
at dersom en festival får en økning 
i bevilgningen fra kulturdeparte-
mentet, er regionale myndigheter 
nødt til å øke støtten.

– Kriteriene for vurdering og evalu-
ering av knutepunkt går blant annet 
ut på hvor nyskapende og utviklings-
orientert festivalen er, samarbeid og 
koordinering, nasjonal og interna-
sjonal orientering, stedsforankring 

og regional medfinansiering, sier 
statssekretær Kjersti Stenseng i 
Kulturdepartementet.

mer skade enn nytte?
De siste årene er knutepunktord-
ningen blitt kritisert fra flere hold, 
blant annet fordi enkelte knutepunkt-
festivaler i økende grad har booket 
artister utenfor sitt satsningsområde. 
De har også hatt dårlig samarbeid 
med andre sjangermessig lignende 
og regionale festivaler. Med tanke på 
deres unike økonomiske situasjon, 
mener mange at dette har ført til at 
festivaler konkurrerer på ulike vilkår.
Olavsfestdagene og Pstereofestivalen 
arrangeres hvert år og med få 
ukers mellomrom. I 2013 solgte 
Olavsfestdagene 30 000 billetter, 
mens Pstereofestivalen solgte 25 
000. Til tross for det relativt like 
billettsalget, er det stor forskjell i 
hvor mye offentlig støtte de to festi-
valene mottar. Olavsfestdagene fikk 
knutepunktstatus i 1999 med hoved-
fokus på kirkemusikk og kirkekultur. 
De mottok i 2013 en samlet offentlig 
støtte på 15,5 millioner kroner, mens 

Pstereofestivalen samme år fikk i 
underkant av én million. 

Da Olavsfestdagene ble evaluert 
av Kulturdepartementet i 2011, ble de 
kritisert for mangel på kommunika-
sjon og erfaringsutveksling med andre 
kirkemusikk – og regionale festivaler.

Verdier, ikke sjanger
Direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene 
legger vekt på at de er en verdibestemt 
festival og ikke sjangerbestemt, bort-
sett fra det særskilte ansvaret for 
kirkemusikk. 

– Olavsfestdagene er en festival 
for kirkemusikk med mer. Vi ønsker 
å sette populærmusikken i en ramme 
som gjør at folk opplever den mer 
meningsfull, sier Myhr.

Olavsfestdirektøren sier festivalen 
har en positiv holdning til samarbeid 
med andre festivaler.

– I år fylte vi Nidarosdomen 
to ganger, da vi framførte 
Rachmaninovs «Vesper» med et kor 
bestående av nesten 200 sangere fra 
alle landets domkor, sier han. 
                       
ud@underdusken.no
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Konkurransevridende knutepunkt
Uklare regler gjør at flere reagere på den enorme økonomiske støtten enkelte knutepunktsfestivaler får. Mar-
kedsansvarlig i Pstereofestivalen Bård Flikke mener den offentlige støtten kan virke konkurransevridende. K o m m e n t a r

Journalist

emil 
ØVerSVeen

Grip etter lommeboken

Debatten om knutepunktfes-
tivalene er i ferd med å bli et 
sikkert høsttegn. Etter gløden 
fra den oransje følelsen faser 
ut, starter diskusjonen om 
hvem som får penger, hvem 
som ikke får det, og hvorfor. 
Debatten viser svakhetene 
i knutepunktordningen, og 
illustrerer større spenninger i 
dagens kulturpolitikk. 

I kulturpolitikken sees 
staten på som en investor i 
kultur, som både skal gi et 
tilbud til den enkelte forbruker 
og realisere politiske visjoner på 
vegne av befolkningen. Dette 
oppnås gjennom overføringer, 
støtte og subsidier. Noen griper 
etter revolveren når de hører 
ordet kultur. Den norske kultur-
politikeren griper heller etter 
lommeboken.

Det er lett å ironisere over 
festivalsjefer som krangler om 
penger. Samtidig er det liten 
grunn til å tvile på motivene 
til de involverte. I et marked 
hvor man er avhengig av penger 
for å skape og spre kultur, vil 
enhver kulturaktør forsøke å 
skaffe seg mest mulig. Man 
ender fort opp med å sitte 
med Kulturdepartementets 
kriterier i den ene hånden og 
publikumsundersøkelser i den 
andre, på jakt etter det perfekte 
kompromiss mellom politikk og 
marked. Resultatet er naturlig 
diffuse skillelinjer.

Man trenger en kulturpo-
litikk, og deler av denne må 
bestå i pengeoverføringer. 
Men forsøket på å realisere 
politiske visjoner gjennom 
overføringsordninger fører 
til et uoversiktlig system, 
som inviterer til utnyttelse. 
Særlig fordi kriteriene baseres 
på et gammeldags, sjanger-
låst skille mellom høy- og 
lavkultur, som i praksis ender 
opp med å sponse interes-
sene til de eldre, ressurs-
sterke gruppene i samfunnet. 
Knutepunktordningen må 
revurderes.

Borgerlige vil revurdere ordningen
Alle de største partiene i Norge ønsker å beholde knutepunktsordningen, men det 
er bred enighet om at en gjennomgang av ordningen er nødvendig.

Høyre ønsker å beholde ordningen, 
men de mener kravene til knute-
punktstøtte er for oppkonstruerte 
og upraktiske, og at det er prinsipielt 
problematisk at departementet stiller 
kunstneriske krav til festivalene. 

– Høyre vil ha en knutepunktordning 
med færre føringer og større kunst-
nerisk frihet, sier kulturpolitisk tals-
mann Olemic Thommesen i Høyre.
Fremskrittspartiet mener knute-
punktfestivalene representerer 

viktige bidrag til musikkulturen, 
men mener såpass etablerte festi-
valer har mulighet til å i større grad 
stå for egen finansiering, og knute-
punktsstøtten bør reduseres.

KnuTepunKTordningningen

FAKTA OM:K

I 2013 mottok Olavsfestdagene 
15,5 millioner kroner i samlet 
offentlig støtte. De har hatt en 
omsetning på over 30 millioner 
kroner.

I 2013 mottok Pstereofestivalen i 
underkant av én million kroner 
i samlet offentlig støtte . De har 
hatt en omsetning på omkring 
12 millioner kroner. 

De elleve knutepunktsestiva-
lene får ofte mye mer i offent-
lige midler enn festivaler uten 
knutepunktstatus, som får støtte 
fra Kulturrådet og regionale 
myndigheter.

I 2013 søkte 154 festivaler om 
støtte fra Kulturrådet, og 106 
fikk bevilgninger. 

VERDIER FORAN SJANGER: Direktør Petter Myhr i Olavsfestdagene legger vekt på at de er en verdibestemt 
og ikke sjangerbestemt festival.

ULIK FORDELING: I 2013 mottok Pstereofestivalen i underkant av én million kroner i offentlig støtte, mot 
Olavsfestdagenes 15, 5 millioner



– Dette er en fusjon, ting smelter 
sammen og gir energi, slik at uven-
tede ting oppstår. Her er det full kræsj 
mellom kultur og fabrikk, prokla-
merer påtroppende byplansjef Hilde 
Bøkestad i Trondheim kommune. For 
anledningen har hun ikledd seg en 
papirkjole med Trondheim by som 
motiv. Bøkestad smiler til forsam-
lingen som er godt plassert foran 
scenen i Smith Ståls store fabrikk-
hall. Åpningskonserten er nettopp 
avsluttet, og arkitektmusikere ikledd 
verksteddress har banket løs på både 
instrumenter og fabrikken selv.

Silosau og lokal industri
Kulturfusjon er en festival for byen, et 
prosjekt skapt av overskuddsenergien 
ved Atelier Ilsvika. Arbeidsfellesskapet 

består av rundt 50 forskjellige aktører 
innenfor kreative fagfelt, og nesten alle 
har bidratt til årets Kulturfusjon. For 
første gang siden 2006 inviteres det 
til fusjon, denne gangen med et tema 
lokalene er med på å understreke: 
«Fabrikk». 

Kulturfusjon har et utall utstil-
linger fordelt på området rundt den 
gamle spikerfabrikken hvor arbeids-
fellesskapet holder til. I folderen blir 
vi oppfordret til å se ned for å få øye 
på hagekunsten spredt rundt på 
området, og du kan si din mening 
om politikk ved å henge opp en lapp 
i stemmetrærne. 

Etter mørkets frembrudd vises 
det videokunst av vandrende sau 
på siloene som ruver over området. 
Utstillingene «Er livet bare meninings-
løse repetisjoner?» og «Inducity» er 
blant utstillingene som spiller tydelig 
på årets fabrikktema, og «Made in 
Trøndelag» viser fram alt regionen 
produserer av design. 
Ragnhild Haugum er 

industridesigner ved Atelier 
Ilsvika og ansvarlig for «Made in 
Trøndelag».

– Dette er noe jeg har ønsket veldig 
lenge. Jeg tror dette er enklere for oss 
enn mange andre, da vi har mulig-
heten til å ikke være så kritiske. Vi kan 
vise alt som er produsert i Trøndelag 
uten at det må oppfylle visse krite-
rier, sier Haugum, mens hun skuer 
utover utstillingen som inneholder 
alt fra stoler til sjokoladeinnpakninger. 

trøndelags Brooklyn
Kulturfusjon er mer enn utstillingene. 
Her har vi italiensk danseteater som 
minner oss på at «life is beautiful», 
og søndagen er familiedag. Sola titter 
fram, og barn løper og danser ute på 
plassen. Bandet Mandarinsaft står 
godt plantet på scenen som reiste seg 
på rekordfart fra fredag til lørdag. 
Gjenbrukssenteret Remida inviterer 
til fabrikkverksted og fantasifabrikk 
- en boltreplass hvor barn kan jobbe 
kreativt i stor skala. 

De mer historiesøkende kan dra på 
byvandring med Daniel Johnansen 
hvor de lærer om alt fra fabrikkvirk-
somhet i Ilsvika til Norges første 17. 
mai-tog.

– Vi ville være mer utadvendte. Be 
byen til oss, sier en av Kulturfusjonens 
pådrivere, kunstner Brit Dyrnes. 

Prosjektleder Kristin Støren Wigum 
innser imidlertid at Kulturfusjon har 
forbedringspotensiale.

 – På fredag var vi vel opp mot 200 
i fabrikkhallen, og vi hadde plass til 
600 sier hun. Men det var jo veldig 
god stemning.

Brit Dyrnes bryter inn.
– Ja, det var det virkelig! Jeg hørte 

noen si at «nå er vi litt sånn storby». 
Og det er vi jo. Det er helt Brooklyn!

Kulturfusjon arrangeres kanskje 
igjen i 2015. Kanskje Trondheim da 
har innsett at Ilsvika er stedet å være 
en septemberhelg.         

malelind@underdusken.no
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KonStant forVitrinG: Elgesetergate 30 blir utstillingsrom før bygården rives.

Kultur i fabrikkens bakgård
Fra 30. august til 1. september inviterte arbeidsfellesskapet Atelier Ilsvika til kulturfusjon med fabrikktema, og 
hele Trondheim var invitert.

TeksT:  Hanna Malene Lindberg
FOTO: Anette Morvik Robberstad

FESTIVAL

en siste fest
Snart skal den over hundre år gamle bygården i Elgesetergate 30 rives. 
Før det skjer er det klart for et månedslangt kunstprosjekt i det grønne og gule bygget.

Utstillingen  CONSTANT. DECAY.  
varer fra 5. oktober til 2. november 
og arrangeres av Trygve Ohren og 
Charlotte Rostad som ellers driver 
RAKE utstillingsrom, bygårdens 
nærmeste nabo. Nå leier de den 
tomme bygården fram til rivningen 
neste år.

 - Vi fikk vite at det skulle rives 
i desember. Vi var på reise og da vi 
kom tilbake begynte vi å snakke om 
at vi hadde lyst til å bruke lokalet. 
Planleggingen begynte ordentlig 
i mars, som i forhold til størrelsen 
på prosjektet er veldig kort tid, sier 
Rostad.

Arrangørene ser likevel ikke på det 
som en hindring.

 - Vi har brukt denne mangelen 
på tid som en ressurs for prosjektet. 
Det er meningen at ting skal oppstå 

underveis. Vi skal ha en del prosjekter 
klare til 5. oktober, men det er også et 
poeng at nye ting skal oppstå i løpet 
av måneden, sier Rostad.

et unikt lokale
Den fire-etasjer høye bygården står i 
stor kontrast til det vesle utstillings-
rommet de vanligvis benytter.

 - Vi har ofte hatt lyst til å gjøre 
visse ting, men ikke hatt plass. Derfor 
er det jo veldig gøy å kunne jobbe så 
stort, sier Rostad.

 Å ha en utstillingen i et bygg på 
randen av riving har også sine fordeler.

- Man kan gjøre veldig fysiske grep 
som man ofte ikke har muligheten til 
å gjøre fordi det er for dyrt og fordi 
man må fikse det etterpå. Det slipper 
vi her, sier Rostad.

 De forskjellige kunstnerne, som 
både er lokale og gjester fra blant 
annet Finland og Spania, står hovedsa-
kelig fritt når det gjelder sine arbeider.

- Vi har skrevet en generell 
prosjektbeskrivelse som går mest på 

situasjonen til bygget, som egentlig 
skulle rives allerede på 50-tallet. Vi 
har blitt kjent med noen av naboene 
her og tenkt mye på hvordan det er å 
leve i en situasjon der det ikke er noe 
vits i å ta vare på eller gjøre noe med 
hjemmet sitt. Det er ikke noe over-
ordnet tema, men det er huset som 
er bakgrunnen, sier Rostad.

Åpent for alle
Utstillingsdelen av prosjektet invol-
verer omtrent 30 personer. I tillegg 
håper Ohren og Rostad å få med seg 
minst like mange til å hjelpe til med 
de andre forberedelsene.

 - Vi er veldig takknemlige for all 
den hjelpen vi kan få. Det er mange 
lag med historie i veggene her som 
det kunne ha vært gøy å få fram. Da 
Trondheim kommune pusset opp på 
80-tallet, slo de opp gipsplater på alle 
veggene, men det ligger mye fint bak. 
Det handler ikke om å pusse opp, men 
heller om å gjøre om på planløsningen 
og fjerne litt materialer, sier Ohren.

 I tillegg vil de skape en sosial møte-
plass i perioden utstillingen pågår.

 - Det er et næringslokale i første 
etasje som var en kiosk en gang i tida. 
Vi tenkte det skulle bli en kafé der, og 
hvis vi skal klare å holde det åpent i 
hele perioden, trenger vi jo folk. Vi 
er også på utkikk etter alternative 
musikkprosjekter. Vi kommer til å 
gjøre det mulig å ha konserter, blant 
annet i bakgården, sier Ohren.

mye jobb framover
Bygget ser i disse dager ganske falle-
ferdig ut både innvendig og utvendig. 
Rostad tar likevel det hele med ro.

- De aller fleste kunstnerne har vi 
kjennskap til fra før, så selv om det 
rent fysiske er kaos, vet vi at det blir 
bra. Det føles ikke så kaotisk i den 
forstand, selv om det er mye som skal 
gjøres.         

aashgjen@underdusken.no

BaKGÅrDSleK: Færre steder passer bedre til en søndag med sol enn en bakgård på Ilsvika.

TeksT:   Morten Aashammer Gjennestad
FOTO:  Marin Håskjold

UTSTILLING
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Fest med forfatterne
Forfattere, rosa sjampagne og strålende solskinn. Ikke rart det ble god stemning på årets litterære hagefest i 

Adrianstua. 

Den 25. august møttes forfattere og 
publikum på den 13. litterære hage-
festen i Adrianstua i regi av Norsk 
forfattersentrum Midt-Norge. Under 
en uvanlig snill trondheimssol fikk 
publikum høre opplesinger, samtaler 
og musikk. Adrianstua ligger i idyl-
liske Ringvebukta på Lade, og er 
Trondheims forfatterbolig. Her får 
forfattere med tilknytning til regi-
onen bo i femårsperioder, og tradi-
sjonen tro var det de årsferske bebo-
erne Mathias R. Samuelsen og 
Maren Berg Grimstad som var årets 

hagefestvertskap.
 - Dette er den dagen i året hvor vi 
har mulighet til å vise fram hva som 
skjer i forfattermiljøet i Trondheim. I 
år var vi særlig fornøyde med barne-
programmet, sier forfatter Samuelsen. 

noe for alle
Etter høytidelig åpning av hagefesten 
ved beboerne, og utdeling av roser 
til årets midtnorske forfattere, var 
de neste timene tilegnet barna som 
tilsynelatende frivillig deltok på hage-
festen. De små fikk følge med på opple-
sing, barnequiz og tegneshow. Blant 
annet gjorde illustratørene og barne-
bokforfatterne Svein og Egil Nyhus 
stor lykke da de tegnet og fortalte 
levende til barna. 

Flere barn fikk også nærkontakt 

med skjøre og metallbaserte kunst-
verk som sto igjen i hagen fra den 
avsluttede utstillingen Lemons turn 
alkaline inside the body, neutralizing 
pH values av Trondheimskunstneren 
Andreas Fortes. Arragørene mente 
at kunstverkene kunne skades av de 
nærgående barna, foreldrene mente 
ungene kunne skade seg i møte med 
skarpe metallbiter. 

Det var opplagt at arrangørene 
hadde gjort noe rett i promoteringen 
av Hagefesten. Utover dagen ble det 
klart at det i år ble satt en ettertryk-
kelig publikumsrekord, med over 
fire hundre besøkende. Programmet 
viste også frem et bredt spekter av 
hva Trøndelags forfattere har å tilby. 
Krim, lyrikk og ungdomslitteratur ble 
presentert i løpet av dagen, og forfatter 

Samuelsen kan fortelle at det slettes 
ikke var noen tilfeldighet.
 - I år var vi heldige med utgivelsene 
fra de midtnorske forfatterne, fordi 
det var stor variasjon i utgivelsene. 
Dermed fikk vi også til et variert 
program.

forfattere og akademikere 
Et uttalt mål for Adrianstua beboer 
Samuelsen er å knytte det skrivende 
miljøet i Trondheim nærmere akade-
mikerne ved NTNU. 
 - Vi inviterte blant annet Per Espen 
Svelstad, som har skrevet årets beste 
master ved humanistisk fakultet på 
NTNU, for å snakke på hagefesten. I 
tillegg var det et poeng at litteratur-
viter Silje Warberg skulle intervjue 
årets hagegjest.

Årets hagegjest var forfatteren Kjartan 
Fløgstad. Det var ingen tilfeldighet 
ifølge Samuelsen, for hans deltakelse 
var et direkte resultat av beboernes 
påvirkning på programmet.
 - Forfattersentrum Midt-Norge er 
arrangører. Men vi som vertskap har 
vært med å påvirke programmet, 
for eksempel gjennom at det var vi 
som ønsket Kjartan Fløgstad som 
hagegjest.

Fløgstad er en kjent skikkelse i det 
norske litteraturmiljøet, og har siden 
debuten i 1968 skrevet en rekke pris-
vinnende bøker. Fløgstad er en mann 
med en internasjonal orientering i 
forfatterskapet sitt, mener Samuelsen.
 - Kjartan Fløgstad er Norges største 
nynorskskrivende forfatter. Bøkene 
hans er alltid like spennende og 

utfordrende, og han bruker forholdet 
mellom Norge og verden til å skrive 
prosa som aldri blir kjedelig.

Det internasjonale i Fløgstads 
forfatterskap var også tema under 
samtalen, og han fortalte underhol-
dende om hvordan det er å skrive 
reisebok. I samtalen med litteratur-
viter Silje Warberg lot forfatteren 
publikum nyte godt av sin fløyelsmyke 
vestlandsdialekt, da han bladde opp i 
og leste høyt fra egne bøker. 

Vedskjul og hengekøyer
Årets hagefestkunstner Andreas 
Schille bidro med en videoinstalla-
sjon som surret og gikk hele dagen. 
Den var plassert i Adrianstuas 
vedskjul, hvor besøkende kunne stikke 
innom for å titte på arkivopptak fra 

trondheimsområdet akkompagnert av 
et opptak hvor Mathias R. Samuelsen 
leste opp tekst. Diktene han leste opp 
var innimellom koordinert med vide-
oopptakene, og framkalte dyster stem-
ning inne i vedskjulet. Det var ord om 
unge gutter som forsvant i sjøen, og 
bilder av Trondheimsfjorden.

Utenfor vedskjulet ble også 
publikum til å delta aktivt på denne 
søndagens hagefest. Det ble arran-
gert litteraturquiz for de voksne, med 
høytidelig kåring av en vinner. Postene 
på quizen var spredt utover i hagen 
bak Adrianstua, slik at man var nødt 
til å få strukket bena og luftet hodet. 
Vel oppe blant trærne fantes det også 
en hengekøye, og det var kanskje et av 
dagens høydepunkt. Her kunne yngre, 
og i blant noe eldre, hagefestdeltakere 

dingle mellom to store grantrær, 
mens sarte poetstemmer lød nede fra 
sceneområdet. 

Siste post på hagefestprogrammet 
var tilegnet bandet Lohn. Vokalist 
Anne Stine Lohn sang tekster på klin-
gende folldalsdialekt, mens hagefest-
gjestene sakte begynte å trekke seg 
ut av hagen. Stemningen var ytterst 
avslappet, og flere av hagefestgjestene 
kunne bekrefte at de hadde nytt godt 
av alt det midt-norske forfattermiljøet 
viste fram på hagefesten.  

vida.brenna@radiorevolt.no

TeksT:  Vida Brenna
FOTO: Marius Sunde Tvinnerheim

HAGEFEST



bruke mer tid på å gjøre en jobb, men 
kan igjen bli brydd av for mange stimuli.

løgn blir vane
Sævareid kjenner seg igjen i at samfunnet 
legger opp til en ekstrovert livsstil.

– Det er knyttet prestisje til å ha en 
full avtalebok, men det har aldri vært 
et problem et for meg å ville være alene, 
selv om det har gjort meg litt flau. Jeg 
ikke vil vise andre hvor sliten jeg blir når 
det blir for mye og jeg ikke kan trekke 
meg tilbake.

Hennes ønske om å være litt for seg 
selv er ikke alltid god nok grunn til å 
melde avbud.

– Du må ha et alibi som skulle tilsi 

at det ikke hadde vært praktisk mulig å 
delta. Man kan ikke si «jeg orker ikke», 
så jeg har flere ganger følt at jeg må si at 
jeg føler meg dårlig, eller vært syk. 

Hun mener oppmerksomheten rundt 
ens egen personlighet vil bidra til at folk 
blir mer observante på seg selv.

– Hvis noen sliter med å jobbe i åpne 
landskap, la dem jobbe mer hjemmefra. 
Jeg har en sjef som oppfordrer oss til å 
gå litt tidligere, for å jobbe fra kafé eller 
jobbe på kvelden. 

Betydningen overdrives
Moberg tror interessen for introvert 
personlighet er en reaksjon på et samfunn 
som har fått veldig ekstroverte verdier.

– Noen har behov for å vise andre at 
de er introverte som en motreaksjon på 
blant annet stillingsannonser som sier: 
«Er du glad i å snakke med folk, er du 
utadvendt og ekstrovert», sier hun.

Grønnerød mener viktigheten av 
personlighetstester i arbeidslivet burde 
være minimal.

– I jobbsammenheng overdrives ofte 
betydningen av personlighet. Det handler 
om å utforme et arbeidsmiljø som gjør 
at man fungerer på sitt beste. Da kan en 
introvert person være like god som en 
ekstrovert. Det viktigste er kompetanse 
og ferdigheter, sier Grønnerød.         

idajons@underdusken.no

I 2012 ble Susan Cains mye omtalte bok 
Quiet utgitt i USA. Den siste tiden har 
dens popularitet økt også her til lands. 
I boka hevdes det at nesten en tredjedel 
av verdens befolkning har introverte 
personlighetstrekk, men at kvalitetene 
introverte besitter ikke verdsettes nok av 
samfunnet. Den siste tiden har teoriene i 
boka ført til at flere har engasjert seg på 
norske blogger og i nettaviser.

misforstått
Psykologspesialist Kristina Moberg er 
en av dem som har fattet interesse for 
temaet. Hun skrev nylig på Dagbladet.

no at begrepet introvert er misforstått.
– Introverthet skiller seg veldig fra å 

være sjenert. Der sjenerthet er et forbigå-
ende trekk som man gjerne vokser av seg, 
er et introvert personlighetstrekk dypt-
gripende og varer livet ut. Det handler 
ikke om hvor sosial man er, men hvor 
ofte man er sosial. Introverte kan gjerne 
være kontaktsøkende, men har et behov 
for å trekke seg tilbake for å hente energi. 

På den andre siden av spektrumet 
har man det ekstroverte personlighets-
trekket, forklarer førsteamanuensis Cato 
Grønnerød ved Psykologisk institutt ved 
Universitetet i Oslo.

– En som er ekstrovert eller utadvendt 
liker å bli stimulert og være aktiv i sosiale 
sammenhenger. Det er viktig å poeng-
tere at ingen personligheter er bedre enn 
andre. Alle har sine positive og negative 
sider, sier han.

Vil være alene
Forfatter og selverklært introvert, Heidi 
Sævareid, blogget 30. august om sine 
opplevelser som introvert. Etter å ha blitt 
linket til på VG.no, ble innlegget lest av 
20 000 mennesker.

– Innlegget har fått stor interesse fra 
folk som har fått aha-opplevelser og som 
vil hjelpe andre. Jeg fikk selv satt et navn 
på det, for jeg har lagt merke til at det 
ikke alltid er akseptert å ville være like 
mye alene som jeg har ønsket. Jeg har 
aldri opplevd det som et problem, men 
det hjelper å vite at andre også føler det 
slik.

Selv om hun anser seg selv som intro-
vert, har hun ikke noe i mot å snakke til 
en stor forsamling.

– Det er ikke noe problem å snakke 
foran 300 mennesker. Jeg liker derimot 
ikke å bli pekt på for å måtte si noe 
uforberedt.

Setter arbeidssøkere i bås
Det er ikke bare den generelle befolk-
ningen som interesserer seg for sin 
personlighet. Det blir mer normalt at 
jobbsøkere testes av bemanningsby-
råer. Psykologspesialist Moberg mener 

at bruken av tester gir et for dårlig bilde 
av arbeidssøkere.

– I tester som måler om man er intro-
vert eller ekstrovert vil det bare benyttes 
noen få av mange variabler for å beskrive 
en personlighet. Man får et inntrykk av 
at det ikke er nok å være seg selv, når 
man i tillegg må sette seg selv i en bås. 
Det blir dermed et stort fokus på å sette 
merkelapper på folk. 

Hun mener jaget etter resultater gjør 
at mange blir veldig oppmerksomme på 
hvordan de kategoriseres. 

– Når testresultatet tilegnes en stor 
rolle, blir folk veldig opptatt av resultatet. 
Man kan finne gratisvarianter av tester 
som Myers Briggs på internett. Men det 
er viktig å huske på at testene egentlig 
ikke sier noe om hvordan du utfører en 
jobb. Om et annerledes svar er nok til at 
du havner i den ene eller den andre kate-
gorien, er testen veldig upresis.

Kulturelt ideal
Førsteamanuensis Grønnerød påpeker 
at forskningen viser at gode jobbpresta-
sjoner og ekstrovert personlighet kan ha 
en sammenheng, men at det avhenger 
av yrke.

– Det er lite som tilsier at personlig-
hetstrekk er veldig utslagsgivende for 
om man får en jobb. Men hvis man ser 
på store mengder data, kan man se at 
sammenhengen mellom å være ekstro-
vert og gode jobbprestasjoner i noen grad 
er til stede. Dette materialet er imidlertid 
veldig generelt. I det hele tatt kommer 
det an på hvilke krav som stilles i jobben. 
Slikt materiale sier dermed veldig lite om 
individet, sier han.

Selv om det ekstroverte og utadvendte 
gjerne har vært foretrukket i arbeidslivet, 
har alle personligheter sine styrker og 
svakheter.

– Det har lenge vært et kulturelt ideal 
å være ekstrovert. Men i en jobbsammen-
heng har det ikke nødvendigvis noe å 
si. Hvis du bare henger rundt kaffemas-
kinen og er opptatt av å snakke med folk, 
får du ikke gjort jobben din. Den intro-
verte vil kanskje sitte på kontoret sitt og 
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den introverte oppvåkning
Folk blir stadig mer bevisste på personligheten sin. Bemanningsbyråene bruker tester for 
å sile deg ut. Er det bra å la seg definere?

TeksT:  Ida Johanne Jønsberg
ILL: Evita Lill Bergstad

PSYKOLOGI
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Ein gut med gitar og ruteskjorte som 
syng sårt om livets store tema er eit 
oppbrukt og klisjéfylt bilete. Men når 
vokalen høyrest ut som ei blanding av 
Thomas Dybdahl og Damien Rice si 
sarte, intime stemme, ispedd Øystein 
Greni sin råskap, er klisjéen erstatta 
med noko autentisk og eige. 

Karrieren starta som soloartist, men 
no er Oskar Yazan Mellemsether mest 
kjend som frontfigur i Òsk. Med dyktige 
musikarar på tuba, trompet, piano, 
gitar og trommer hentar musikken sitt 
minimalistiske, men detaljrike uttrykk. 
Musikken rører seg innanfor same land-
skap som Thomas Dybdahl, Sondre 
Lerche og Kings of Convenience, utan 
at musikken er ein kopi av noko me 
har høyrt før.

I tillegg til vokalen, er instrumente-
ringa heilt essensielt for det særeigne 
uttrykket. Trompeten kjem med nyde-
lege fraser- godt tilpassa Mellemsethers 
melodier. Det same gjeld dei diskré, 
men samstundes detaljrike trommene. 

Bassgitaren er bytta ut til fordel for ein 
kvinneleg tubaist, og ilag dannar dei 
sekstetten sin varme og eigne heilskap. 

Fyrst ut på ep-en er låta «The 
Gesture I Just Made Means I Love 
You». Denne kom ut i august med 
tilhøyrande musikkvideo og er nok 
den mest kommersielle i bandet sitt 
repertoir. Resten av låtene er mindre 
kommersielle og lengre enn den poten-
sielle radiohiten. Det er godt å høyre 
at det ikkje har vorte kutta særleg ned 
på dei lengre instrumentalpartia, der 
det dyktige bandet verkeleg kjem fram 
i lyset. 

Om du har opplevd Òsk live kjem 
ikkje ep-en med særleg mange over-
raskingar. Derimot er det noko ved 
konsertframføringane eg saknar. 
Greener Productions, som står bak inns-
pelinga, har gjort ein god jobb. Men 
det rustikke, skjøre uttrykket som kjem 
fram når Òsk spelar live, har måtte vike 
for det polerte. I tillegg verkar vokalen 
meir reservert, eg saknar både noko av 

dynamikken og råskapen vi er vane ved 
å høyre frå Mellemsether.

Men dette er småting, heilskapen er 
det ingenting å seie på. Å høyre på denne 
ep-en er rett og slett ei kosleg oppleving. 
Òsk EP er både intim og inkluderande 
i det at vokalen nærmast kviskrar deg 
forteljingar inn i øyra, akkompagnert 
av bandets varme klang. Med si fyrste 
utgjeving stadfestast inntrykket av Òsk 

Haustens perfekte soundtrack

ÒSK - ÒSK EP - GREENER PRODUCTIONS
TeksT: KJERSTI BAKKEN

EP

Dette er musikken som varmar 
og lysnar opp ein farleg nærgå-

ande haust.

dirigert av frontmann Borten. Bandet 
leverer deilig, rå hardrock blandet med 
seig blues og lange, psykedeliske ørken-
rockstrofer. Musikken tar balletak på 
deg og klemmer til, noe som helt klart 
traff publikum idet stemninga gikk i 
taket. Musikken er kraftfull og intens 
fylt med groovy saksofon, fuzzbass, 
gitarsoloer og masse trommer. Ren og 
skjær nytelse helt til tinnitusen overtar. 

Det instrumentelle står i fokus, og 
det mangler ikke på licks, hooks og 
trommefills i låtene. Det ser ut som om 
bandet har knekt koden på hva som skal 
til for å snekre gode rockelåter som får 
sjela i sving blant publikum, som holdt 
takt med både hoder og føtter. 

Per Borten gjør en strålende jobb 
som frontmann og har god kontakt med 
folket, sett bort i fra når han lar seg rive 
helt med av egne soloer. Gutta viser en 
enorm spilleglede, og legger ikke det 
minste skjul på at de har det gøy når de 

rocker løs på den intime scenen.
Det var et modent publikum som 

tok imot Spidergawd på Blæst, noe 
som dessverre er typisk for utestedet. 
Flere studenter burde tatt turen for en 
solid dose hardrock av ypperste klasse. 
Responsen var det likevel ingenting å si 
på. Publikum lot seg rive med og hodene 
dunket godt i takt med hvert rivende 
gitarriff, og dem var det mange av! 

Det var duket for rockekalas da Per 
Borten returnerte til Blæst med det 
nye prosjektet Spidergawd sist fredag. 
Bandet er satt sammen av fire trøn-
derske superrockere som alle har satt 
sine spor i den norske musikkulturen. 
Vokalist og gitarist Per Borten har tidli-
gere spilt i prog-rockbandet Cadillac, 
Moving Oos og New Violators. Nå setter 
den trønderske rockeguden altså i gang 
et nytt prosjekt med Spidergawd.

Bassist Bent Sæther og duracell-
kanin Kenneth Kapstad på trommer 
er begge medlemmer i Motorpsycho. 
Kapstad har også historie i folkrock-
bandet Gåte, i tillegg til å fungere 
som turnetrommis for pønkrockerne 
i Oslo Ess. Rolf Martin Snustad 
spiller saksofon i Hopalong Knut og 
Samvirkelaget, i tillegg til Spidergawd.

De erfarne gutta holdt solid trøkk fra 
første tone, og lirte av seg den ene hard-
ttreffende låta etter den andre, stilfullt 

Lovende jomfrukonsert fra 
spidergawd

SPIDERGAwD - BLæST - 6.9.13
TeksT: HåKON BJøRNGåRD FOTO: FREDRIK PANDE 

KONSERT

Spidergawd leverer varene 
og er et band vi garantert 
kommer til å høre mer fra.

Trøndelag Teaters Peer Gynt er 
den moderne nordmannen som ikke vil 
dele rikdommen med andre land. Som 
får olje intravenøst inn i blodet og, lik 
dagens politikere, lyver på seg både troll-
prinsesser og utnevner seg selv til profet. 
Det er lett å gjenkjenne Peer Gynt og 
innholdet fra Ibsens originalverk, men 
også dagens nordmann som holder seg 
i den trygge sosialdemokratiske havnen 
hvor EUs økonomiske stormer ikke når 
fram. Samtidig er den døende Peer Gynt 
satt i dialog med sin kåte, unge versjon, 
noe som bidrar til et dypere innblikk, om 
ikke et hint av selvinnsikt, hos den ellers 
naive Peer.

Stykket er Trøndelag Teaters stor-
satsning i høst, og det er et imponerende 
ensemble som står bak oppsetningen. 
Rekvisittene er noe av det beste ved fore-
stillingen. Som publikum opplever man 
fysisk uhygge når det senkes ned innvoller 
fra taket på størrelse med små biler. I 
pausen renner det også ned en stråle med 
sand fra taket, som ikke bare forsterker 
mitt inntrykk av tiden jeg har på å skaffe 
meg vin eller kaffe, men også hvordan 
tiden løper ut for Peer Gynt; stadig blir 

egoismen lever
 TEATER

PEER GyNT -TRøNDELAG TEATER HOVEDSCENEN - SPILLES FRA 7. SEPTEMBER - 22. OKTOBER
TeksT:  IDA LyCHE iFOTO: BENGT wANSELIUS

han minnet på at han har kastet bort 
livet sitt av Knappestøperen, som 
venter ved neste korsvei og skal ta 
med seg sjelen hans. Den tilbakeven-
dende trusselen om døden bidrar til 
hans forfall.

Videre finner vi usjenerte og 
intense skuespillere. Espen Klouman 
Høiner og Terje Strømdahl spiller 
Peer Gynt, og dynamikken bærer 
til tider scenene som kunne blitt 
for lange om ikke skuespillerne 
klarte å fylle rollen på troverdig vis. 
Oppsetningen får en helhet med 
musikk av Edvard Grieg som slynger 
seg om hele forestillingen og intensi-
verer utrykket ytterligere. 

Regissør Marit Moum Aune har 
også pakket Europas økonomiske 
krise inn i fjerde akt. Hos Ibsen 
starter denne akten med Peer Gynts 
overdrevne fortellinger om livet og 
hans planer om å bli keiser over hele 
verden. Han konverserer med euro-
peere som nevner at Hellas er i krise, 
og at noe må gjøres for å hjelpe. Her 
takker Peer pent nei og går sin vei. 
Hos Marit Moum Aune er Europas 

mektigste statsoverhoder på syke-
huset for å høre Peer tale og å rådslå 
om Europas framtid. Peer Gynt spiller 
rollen som den norskfødte verten med 
verdensgemytt. Han skåler med intra-
venøs olje og forteller om planen om å 
bli keiser med oljegull. I bakgrunnen 
ligger Hellas, i form av Karolos 
Pepoulia, og får livredning uten at Peer 
fortrekker en mine. 

Henrik Ibsen skrev i 1867 et samtids-
drama om nordmannen som ville så 
mye, men ikke klarte å ta faktiske valg; 
«Ja, tenke det; ønske det; ville det med; 
-men gjøre det! Nei, det skjønner jeg 
ikke.» Trøndelag Teater viser her vår 
samtids Peer Gynt og Norges plass i 
verdenssamfunnet. Ikke bare er proble-
matikken med å finne seg selv den 
samme, men verdiene har heller ikke 
endret seg. Vi klamrer oss fast i nasjo-
nalismen som ikke bare skal definere 
oss, men også skjerme oss fra alt utenfor 
landegrensene. Den blir et skjold mot 
alt vi ikke er og alt vi ikke vil være. 
Norge balanserer mellom et ønske om 
å hjelpe og å faktisk handle. Lik Peer 
Gynt har vi Bøygen, en indre stemme 

som ber oss om å gå utenom, og får oss 
til å tvile på vår egen evne til handling. 

Det er mange inntrykk som skal 
fordøyes under forestillingen, og for en 
uerfaren tilskuer kan sammenhengen 
fort bli borte i alt det voldsomme som 
skjer på scenen. Likevel kan mange av 
scenene bidra til selvinnsikt. Å ville se 
og oppleve alt har konsekvenser, livet 
er ikke noe du kan tappe på kran, men 
er flyktig og forgjengelig. Peer Gynt 
flakker omkring som en hjemløs, og 
søker etter seg selv hvor enn han går og 
imens sitter Solveig hjemme og venter 
på han. Når han kommer hjem til slutt 
spør han. «Hvor var jeg, som meg selv, 
som den hele, den samme» og Solveig 
svarer: «I min tro, i mitt håp og i min 
kjærlighet.»

som eit dyktig og spanande band med 
eit stort potensiale.

Trøndelag Teaters  
oppsetning speiler Norges 

handlingslammelse og nord-
menns egoisme.
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I Indonesia er det greit å være draps-
mann så lenge du ikke er kommunist. 
“The Act of Killing” er en dokumentar 
om gangstere i Indonesia - eks-mordere 
fra massedrapene på kommunister i 
1965-66. 

Filmen følger en prosess der disse 
mennene skal dramatisere sine draps-
gjerninger på nytt – på valgfri måte. 
Dette fører til filmscener med cowboyer 
til hest og god gammeldags mafiastem-
ning, for å nevne noen. I tillegg møter 
vi en indonesisk kultur hvor morderne 
behandles som helter, både av seg selv, 
regjeringen og resten av samfunnet. 

Regissøren får godt fram hvordan 
gangsterne unnskylder handlingene 
sine, selv om de i bunn og grunn er helt 
vanvittige. Morderne blir heiet fram og 
imponerer mennesker rundt seg med 
groteske historier, som for dem fortelles 
som en hvilken som helst hverdagslig 
handling. Man får se et samfunn preget 
av korrupsjon, der propaganda mot 
kommunister følger innbyggerne fra 
tidlig alder, og hvor det negative synet 

på kommunistene er viktig å vedlike-
holde. Samtidig gir filmen et inntrykk 
av menn som privat sliter med sine 
handlinger, til tross for at de har en 
status som gangstere. Eller som de selv 
kaller det: frie menn.

Vi blir tatt inn i gangsternes hverdag, 
på deres gamle «kontor» hvor drapene 
opprinnelig ble utført, og under selve 
dramatiseringen av drapene. De gjen-
skaper scenene som de selv husker 
dem, både ofrenes reaksjon og hvordan 
drapene ble utført. Man blir også vitne 
til latterlig dårlig skuespill, til tross for 
at de stort sett bare spiller seg selv. Dette 
gjør hele dramatiseringen litt komisk, 
og enda mer komisk er det å se hvor 
fornøyd de er med egen prestasjon.

Når det gjelder filmens kvalitet er 
den litt vel uformelt filmet, og som 
publikum opplever man mennene 
på nokså privat hold; de er til tider 
veldig lite sjarmerende typer. Musikk 
finnes kun på begynnelse og slutt. 
Mange kunstpauser uten noe hand-
ling får filmen i sin helhet til å bli 

langtekkelig. Likevel greier regissøren 
å bruke kontrastfylte sceneskifter, noe 
som holder spenningen oppe og til en 
viss grad skaper variasjon. Det fungerer 
også bra som en understreking av 
kontraster i disse mennenes liv; de går 
fra drapsmann og paramilitær til golfer 
eller glassfigursamler.

Frie menn 

THE ACT OF KILLING 
TeksT: HANNAH CHRISTIN LERFALDET 
FOTO: FINAL CUT FOR REAL

FILM

The Act of Killing er en film om 
et bakvendtland, hvor masse-
mordere hedres og anses som 
nødvendige for at et samfunn 

skal fungere.

under vann kvalmende.
  Introteksten klargjør at filmen er 
basert på virkelige hendelser, men 
denne delen kunne like gjerne vært 
utelatt. Da kunne jeg enkelt lent meg 
tilbake for å se en underholdende 
spenningsfilm. I stedet blir filmopp-
levelsen en kontinuerlig vurdering av 
hvor de virkelige hendelsene ender og 
den kunstneriske friheten tar over. Det 
er dessverre litt for tydelig at denne 
friheten har fått stort spillerom, både 
med hensyn til handling og bruk av 
effekter. Portretteringen av den sjanger-
pålagte skurken er en av flere elementer 
som underbygger denne opplevelsen, 
samtidig som effektene etter hvert blir 
overdrevne, urealistiske og slitsomme. 
De fiktive grepene er overflødige fordi 
filmens tematikk stadig er både virkelig 
og relevant for mange av pionerne. Den 
virkelige historien, uten regissør Erik 
Skjoldbjærgs narrative grep, fortjener 
langt mer oppmerksomhet enn plottet 

i denne filmen gjør.
    Nok et problem oppstår når spen-
ningskurven flater ut mot slutten av 
filmen. Regissør Skjoldbjærg klarer å 
hale ut historien i nesten to timer, til 
tross for at det bare er spenning nok til 
halvparten. Filmen blir rett og slett for 
lang. Innholdsmessig blir det også for 
tynt. Karakteren Petter er ikke veldig 
interessant, til tross for Hennies svul-
mende muskler, når konflikten er 
løst. Slutten minner mer om et tamt 
tv-drama enn om en spenningsfilm.
   Med hensyn til budsjettet vil jeg 
ha mer ut av denne filmen. Romslige 

Nordsjødykkerne har en historie så 
nærliggende, banebrytende og avgjø-
rende for velstanden i Norge at dette 
absolutt er noe det kan bli god film av. 
En norsk filmatisering av vårt moderne 
eventyr skaper store forventninger. 
Filmen er valgt ut som en av de norske 
Oscar-kandidatene i 2014, og et inter-
nasjonalt a-lag er representert i produk-
sjon, skuespill og musikk.
   Aksel Hennie innehar rollen som 
hovedpersonen Petter, og han vekker 
varme, nasjonalromantiske følelser 
knyttet til vår velstandshistorie. 
Pioneren på 500 meters dyp framstår 
som uredd, eventyrlysten og risikovillig 
i arbeidet som skal bringe oljen i land. 
   Sjangermessig leverer Pionér bra. 
Handlingen utspiller seg som en klas-
sisk spenningsfilm, og forventningen om 
noe mer gjør at den lenge klarer å holde 
på min oppmerksomhet. Effektene gjør 
at jeg føler meg trukket inn i handlingen 
og til tider blir opplevelsen av å være 

Ikke dypt nok

PIONéR, PREMIERE 30. AUGUST - FRILAND PRODUKSJON AS 
TeksT:  SILJE VOLLAN  FOTO:  FRILAND
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Senk forventningene og ta 
historien med en klype salt.

økonomiske rammer og internasjo-
nalt samarbeid burde ha ledet produk-
sjonen inn i et mindre kommersialisert, 
Hollywood-aktig farvann. 

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,-). 
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www.tannklinikken.net
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et bevisst valg

BDO er et av Norges største kompetansehus 
innenfor revisjon og rådgivning. Vi søker ambisiøse 
og modige talenter som tør å utfordre markedet 
sammen med oss. 
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søk allerede nå på: www.bdo.no/stillinger.
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eller katrine.feyling@bdo.no

www.facebook.com/bdonorge 
www.bdo.no

BDO2013_203x147_rekruttering.indd   1 23.08.2013   16:48:23



Kulturkalenderen
Av og med Kim Hiorthøy og Lisa 
Östberg.
Klokken 19:00. Rema 1000 Moholt. 
Stuntforedrag på matbutikken, 
med utgangspunkt i installa-
sjonen «Culinary Cartographies» av 
Roomservices.
Brukbar:
Klokken 23:00. Konsert. Årabrot 
spiller med følge av Hermansen/
Järmyr/Frønes.

ToRSdAg 12. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 19:00. Midt-Norges beste gir 
deg spontan lyrikk under delfinalen i 
NM i poesislam! det skjer på Klubben.
Antikvariatet:
Klokken 20:00. Improteater med 
improoperatørene på Supertorsdag.

FRedAg 13. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 20:00. Musikkquiz på edgar.
Klokken 22:00. bergensbandet death 
by Unga bunga gir deg høykvalitets 
garage-rock med låter om damer, 
dans og drugs.
Klokken 23:59. Short Skirts spretter 
konsertjomfruhinna når de spiller sin 
første konsert noensinne på Knaus.
Kulturnatt Trondheim:
Klokken 16:00-00:00. Trondheim skal 

TIRSdAg 10. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 19:00. Kafé edgar inviterer til 
sin tradisjonsrike tirsdagsquiz! Merk 
at denne quizinstitusjonen har fostret 
minst én finaledeltager i rikskanalen 
NRKs quizshow Quizdan. 
Avant Garden/Bastard 2013
Kl. 18:00. Midt-norsk senter for 
samtidskunst. bastard 2013, 
Trondheim internasjonale scene-
kunstfestival, finner sted hele den 
kommende uken. Tirsdag kan du 
få med deg Morten Traaviks fest-
forestilling Work in Progress, et 
samarbeidsprosjekt mellom elever 
fra Steinerskolen i Trondheim og en 
nord-koreansk skoleklasse.

oNSdAg 11. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 19:00. Kulturutvalget har 
invitert kremen av dragvolls littera-
turvitere til biblioteket på Samfundet 
for å samtale om to av høstens 
bokutgivelser.
Klokken 20:00. Studentradioens 
musikkredaksjon snurrer plater, når 
Radio Revolt live tar over Klubben.
Avant Garden/Bastard 2013:
Klokken 18:00. Verkstedhallen. 
You, en forestilling om david 
Attenborough og det å ha prosjekter. 

fylles av kulturarrangementer denne 
kvelden. programmet består av alt fra 
Smoothie-sykkel med 4H til tango-
kurs. de fleste arrangementene er 
gratis, sjekk ut Facebook-siden til 
Kulturnatt Trondheim for oversikt 
over programmet.
Avant Garden/Bastard 2013:
Klokken 22:00. Teaterhuset Avant 
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garden. Kunstnerduoen Florentina 
Holzinger og Vincent Riebeek 
kommer til Trondheim med fore-
stillingen Kein Applaus für Scheiße. 
Arrangørene lover kropps-perfor-
mance, harselering med pop-kultur 
og skuespillere på rulleskøyter.

LøRdAg 14. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 19:00. Samfundsmøte i stor-
salen med tema narkotikapolitikk.
Klokken 23:59. bergensk prog-pop 
skal fylle Knaus. Trioen Curly Tankard 
gir deg mørke og livløse tekster, med 
en ironisk og humoristisk undetone.
Trondheim Pride:
Klokken 13:00. parade gjennom 
Midtbyen! Starter i dokkparken på 
Solsiden og ender opp på Trondheim 
torg. Trondheim pride arran-
geres i september hvert år i regi av 
LLH Trøndelag og Skeiv Ungdom 
Trøndelag i samarbeid med ulike 
partnere og undergrupper (som 
Skeive Studenter Trondheim SkST). 
Tema for 2013 er psykisk helse.
Brukbar:
Klokken 23:00. Hipsterbula gir deg 
bakklandet dubcore pres.: dISTRICT 
(UK/Chestplate).
Pridefest Trondheim:
Klokken 21:00-02:20. praidfæst 

og show med Queenstatic på Me 
nattklubb.

TIRSdAg 17. SepTeMbeR
Samfundet:
Klokken 19:00. Tirsdagsquiz på edgar. 
Igjen!
Trondheim Folkebibliotek:
Klokken 19:00. geir Lippestad 
samtaler med geir Aakre om sin nye 
bok Det vi kan stå for. Arrangementet 
er gratis.
Familien:
Klokken 22: Tom i lommeboka? 
Familien gir deg gratiskonsert med 
Renie in georgetown.

oNSdAg 18. SepTeMbeR
Byscenen:
Klokken 22:00. Svartmetall på 
byscenen når Satyricon inntar scenen.
Fru Lundgreen:
Klokken 19:00. I anledning regjerings-
kabalen som skal legges inviteres det 
til Trondhjemsmesterskap i korthus-
bygging. Fjorårets vinnere Stine og 
Line er konferansierer.

ToRSdAg 19. SepTeMbeR
Fru Lundgreen
Klokken 20.00. Stand Up Trondheims 
unge og håpefulle arrangerer open 
Mic-show. 

FRedAg 20. SepTeMbeR
Blæst:
Klokken 22:00. discodudsene i 
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10. September - 24. September / klandre enkel utur

Lemâitre og Rytmeklubben spiller 
opp til dans.

LøRdAg 21. SepTeMbeR
Forskningsdagene i Trondheim:
Klokken 12:00-15:00. det ligger an til 
å bli en fuktig opplevelse på Ringve 
Museum! Her blir det kåserier om 
instrumenter laget av vann, med 
mulighet for publikum til å eksperi-
mentere selv.
Babel visningsrom for kunst:
Klokken 15:00. Åpning av prosjektet 
Lademoen kunstnerdialoger. 
Kunstinstallasjoner med skandina-
viske kunstnere vises blant annet 
fram i babel visningsrom for kunst, 
Lademoparken og Rosendal kino.
Blæst:
Klokken 22:00. Klubb med 
Cloudbusting. Vi snakker såpebobler, 
lasermaskin, glowsticks og dansbar 
musikk.

SøNdAg 22. SepTeMbeR
Ila Brainnstasjon:
Klokken 14:00. Ro ned søndags-
nervene med Søndagsjazz på 
brainnstasjonen.
Galleri SG:
11:00-17:00. Utstilling med verker 
av pushwagner. galleri Sg presen-
terer åtte splitter nye bilder fra 
kunstneren.

TIRSdAg 24. SepTeMbeR
Nytt nummer av Under dusken!

FOTO: P3/flickr
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Å sette kunst i kontekst

For tolvte gang arrangerer Teaterhuset 
Avant Garden Bastard - Trondheim 
Internasjonale Scenekunstfestival. Festivalen 
går av stabelen mandag 9. september 
og varer fram til lørdag 14. september. 
I løpet av uken settes det opp ni ulike 
forestillinger. For de som er spesielt inter-
esserte i scenekunst er det også mulig å 
delta på seminarer og workshops.
Kommunikasjonsansvarlig Anne-Kari 
Risom Olsen ved Teaterhuset Avant 
Garden forteller at det i tillegg til nye 
kunstnere, også er flere premierer i løpet 
av årets festival.
– Vi synes det er veldig kult at vi har 
mange premierer i år. Tre av forestillin-
gene er dessuten spesiallaget til Bastard 
og har derfor premiere her. I tillegg har 
den finske forestillingen Super B urpre-
miere på festivalen, sier hun.

Prosjekter, prosjekter
For studenter anbefaler Risom Olsen 
spesielt forestillingen YOU av Kim 
Hiorthøy og Lisa Østberg. Hiorthøy 
er opprinnelig fra Trondheim, og er 
kjent som tegner, illustratør, fotograf og 
musiker.
– Han er virkelig en multikunstner, sier 
Risom Olsen.
Sammen har han og Østberg laget en fore-
stilling om idéer til prosjekter de synes 

Avant Garden inviterer til scenekunstfestival

TeksT:  Ingunn Mjønerud
FOTO: Tom Sachs (Presse)

FESTIVAL burde eksistere i verden.
– For eksempel har de en plan for 
hvordan verdens lengste spøkelse-
stog kan lages. Problemet er at de ikke 
har tid til å gjennomføre planene selv. 
Derfor har de en forestilling som viser 
publikum hvordan de kan gå fram 
for å få til prosjektene, blant annet 
dette spøkelsestoget. Stykket handler 
i hovedsak om presset samfunnet 
legger på folk om hele tiden å ha 
prosjekter på gang, og hvor stressende 
det kan være, sier hun.

Kunst i lys av annen kunst
En annen forestilling som vises på 
festivalen er Executed Stories av den 
finske performance-kunstneren Juha 
Valkeapääs.
– Executed Stories er en humoristisk 
forestilling om henrettelser gjennom 
historien. Den tror jeg kan bli spen-
nende, sier Risom Olsen. 
Avant Garden ønsker å legge til rette 
for at publikum kan se flere forestil-
linger, og derfor tilbyr de en pakke-
løsning slik at man kan sette sammen 
billetter til tre eller flere forestillinger 
til rabattert pris. 
– Vi har bevisst en veldig lav prispoli-
tikk på festivalen, fordi vi syns det er 
interessant at folk kommer og ser flere 
forestillinger. Måten å se på kunst i lys 
av annen kunst, for å kunne sette det 
i kontekst, synes vi er veldig givende, 
sier Risom Olsen.     
 

ingumjon@underdusken.no
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Da Spitposten går i trykken før 
valgresultatet er offentliggjort, har 
vi sett inn i krystalkula og funnet det 
dere nå alle vet: Visesanger og tidligere 
frontfigur i Vømmøl Spellmannslag Hans 
Rotmo har blitt statsminister.

De siste årene har man trodd at 
grunnlovens første paragraf avslutter 
med setningen: «Dets Regjeringsform er 
indskrænket og arvelig monarkisk.» Etter 
litt fram og tilbake på valgdagen, måtte 
likevel samtlige partiledere vedgå at det 
egentlig står «Dets Regjeringsform er 
indskrænket og arvelig monarkisk, og 
Hans Rotmo skal være statsminister.»

– Rett skal være rett, sier en skuffet, 
men forståelsesfull Erna Solberg.

Regjeringsspørsmålet sto likevel 
åpent i en kortere periode. Rotmo 
annonserte likefullt etter 
en kort betenkningstid at 
han hadde kommet til en 
løsning.

– O du verden det 
gikk fort, ja, plutselig va 
det gjort. Og æ sto 
der med en fullgod 
p a r l a m e n t a r i s k 
løsning hvor jeg, 
Åge Aleksandersen 
og Miljøpartiet de 
Grønne former regjering, sier en fornøyd 
og jævlig jovial Rotmo., mens han 
sensuelt bestryker et spætt.

Hva slags politikk ønsker du å 
gjennomføre?

 - Nei si det. 
I lys av din nye innvandringssang 

var det nærliggende å tro at du kom til å 
samarbeide med Frp, men slik ble det altså 
ikke likevel?

– Vi hadde en avtale, men den ble 
knust av en kronikkskrivende Carl I. 
Hagen da jeg ikke ville kompromisse 
i bompenge-debatten. Dermed ble 
flørten med Frp en bom-tur, sier 
Rotmo tørt. 

Reaksjonene har ikke latt vente 
på seg. Professor 
Frank Aarebrot synes 
ikke resultatet er 
annet enn rimelig.

– Vi må følge 
lovgivningen vi har. 

Det norske folk har fortsatt mulighet til å 
påvirke gjennom underskriftkampanjer 
rettet mot Rotmo. Men med mindre 

protestbrevene er skrevet på både 
dialekt og rim, sliter jeg med å tro at de 
vil få noe gjennomslag, sier han.

I det mye omtalte lobbyist-miljøet 
har nyheten skapt et stort behov for 
omstilling. Hvor man før hadde en 
arbeidskultur med dresskledde menn 
som ålet seg inn på ståtsråder, har 
det nå blitt viktig å innynde seg hos 
industriarbeidere, Rotmos næreste 
venner i fyll og virke.

– Det e ittjnå som kjæm tå sæ sjøl, sier 
PR-guru Hans Geelmuyden på stotrende 
dialekt mens han spikker på en fjøl for å 
smigre sine nye proletarvenner.  SP

partiene tapte, folket vant:

hans rotmo 
blir n y s tat s m i n i s t e r

«Han bad meg om å ittj fårrå 
nålless. Jeg forstod ingen ting. Lille-
Pederen min er nå full av nåler..»

Spættposten
SPESIALSPESIAL. SPæT  (frå NOrrØNT SPÆT, «PIrUM-SPIDDAr»)

Hi du lyst, 
hi du myst.

spættdvergen

spitposten registrerer

... at bastu mastu

... at nye fitter i Fellesfitta AS

... at dette blir de beste og mest interessante 

årene i deres liv

... at psyche, det blir et salig helvete, lett-

lurte jævler

... at de nye i Fittekringkastinga ikke helt ser 

ut til å vite hva i alle da’r de holder på med

... at Spitposten også tar opp nye

... at primært gjennom kamera på dassene 

ved Rundhallen

... at se opp i taket

... at Spitdvergen ser deg trekke kragen av 

biskopen

... at ser at du er trøtt, men eg kan ikkje gjen-

nomgå alle skritta for deg

... at myser på de nye

... at vi skal alltid finne noe vettugt å sette 

dem i gang med

... at for eksempel vedhugging

... at gjelder å overleve vinteren

... at «du kan ikke slå opp med noen du ikke er 

sammen med»

... at bachelor på Dragvoll byr på så mangt

... at the KKK took my oblat away

....at Kristiansund KameraKlubb

... at Fitteblekkas såkalte reportasjeredaktør 

har en usunn hug til saus

... at «saus»

... at øvrigheten er suppehoder

...at mannskorentustiaster har blitt

teaterimpovisasjons-fitter....

...at det ekke greit ass.

...at det er flaut både for samfundet, 

samfunnet og Jens.

...at Per Sandberg søker asyl i Kurdistan

....at nå skal de få føle på hvordan det føles.

...at lykke til på reisen!

...at faen.

...at sterkøl i butikk?

...at øl-flasker kanskje er for tungt for knut-

arild når vi tenker oss om.

...at knut-arild fortsatt ikke liker 

mannskorentusiaster

...At Øllen på Cirkus...

...Hva er greia...

...Farris med mandelestrakt?

...At det er første tegn på Kristlig forbudsparti 

i regjering

...at fårikål

...at jippi

...at ikke for alle betyr mer på oss

...At erna håper jens tar oppvasken før han går

...at jens slår seg vrang og per ser sint på han

...at syting syting syting syting

...at verden ser på oss og lurer på hva vi driver 

med 

f o r v i r r e t r e k to r

«Vår nye tid krever en ny giv. 
Det er ingenting som kommer 
av seg sjøl – eller på ei fjøl.»

I einkom ærende: Rotmo synes sunnmørshorene og høyreavvikerne kan grine 
aleine og slå seg til ro med den nye verdensorden. – «Te havs me møringan!»

!

Anders Todal Jensen spiser opp sine sokker. 
Nordtrønderne befester Gløshahugen.

• KSG sjokkeres: kvinner ikke lenger bare 

føde- og avlsmaskin. • Finansstyret ved 

Samfundet (FiS) har vedtatt an anmodning 

om å komme med en mening om saken innen 

23. desember 2015. • LØK frykter for egen 

eksistensberettigelse og slår seg sammen 

med Studenttinget (ST), Rødt (R), Senterpartiet 

(Sp) og IKT-Norge for å danne den nye gjengen 

SpRøSTeIKT LØK. Diversegjengen fortviler. 

• Lunke bytter til trøndersk for å styrke 

Samfundets bærekraftighet og redusere 

bruken av ikke-fornybare vokaler. • NTNU-

rektor  og femtekollonist Gunnar Bovim 

flykter fra Trøndelagen og sperrer seg inne 

bak Bergens sju veldige fjell. • Kontrollkontoret 

(KK) skal nå driftes av en ny komite, 

Kontrollkontorkomiteen (KKK).  • Det blir slutt 

på Dahls på Det røde runde. Fra nå av selges 

det bare stjørdalsøl, stjørdalsøl, stjørdalsøl (det 

er best når du drikker det sjøl). SP

STUDENTHVERDAG

Trondheimsstudentene merker allerede 
nå konsekvensene av statsministerens 
harde hånd med sunnmørske bolighaier 
og deres ulidelige åkerrente. 

Det har i alle år vært kjensgjerning 
at sunnmørske utleiere dominerer 
boligmarkedet i Trondheim og gjerne 
krever urimelig høye boligpriser av sårbare 
og naive, norske studenter. 

Samtidig er det kjent at de gjerne gir sine 
gjeveste tomter til en slikk og ingenting til 
sitt ufyselige avkom, som grådig eter seg 
feite på sveler gjennom studietiden og 
kalkulerer i vei på BI og IØT.  Alt dette mens 
staute  nordmenn tar vettuge utdanninger 
som faktisk kommer samfunnet, og ikke 
minst Samfundet, til gode. 

– Nok får værra nok, sa Rotmo. Og vips, 
så slo han spættet over Heilage Olavs by og 
kastet bolighaiene på sjøen.  SP

• Kan grovt sett deles inn i to grupper: 
Ørstitter og volditter. Førstnevnte ser på 
seg selv som Aasens utvalgte folk.  
• Overrepresentert i rederibransjen, den 
såkalte Fitteblekka og andre steder.
• Mange artister og medlemmer av 
samfunnseliten er lojale mot Sunnmøre 
og skriver tekster med et skjult,  pro-
sunnanistisk budskap, for eksempel Side 
Brok, kapitalisten Kjell Inge Røkke og 
tidligere NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

fAkTA om SUNNmøRiNGER
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boligkrisa
i barteby

— borte, bitches.
baby baby! 

bring 
beers   

bro

STB: Det var i de sene nattetimer at en skokk 
med krakylske «manns»korentusiaster fant det 
for godt å krinse spitredaksjonens vante kretser 
og søke et faktisk sosialt liv. I sin desperate 
ensomhet fridde de med sine opprevede 
aviser, da til ingen nytte overhode, og senere 
bydde de på seg selv på både den ene og andre 
måten.  Reint gæli gikk det først da de finn intet 
hell der, og heller søkte videre i lokalet og la 
seg mot en røslig bygdekar og bydde på mer. 
Han svarte med knyttneve og taterkniv som 
motbud, og så gikk det endeleg så uheldig — 
eller heldig, om vi skal være ærlige — med de 
veike sjanglerne og brunøyehviskerne. SP

brunøyentusiaster 
drept av 
vømmølsentusiast

reaksjoner i nord 
og søndre

DETTE ER SAkEN
Hans Rotmo vant årets stortingsvalg 

med tidenes minimalistiske program.

• Dagheimsplasser og nynorsk mål. 

• Billigere øl og hardere stål.

• Norge for nordmenner. Alle ut- og 

vestlendinger sendes tilbake til hvor 

nå enn de kommer fra.

ittj vær ein hæstpeis. 
vis din hængivenhet te rotmo

kløpp ut vårres prydbart.

sitate t:

klipp og lim din egen statsminister!

«Begge var påvirket av narkotika. 
Vi gjorde beslag av små mengder 

narkotika ... og begge ble pågrepet 
og tatt med inn til avhør.»

– Operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Nord-
Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa i saken 

«Ruset mann jaget elg med sverd»
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