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Den blåblå regjeringen har nå fjernet 11 
måneders studiestøtte fra statsbudsjettet 
den rødgrønne regjeringen la fram i høst. 
Mange tenker at det hele var for godt 
til å være sant, og det går et stort sukk 
gjennom studentmassen. Vår journalist har 
snakket med leder i Studenttinget, Vilde 
Coward. Hun understreker at studenter 
trenger tilstrekkelig med støtte for at kvali-
teten på utdanningen og studietiden skal 
være optimal. Dette ser jeg meg enig 
i. Med studiestøtten vi har nå, kombi-
nert med høye boligpriser, tvinges mange 
studenter til å jobbe mye ved siden av 
studiene. 

Å fjerne en hel måned med økonomisk 
støtte til studenter tror jeg mange ser på 
som en fornærmelse. Er vi ikke viktig nok 
for landets ledere? Er det ikke viktige å 
satse på studentene, landets fremtid?
Som studieplanene ser ut nå begynner 
studiene i august, og flertallet av studenter 
har eksamen ut i juni året ettet. Man 
bruker altså 11 måneder i året på univer-
sitet eller høyskole. Hvorfor får vi da ikke 
søtte som tilsvarer vår studietid? 

Hvis man kan sammenligne dette med 
arbeidslivet ville situasjonen vært veldig 
merkelig: ingen organisasjon kunne betalt 
en ansatt en måned mindre lønn fordi de 
ikke ønsket det, eller fordi de ikke hadde 
råd. Nå er det selvfølgelig sånn at man er 
ansatt i en jobb, og får lønn deretter. Men 
studenter gjør også en jobb, og ikke minst 
gjør man samfunnet en tjeneste ved å ta 
en utdanning. 

Når det er sagt, var aldri 11 måneders 
studiestøtte en valgkampsak for Høyre; de 
lovet aldri en ekstra måned med inntekter 
for studentene. På tross av dette er det 
likevel et urimelig valg å fjerne en måned 
med studiestøtte. To regjeringer på rad 
har nå bortprioritert studiestøtten. Den 
blå vinden skaper en grå hverdag for 
studenter.
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Nyhet 3   

Journalist

K O M M E N T A R

TRINE SELLE

trinsell@underdusken.no

Varme kropper og kalde hjerter
Mens motebildet bugner over av pels, lider dyrene i fangenskap.

Blågrått budsjett

LEDER
30

en boblejakke. Et annet argument som ofte blir brukt 
av de som er for pels, er at den er naturlig og økolo-
gisk. Det legges vekt på at det er mer bærekraftig å 
ta fram den samme pelsjakken år etter år enn å kjøpe 
en ny kåpe hver sesong. 

At pels er helt naturlig er ikke hele sannheten. For at 
pelsen skal holde seg lenger må den bearbeides med 
mange miljøfiendtlige kjemikalier. Ifølge en rapport 
fra CF delft, en organisasjon som leter etter løsninger 
på miljøproblemer, har én kilo minkpels et utslipp 
på rundt 140 kg CO2. Tilsvarende har èn kilo ull et 
utslipp på 20 kg CO2.

Stylist Tommy Loeland sier til VGTV at han er 
positiv til pels fordi det er glamorøst og oser luksus. 
Han forteller at nyrike kjøper pels for å vise at de har 
råd til det. De kjøper ikke pels for å holde varmen, men 
for å vise at de har penger og kan unne seg luksus. Det 
er mange ord man kan bruke for å beskrive en slik 
bruk og holdning. Harry og usmakelig er to av dem.

En god start mot avviklingen av pelsindustrien er at 
norsk motebransje tar avstand. ELLE vil ikke bruke 
pels fra oppdrett i egne stylinger. Men når så mange 
motehus og designere bruker pels kan de ikke ta total 
avstand fra det. Redaktøren mener de skylder leserne 
sine å vise hva som er i motebildet. Og moteperson-
ligheter som Mette Marit har ennå ikke tatt avstand. 
Sammen med ikoner som Kate Moss tar hun fram 
pelsen når vinteren kommer. Samtidig som kjendi-
sene viser seg i sine dyre pelskreasjoner, øker milliard-
salget av pels på verdensbasis. Det trenger ikke være 
en sammenheng, men signalene kjendiser sender tas 
opp av mannen på gata.

Hvis man skal kjøpe pels er det viktig å sette seg 
inn i det etiske. Det er viktig å være klar over forhol-
dene dyrene lever under. Kjøper du en pels, mater 
du indirekte industrien. Tenk på hvilken lidelse du 
brer om deg for å holde varmen. Tenk over hva du 
faktisk har på deg.

44
Alternativer til bruk- 
og-kast-kulturen 14

Lær av 
dataspill

Debatten om pels dukker opp rundt disse tider 
hvert år. Gradestokken peker nedover og folk tar 
fram pelsen for å holde varmen i vinterkalde Norge. 
Denne høsten er pels mer aktuelt enn på lenge. Ifølge 
motebladet ELLE inneholdt over 70 prosent av alle 
kolleksjoner som ble presentert på catwalken i høst 
pels i minst ett av antrekkene. Øredobber, smykker, 
vesker og solbriller er pyntet med pels. Ja, til og med 
solbriller. Mens en pelskåpe drar nytte av at den er 
varm, er pels på solbriller derimot fullstendig unød-
vendig og handler kun om forfengelighet.

I dag har flere land innført forbud mot pelsdyropp-
drett. I Norge har det i mange år pågått en debatt om 
hvorvidt denne næringen bør avvikles. I 2002 sto et 
samlet storting bak kravet om at pelsdyrnæringen 
måtte forbedre seg for å ikke bli avviklet. 

Ti år senere ser vi fortsatt bilder fra norske farmer 
der dyrene lever under uverdige forhold. Politikerne 
har ikke gjort noe. I stedet for tomme bur, blir vi 
servert tomme ord. Dyrene er født med jaktinstinkt 
og har et behov for å bevege seg fritt. Behovene og 
instinktene forsvinner ikke selv om de skal brukes 
som en pelskåpe eller som detaljer på et par solbriller. 
Designere og de som kjøper plaggene er med på å 
støtte opp om en næring der ikke alle aktørene følger 
reglene.

Hvorfor kjøper forbrukere pels? Et argument for 
pelsbruk er å holde varmen. Likevel går de fleste i 
Norge gjennom vinteren uten å bruke pels. Vi over-
lever. Du kan ta på deg en ullkåpe, en parkas eller 

Illustrasjon: Mari Synnøve Gjertsen
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Hvis han er en ålreit fyr, ringer 
han og forklarer deg hvorfor han 
ikke vil drikke kaffe med deg. Hvis 
han er en ålreit, men pysete fyr, 
sender han deg en tekstmedling 
og forklarer det samme. Hvis han 
er en barnslig åndsskjøge, foretar 
han seg absolutt ingenting. Hvis 
han derimot oppsøker deg på fest 
neste helg og tar deg med hjem, 
uten å ha gitt fra seg så mye som 
en liten fis til livstegn, er han satan 
reinkarnert. 

10 
år 
siden

å bestemme hvor vår tids ulyk-
kelige fører sin eksistens, er en 
forholdsvis lett sak, som det vil 
herske stor enighet om. – hvis vi 
derimot søker å stedsbestemme 
verdens lykkelige vil vi stå overfor 
høist divergerende meninger, og 
de færreste vil ta sitt land for det 
lykkeligste. Mange steder anser 
man skandinavia for å være det 
sted på jord hvor man er lykkeligst. 
Her hersker fred, ro og velstand, 
Men selv vil vi vel synes at det 
høres flaut. Folk er da ikke så over-
strømmende lykkelige her. 

75 
år 
sidenSIST:

Siden

Ud FOr

i revidert statsbudsjett vil regjeringen gå inn for 
å utrede muligheten for skolepenger for interna-
sjonale studenter. Forslaget møter motvilje fra 
flere hold.

– skolepenger er ikke en problemstilling dette 
rektoratet ønsker å reise, sier Prorektor Kari Melby 
ved nTnU til Universitetsavisa. 

UA skriver videre at Melby ikke vil forskuttere 
nTnUs standpunkt til skolepenger, men at det er 
liten tvil om grunnholdningen.

Leder Ola Magnussen rydje i norsk 
studentorganisasjon frykter at en slik innføring 
vil føre til et frafall i antall internasjonale studenter. 

– sverige mistet 80 prosent av alle søkerne sine 
utenfor eU etter at de innførte skolepenger, så der 
har det jo bare hatt negative konsekvenser, sier 
rydje til studenttorget.no.

– dette er usolidarisk, korttenkt politikk som 
kunnskapsnasjonen norge og nTnU vil tape stort 
på, mener simon Utseth sandvåg i studenttinget 
ved nTnU.

Nå står julen for døren. 
Man gleder seg som søren
til ribben og til fettet
som pakker inn skjelettet
i en grå og klissen masse
som doktoren må vasse
i under obduksjonen
God jul fra redaksjonen

25 
år  
siden

Professor Trond Andresen i kybernetikk ved 
nTnU mener at arrangementet hvert år blir brukt 
som et politisk middel for å avvæpne kritikk mot 
staten israel.

– Jeg er anti-rasist, men vil ikke sette mine bein 
i en sånn markering, skrev Andresen på Facebook 
tidligere denne måneden.

Til dusken.no sier Andresen at han ikke 
forsøker å bagatellisere Holocaust eller folke-
mord, men påpeker at akkurat dette folkemordet 
får mye mer oppmerksomhet enn andre grusom-
heter, og at det blir brukt for å avlede eller svekke 
kritikken av israel.

På Facebook skrev Andresen at begrepet «anti-
semittisme» ikke bør være tema i den politiske 
diskusjonen. 

– Kall det rasisme, slik vi gjør for alle andre 
grupper, skriver han.

Oppfordrer til boikott av 
krystallnatt-markering

Skolepenger møter motbør
Gjør det mulignordea.no

Enklere banktjenester for 
alle mellom 18 og 28 år

Gratis kundeprogram

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 

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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(Arkivfoto: Eirik Indergaard)

november måned er for mange tiden for å anlegge 
vekster i ansiktet, og i år er intet unntak. Målet 
med Movember-kampanjen er å sette søkelyset på 
menns helse og prostatakreft, og har ifølge Anne 
Lise ryel i Kreftforeningen blitt en døråpner for 
å få menn til å snakke om dette.

– samtidig skaffer det penger til viktig fors-
kning, sier ryel. 

På nettsiden no.movember.com samles kropps-
hårentusiaster i alle fasonger, og tar imot dona-
sjoner til videre forskning. Blant annet har 
studenter og ansatte ved nTnU en egen intern 
konkurranse, der det Medisinske fakultet fore-
løpig leder overlegent med over 10 000 kroner.

rektor Gunnar Bovim har også sin egen profil 
på nettstedet, og oppfordrer på rektoratets blogg 
alle om å stille overleppen til rådighet i november.

 Bartebonanza

Under Dusken beklager
i forrige utgave, #15/99, skrev Under dusken om  
Cashless-ordninga under UKA. i saken fremkommer det at 
Jushjelpa i Midt-norge er i tvil om lovligheten til Cashless og 
mener bruken ligger i en gråsone. Jushjelpa presiserer at selv 
om de opplever at bruken er noe i gråsonen, ser de på  
forbrukerens rett til å alltid foreta oppgjør med tvungne beta-
lingsmidler, som ivaretatt ved bruk av Cashless.



den rødgrønne regjeringa lovet allerede 
i 2005 å innføre elleve måneders studi-
estøtte fra 2015, men de blåblå fjernet 
i forrige uke dette punktet fra sitt revi-
derte statsbudsjett.  

– Kjenner på avmaktsfølelsen
Blant forsmådde studentpolitikere er 
leder Vilde Coward i Velferdstinget.

– Jeg opplever hver dag studenter 
som lever og ånder for bedre vilkår for 
kvalitet i utdanningen, og for tilstrekke-
lige økonomiske vilkår. Men etter at to 
regjeringer på rad har forhandlet bort 
noe det er et overveldende flertall for, 
tror jeg mange studenter kjenner på en 
stor avmaktsfølelse, sier hun.

Coward understreker i tillegg viktig-
heten av utenomfaglig engasjement 
under studietiden, og at det nåværende 
budsjettet er et skudd for baugen når det 
kommer til frivillig arbeid.

– ingen klarer å leve på 94 000 
kroner alene. For at kvaliteten på 
utdannelsen og studietiden skal bli så 
bra som investeringen enkeltmennesket 
og samfunnet fortjener, er kunnskaps-
samfunnet avhengig av at studenter 
kan studere på fulltid og engasjere seg 
frivillig på fritiden, sier hun.

Til de som måtte mene at økt studie-
støtte er et krav som henger i tråd med 
en livsstil preget av økt materielt behov, 
er Coward klar i talen.

– Økt studiestøtte handler ikke om 
økt forbruk, det handler om at vi skal 
ha tid og rom til å få utbytte av utdan-
nelsen. For studentbevegelsen handler 
studiestøtte om kvalitet.

– Manglende oppslutning
 Professor  i statsvitenskap Anders Todal 
Jensen ved nTnU mener at mangel på 
engasjement hos studentmassen er blant 
det som har bidratt til å stikke kjepper i 
hjulene for studentpolitikken.

– de bør utvilsomt prøve å få flere 
studenter interessert i kampsaken, og 
gjennom det knytte sterkere bånd til 
det store flertallet. de bør også se seg 
om etter støtte fra andre interessante 
samfunnsaktører, som for eksempel 
fagforeninger, sier han.

76 N toppsak

Professor i statsvitenskap peker på studietilværelsens flyktighet som en mulig 
årsak til manglende gjennomslagskraft fra studentpolitikerne.

TeksT: Daniel Guanio
FOTO: Marius Sunde Tvinnereim
                           Anette Morvik Robberstad

sTUdenTPOLiTiKK

I det siste har vi hørt Frp in-
nrømme at det å drive byråkrati-
et i Norge er litt mer krevende og 
at det bør være en større kost-
nadspost enn antatt fra opposis-
jon. Dette er også en tankegang 
som fort blir en realitet når en be-
gynner studiene, men som kanskje 
glemmes bort og glorifiseres i lø-
pet av tiden som følger den. Stu-
dentene er taperne av valget sam-
tidig som de skal leve de beste, og 
mest minnerike årene av sitt liv. I 
tillegg skal de ta en utdanning som 
skal drive landet videre. Gjøre det 
bedre, og gjøre det bærekraftig. 
Det virker å være en liten inter-
essekonflikt i dette maleriet som 
noen politikere prøver å male av 
den perfekte studenttilværelsen.

Da resultatene av det reviderte 
statsbudsjettet var klart ble det 
straks en voldsom oppstand på 
Twitter og Facebook. Dette er fak-
keltoget til dagens generasjon. 
Derfor er det ikke rett å si at da-
gens studenter ikke er engasjerte: 
De er engasjerte gjennom andre 
medium enn før. Det å bry seg om 
egen situasjon krever ikke leng-
er å melde seg inn i et parti, gå i 
tog, eller noe lignende. På en måte 
har det blitt en lavere terskel for å 
mene noe om saker som påvirker 
en selv. Om dette er positivt eller 
negativt er vanskelig å si, men å 
si at norske studenter ikke er en-
gasjerte i sin egen situasjon, blir å 
ta litt hardt i. Som Ola Rydje i NSO 
sier er det vanskelig for en stu-
dentgruppe som stadig byttes ut å 
opprettholde kontinuitet og der-
for politisk makt. Avmaktsfølelsen, 
som følge av at vi oftere ser brutte 
løfter om elleve måneders stud-
iestøtte enn det kommer faktisk 
økonomisk støtte, bidrar sterkt til 
den oppgitte følelsen mange unge 
i dag kjenner på.

Nok en gang prioriteres ikke 
Norges fremtid, men da har vi i 
alle fall et godt motargument når 
det gang på gang klages over at 
kun 39,7 prosent av bachelorgrad-
ene og 37 prosent av mastergrad-
ene i Norge ble fullført på normert 
tid (tallene er hentet fra våren 
2012). “Jeg satt i kassa på Bunnpris 
den dagen jeg skulle lese til den 
øvingen».

Den glorifiserte 
studietiden

KoMMentar

MiriaM nesbø
Journalist

Maktesløse studentpolitikere

i kraft av sin rolle som foreleser 
uttrykker han like fullt bekymring for 
den nåværende utviklingen, der flere 
og flere studenter må prioritere deltids-
jobb fremfor skole. Jensen tilføyer at ikke 
alle universitetsansatte deler hans syn 
på saken.

- deltidsstudenten er helt klart dårlig 
ressursbruk og tidsbruk, men det er nok 
en del universitetsansatte som mistenker 
at studentene har lagt seg til et materielt 
forbruk som gjør at de fortsatt ville ha 
jobbet to ganger i uken, uavhengig av 
om de får mer penger eller ikke, sier han.

Jensen tilføyer at politikerne er veldig 
bevisst på at studentene er en gruppe 
preget av konstante utskiftninger, og 
således ikke kan skilte med stor samlet 
makt.

- situasjonen er jo den at det å være 
student er en lykkelig tilstand som går 
over, og det er politikerne veldig klar 
over. På den måten har ikke studentpo-
litikerne noen særlig innflytelse, og ikke 
har de noen maktmidler å bruke heller, 
noe som betyr at politikerne heller ikke 
er veldig lydhøre overfor det de har å 
si, sier han.

– når ut til studentene
Leder av norsk studentorganisasjon 
(nsO) Ola Magnussen rydje, mener 
på den annen side at engasjementet 
har vært stort både i forkant og etter-
kant av budsjettframlegget.

– Jeg har inntrykk av at det er et stort 
engasjement for det å bedre studentenes 
økonomiske vilkår. Hvis man følger 

litt med på Twitter og i sosiale medier, 
finner man en strøm av meldinger som 

handler om studiestøtten og årets stats-
budsjett, sier han.

For tiden videre er rydjes plan enkelt 

og greit å holde trykket oppe for å nå ut 
til enda flere.

– Vi må forsøke å løfte saken ved å 
delta i samfunnsdebatten rundt utdan-
ning, forskning og studentenes økono-
miske vilkår, hovedsakelig gjennom å 
nå ut til sentrale politikere og gi saken 
oppmerksomhet i media.

Han oppfordrer av den grunn alle 
studenter til å være frampå i tiden som 
kommer.

– det er studentenes jobb å være med 
på å løfte saken.

– Gjør en viktig jobb
Professor i statsvitenskap og sosiologi 
Toril Aalberg ved nTnU framhever 
viktigheten av studentpolitikernes 
rolle i demokratiet. Hun mener at de 

legitimerer sin egen eksistens ved å være 
et organ som representerer studentenes 
interesser utad.

– det er helt klart at studentpoliti-
kerne og studentorganisasjoner gjør en 
veldig viktig jobb, og hvis ingen hadde 
gjort denne jobben ville studentene i 
hvert fall ikke hatt noen mulighet til å 
påvirke politikken.

Aalberg medgir imidlertid at mobi-
liseringen rundt studentpolitikken er 
lav, men bemerker heller at fraværet 
av partipolitiske skillelinjer kan være 
en viktig årsak til blandet engasjement 
fra øvrige studenter.

– de skillelinjene som er knyttet 
til andre politiske forhold, blir gjerne 
mindre tydelige i studentpolitikken. en 
studentpolitiker som ser til høyre får 

kanskje støtte av andre studenter som 
sympatiserer med høyresiden. i det 
øyeblikket man ikke har disse ideolo-
giske retningene, kan det med en gang 
virke veldig diffust hva de egentlig 
mener.

På spørsmål om hun mener studen-
tene bør finne en ny fanesak å kjempe 
for, er Aalberg varsom.

– så lenge studentene kjemper for 
noe de brenner for, samt klarer å mobi-
lisere andre studenter i kampen, bør det 
også finnes en mulighet for at de  kan 
være med på å sette den politiske agen-
daen. UD

anders todal Jensen
Professor i statsvitenskap ved NTNU

Situasjonen er jo den at det å være 
student er en lykkelig tilstand som går 

over, og det er politikerne klar over.

daniguan@underdusken.no

enGasJerte: nsO-leder Ola rydje skryter av engasjementet til studentene. Vilde Coward tror mange 
studenter føler seg maktesløse.



ET MASTERSTUDIUM KREVER AT DU TAR ET HELHETLIG ANSVAR FOR UTDANNINGEN DIN. SKAFF DEG INNSIKT 

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

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

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

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

INN PÅ 

TEKNA.NO/FUTURE

ET MASTERSTTUDIUM

SKAFF DEG IN

MELD DEG 
INN I TEKNA  
OG BLI

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

SENDEPLAN
MANDAG:

TIRSDAG:

ALLE ELSKER MANDAG
Kl. 19.00-20.00
Underholdning

POPSTASE
Kl. 16.00-17.00
Musikk

PÅTIRSHDA
Kl. 17.00-18.00
Musikk

BLYFORGIFTNING
18.00-20.00
Musikk

BOKBAREN
Kl. 20.00-21.00
Kultur

ONSDAG:
CTRL+ALT+DELETE
Kl. 17.00-18.00
Kultur
RESERVEBENKEN
Kl. 19.00-20.00
Sport

DEN NASJONALE 
STUDENTRADIOLISTA
Kl. 20.00-21.00
Musikk

TORSDAG:
FILMOFIL
Kl. 15.00-17.00
Kultur

TIRSDAG:
FORBRUKERNYTT
Kl. 14:00

ONSDAG:
SPORTSFREAK
Kl. 14:00

TORSDAG:
ODINS NYE  
HVERDAG
Kl. 14:00

LIVE
Kl. 17.00-18.00
Musikk

UILLUSTRERT VITENSKAP
Kl. 18.00-19.00
Samfunn

HARSELAS
Kl. 19.00-20-00
Underholdning

FREDAG:

MARINEPATRULIEN
Kl. 14:00

FREDAG:

NESTEN HELG
Kl. 15.00-17.00
Aktuelt
IRIE RADIO
Kl. 17.00-18.00
Musikk

FEBER
Kl. 18.00-20.00
Musikk

PINK/NOISE
Kl. 20.00-21.00
Musikk

LØRDAG:
GARASJEN
Kl. 13.00-14.00

SØNDAG:

SAMFUNNSNYTT
Kl. 14:00

SØNDAG:

KULTUR
Kl. 15.00-16.00
Forbruker

NASHVILLE
Kl. 16.00-17.00
Musikk
POSTBLUES- 
KOLLEKTIVET
Kl. 17.00-18.00
Musikk

RADIO REVOLT

STUDENT TV

DU KAN SE OG LYTTE TIL PROGRAMMENE PÅ DUSKEN.NO

Studentmediene i Trondheim
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Studentorganisasjonene har nå sagt sitt om idrettsorganiseringen. SiT skal om noen uker bestemme hvordan 
studentidretten skal drives framover.

Mot avgjørelse i idrettssaken

29. november skal konsernstyret i siT 
bestemme hvordan den nye modellen 
skal se ut. Leder Vilde Coward i 
Velferdstinget (VT) har representert 
VT i arbeidsgruppen som har utformet 
rapporten.

– Vi kom fram til fem forskjellige 
modeller som forslag til hvordan vi 
kan organisere idretten i Trondheim 
videre. noen av dem er veldig ulike, 
mens andre er modifikasjoner av 
andre modeller, sier hun.

Utgangpunktet for arbeidet 
var en evalueringsrapport kalt 
Trondheimsmodellen for studentidrett. Her 
ble det pekt på flere utfordringer ved 
dagens modell og årsakene til disse ble 
knyttet til ulik forståelse av modellen, 
økonomiske forhold, endringer i 
studentgruppen og styringsstruktur. 

Fem ulike modeller
Arbeidsgruppen ble satt sammen i 
november i fjor og har hatt flere møter 
utover våren. i den endelige rapporten 
ble det foreslått fem ulike modeller.

– den første modellen er sånn 
som vi har det i dag, den siste er at 
samskipnaden selger alt og at noen 
kommersielle tar over. det er det vi 
kaller exit-modellen. de tre model-
lene i mellom dem blir viktigst for 
debatten, sier Coward.

rapporten ble deretter sendt 
til de ulike organisasjonene for 

TeksT: Mari Maaø Nilssen 
FOTO: Anette Morvik Robberstad

sTUdenTidreTT tilbakemelding. Organisasjonene har 
da vektlagt kriterier de synes er viktige 
og tilbakemeldingen sendes til siT, 
som har det endelige ordet i saken. 
Velferdsdirektør espen Munkvik i siT 
har også sittet i arbeidsgruppen og sier 
at siT har som mål å få flest mulig 
studenter aktive mens de studerer, 
men at spørsmålet er hvordan dette 
skal tilrettelegges.

– Mye dreier seg om økonomi og 
fordeling av tid i haller og saler, sier 
Munkvik.

Uenighet om 
medlemskap i idrettslag
i dag blir man automatisk medlem av 
nTnUi når man melder seg inn i siT 
idrett. Hvorvidt denne praksisen skal 
bli stående er ett av spørsmålene det 
er størst uenighet om i saken. enkelte 
mener at nTnUi får særbehand-
ling og at også idrettslag som Hissi 
ved HisT burde få de samme forde-
lene. Leder Trine Kvistad Lorentsen 
i studentparlamentet ved HisT mener 
man burde hatt organisasjonsfrihet 
ved at studentene selv velger hva de 
skal være medlem av.

– Vi må ta hensyn til at noen 
studenter ikke ønsker å være medlem 
i både siT idrett og et institusjonsi-
drettslag. det kan også være at noen 
av våre studenter ønsker å være en del 
av nTnUi da de fører noen idretts-
grener som HisT ikke fører, sier 
Kvistad Lorentsen.

Fordelene med dagens ordning 
er at den sikrer trygg økonomi for 
nTnUi og gjør at de kan tilby et 
bredt utvalg av idrettsgrener til en lav 
pris. Leder Kristian sundvor solvin i 
nTnUi er fornøyd med evalueringen 
av idrettsmodellen.

– det har vært en god prosess 
for nTnUi hvor vi har fått synlig-
gjort for oss selv og andre hva som er 
viktig for at nTnUi skal kunne være 
norges største idrettstilbud av og for 
studenter. nTnUi er overbevist om at 
en helhetlig løsning med en modell der 
alle bidrar vil gagne studentene både 
økonomisk og idrettslig, sier sundvor 
solvin.

en rettferdig modell
i dag er det prisforskjell på medlem-
skap i siT Trening for HisT-studenter 
og studenter ved nTnU. dette er et 
annet spørsmål som skaper splid. 
Coward forklarer at dagens løsning 
ble til for å hjelpe økonomien til siT 

Trening. det var bare nTnU som 
bidro økonomisk, og fordi idretten 
ikke gikk rundt økonomisk, så man 
en mulighet til å differensiere. Kvistad 
Lorentsen i studentparlamentet ved 
HisT mener dette ikke fungerer.

– Alle studenter i Trondheim 
betaler den samme semesteravgiften 
inn til studentsamskipnaden, og burde 
derfor motta likt tilbud til lik pris. 
Hvilken utdanning du velger skal 
ikke legge grunnlag for hva tilbudet 
fra en felles studentsamskipnad skal 
koste deg som student, sier Kvistad 
Lorentsen.

Coward forteller at Velferdstinget 
legger vekt på at den nye modellen skal 
være rettferdig. selv om saken avgjøres 
av siT 29. november er det usikkert 
når studentene vil se resultater.

– det er vanskelig å forutsi når alt 

sammen kommer til å være på plass 
hvis vi ender opp med helt ny orga-
nisering. det er noen ting som er lett 
å implementere og så er det noe som 
vil ta mye lengre tid. de mest synlige 
endringene kommer til å omhandle 
pris og om du blir medlem av et 
idrettslag eller ikke, sier Coward. 
UD
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– Prosessen var udemokratisk.

Overkjørt av Velferdstinget

idrettssaken har lenge vært diskutert 
i studenttinget. saken omhandler 
alle studenter som trener ved 
studentsamskipnaden i Trondheim. 
derfor skulle Velferdstinget (VT) 
inkludere flest mulig i planene for siTs 
nye treningstilbud. 

trakk seg fra studenttinget
etter forespørsel fra studentsamskip-
naden ble det satt en arbeidsgruppe 
med representanter fra blant annet 
nTnU og HisT. Arbeidsgruppen 

skulle evaluere de forskjellige model-
lene, og det var antatt at de skulle være 
ferdig med arbeidet til nyttår. det var 
først planlagt at studenttinget også 
skulle diskutere modellene, men VT og 
leder simon Utseth sandvåg ble enige 
om at de kun ønsket studenttingets 
mening om seks kriterier for model-
lene. representant Gard Moe fra fakul-
tetet for naturvitenskap og teknologi 
valgte da å trekke seg fra studenttinget.

– studenttinget får en høy suppe-
rådfaktor når vi kun kan uttale oss 
om seks kriterier, uten å se på model-
lene og det som har blitt gjort tidli-
gere, sier Moe.

Han reagerer på at VT legger 

føringer på en i utgangspunktet fri 
og åpen debatt.

Vanskelig å 
representere studentene 
Leder Vilde Coward sier idrettssaken 
er en sak for VT, og at siTs planer 
er VTs ansvar, ikke nødvendigvis 
studenttingets. 

–siden prosessen var såpass omfat-
tende i fjor, var det siTs hensikt å 
inkludere flest mulig ledd i prosessen, 
sier Coward.

Hun påpeker at det til slutt vil være 
konsernstyret i siT som bestemmer 
hvordan tilbudet vil være. Moe mener 
dette ekskluderer studentene i saker 
som angår dem.

– det er vanskelig å representere 
studentene når de tillitsvalgte ikke 
blir inkludert i viktige avgjørelser som 
dette, sier Moe. 

Misforståelse
Moe mener studenttinget burde inklu-
deres i større grad i denne prosessen. 

– nå får ikke studenttinget uttale 
seg om modellene i det hele tatt fordi 
de fikk beskjed av VT om å ikke mene 
noe.

Leder simon Utseth sandvåg av 
studenttinget mener det hele skyldes 
en misforståelse av hva VT ønsket av 
studenttinget.

– Jeg tolket bestillingen fra 
Velferdstinget som at vi skulle vurdere 
de forskjellige modellene, men så 
påpekte VT at de kun ville ha innspill 
på kriterier for modellene. UD

TeksT:                       Hilde Heggstad

sTUdenTPOLiTiKK

Høyere 
valgdeltakelse på HiST
Studenttinget og Studentparlamentet skal være 
studentenes talerør, men begge sliter med å nå ut til 
elevene. 

TeksT:              Hilde Heggstad

sTUdenTPOLiTiKK

HisT valgte nylig nye representanter 
til studentparlamentet. da var stem-
meandelen på 13,9 prosent, noe som er 
rekordhøyt sammenliknet med oppslut-
ningen på åtte prosent i 2011. Aller størst 
oppslutning hadde avdelingen for syke-
pleierutdanning, hvor 20 prosent deltok.

studenttinget har også gjennomført 
sitt valg. Alle fakultetene untatt fakul-
tetet for ingeniørvitenskap og tekno-
logi hadde flere søkere enn plasser. 
Valgdeltakelsen på dragvoll var på ti 
prosent, mens den på Gløshaugen var 
på 17 prosent. Høyest var den på Øya, 
der 24 prosent av medisinstudentene 
hadde stemt. 

– Fornøyd 
tross dårlig resultat
studenttinget består av represen-
tanter fra alle fakultetene ved nTnU. 
Oppgaven deres er å representere 

studentene og videreformidle studen-
tenes interesser for styret ved nTnU. 
På denne måten skal studentene bli hørt 
når avgjørelser ved nTnU blir tatt. 

– Vi hadde store ambisjoner om 
valget, og vi er fornøyde med gjennom-
føringen selv om resultatene ikke er helt 
det store, sier leder simon sandvåg av 
studenttinget.

saker studenttinget jobber mye 
med er kvalitetssikring av campus 
og eksamensordningen. Andre saker 
studenttinget har satt høyt i år er 
kampen mot kjønnspoeng i teknologi-
studiene med lavt antall jenter.

– Vi er for at det skal være flere jenter 
i teknologiutdanningene, men da burde 
man heller gjøre studiene mer attrak-
tive for jenter, framfor at det skal stilles 
forskjellige krav til gutter og jenter, sier 
sandvåg

Han påpeker at studenttinget jobber 
for studentene, og at det er viktig at 
studentene vet at de kan henvende seg 
til studenttinget med enkeltsaker. UD

hildhegg@underdusken.no

IDRETTSMODELLEN

FAKTA OM:N

Arbeidsgruppen som har 
utformet modellene bestod 
av representanter fra NTNU, 
NTNUI, HISSI, VT, HiST og SiT.

VT bestemmer seg for endelig 
tilbakemelding på møte 26. 
november.

En ny modell blir bestemt av 
konsernstyret i SiT 29. novem-
ber.

marinils@underdusken.no

iDrettsMoDeLL: Vilde Coward (VT) gir fra seg idrettsstafettpinnen til siT og 
konsernstyret.
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Psykologistudentene ved NTNU skal behandle 100 pasienter neste semester.

Psykologi i praksis

som en del av undervisningen på profe-
sjonsstudiet i psykologi på dragvoll 
skal fjerdeklassestudentene prøve seg 
som psykologer. Fra januar kommer 55 
studenter til å behandle rundt 100 pasi-
enter gjennom 15 ukentlige terapitimer. 
studentene har hver sin pasient og 
jobber i grupper på fire med en psyko-
logspesialist som veileder. Terapitimene 
varer om lag 45 minutter og behand-
lingen blir observert av gruppen 
gjennom et enveisspeil. 

et tilbud til alle
Førsteamanuensis og leder for polikli-
nikk for voksne roger Hagen mener 
dette er et godt tilbud for alle som har 
behov for psykologisk hjelp.

– dette er et tilbud for alle i 
Trondheim. Man kan bli henvist til oss 

TeksT: Ola Krogh Halvorsen
FOTO:  Katinka Goffin

PsYKOLOGi via lege eller sende en skriftlig søknad 
selv, sier han.

Trenger man psykologisk hjelp i 
dag kan ventetiden bli lang og prisen 
høy. studentbehandlingen ved psykolo-
gisk poliklinikk for voksne er gratis og 
har ingen ventetid, noe som gjør dette 
tilbudet unikt.

– Har du lettere psykiske problemer 
kan det ta lang tid å få hjelp gjennom 
helsevesenet. dette er et lavterskeltilbud 
og er til for alle som føler at de har 
behov for å snakke om noe, sier Hagen.

Tidligere har psykologisk polikli-
nikk for voksne tatt i mot 60 pasienter 
hvert semester, nå skal de behandle 100.

– etter å ha økt inntaket av studenter, 
blir det nå behov for flere pasienter. 
Tidligere har vi hatt flest pasienter 
med lettere psykiske plager som sosial 
angst, fobier og lettere depresjoner, men 
vi behandler alle problemer, sier Hagen.

teori i praksis
For studentene er dette en unik mulighet 
til å få innblikk i psykologisk arbeid, og olahalv@underdusken.no

til å sette teori ut i praksis.
– i møte med virkelige pasienter får 

man kunnskap og erfaringer man ikke 
kan tilegne seg ved å lese. relasjonen 
til en pasient er veldig viktig i en tera-
pisituasjon. det er helt nødvendig at 
studentene får prøvd seg, sier Hagen.

Ved å møte sin første pasient som 
en del av en gruppe med veileder blir 
ikke overgangen fra lesesalen til tera-
pirommet uoverkommelig. 

– det er et stort ansvar, og mange får 
stor respekt for faget etter første pasient-
møte. det er ingen automatikk i at man 
er god i en terapisituasjon selv om man 
er teoretisk dyktig. derfor er det bra å 
ha de første pasientmøtene gjennom et 
gruppearbeid hvor man kan støtte seg 
på hverandre og en veileder, sier Hagen.

Populært blant studentene
siden psykologilinja ble opprettet i 
1995, har studentterapien vært populær.

Psykologistudentene Jørgen Flor 
og Andreas Kvaström har hørt mye 
godt om erfaringene man får gjennom 

opplegget, og ser fram til å selv få prøvd 
seg som psykologer.

– Jeg kommer nok til å merke en 
stor forskjell mellom psykologisk teori 
og praksis. Før har vi hatt rollespill for 
å simulere terapisituasjoner. det blir 
spennende med ordentlige pasienter, 
sier Kvaström.

erfaringene fra tidligere pasienter 
har vært gode, noe studentene mener 
kommer av at hver pasient får tett 
oppfølging.

– Her har hver student kun en 
pasient å forholde seg til, mot rundt 
25 ukentlige pasienter, som er vanlig 
for en psykolog i arbeid. dette gjør at 
hver enkelt pasient får en tett oppføl-
ging. i tillegg er det et helt team på fire 
studenter og en veileder som sørger for 
god behandling, sier Flor. UD 

Fra teori tiL PraKsis: Gjennom observasjon og gruppearbeid skal psykologistudentene tilegne seg praktisk erfaring.

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

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

“

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

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

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

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

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

www.brannvernforeningen.no/student

Vinn reise til
San Francisco
for to personer inklusiv
leiebil i to uker
Alt du trenger å gjøre for å bli med 
i trekningen av drømmereisen til en 
verdi av 25.000 kroner, er å svare på 
vår spørreundersøkelse om brannvern 
for studenter. Fire studenter får iPad 
som trøstepremie.

Skann QR-koden eller besøk
www.brannvernforeningen.no/student 
for å delta.

Trondheim kommune er en organisasjon som gjennom samhandling med 
byens befolkning og samarbeidspartnere legger til rette for positiv utvikling 
for Trondheim. Trondheim kommune gjennomfører årlig ca. 1200 kontroller av 
salgs- og skjenkesteder for alkoholholdig drikk. Kontrollørkorpset består av 16 
kontrollører i alderen 20-45 år.

SALGS- OG SKJENKEKONTROLLØRER  
i Trondheim kommune (oppdragstakere)
Trondheim kommune v/Eierskapsenheten søker etter nye 
salgs- og skjenkekontrollører fra 1. januar 2014. Vi kontrollerer 
hvordan butikker og skjenkesteder håndhever alkohollovens 
regler. Kontrollene utføres både på dag-, kveld- og nattestid, 
og med hovedvekt på natt til lørdag og natt til søndag. 
Som kontrollør må man ha evnen til å jobbe selvstendig, være 
utadvendt og serviceinnstilt. Vi ønsker en jevn kjønnsfordeling 
blant våre kontrollører og vi ønsker å få et kontrollørkorps 
hvor flere etnisiteter er representert. Det kreves god muntlig 
og skriftlig fremstillingsevne. Kjennskap til tilsvarende 
kontrollarbeid og tilgang til bil er en fordel.

Vi tilbyr:
Det inngås skriftlig oppdragsavtale mellom kontrollørene og 
kommunen. Arbeidet foregår på timesbasis og arbeidstiden er 
svært fleksibel.

Detaljer om stillingen og elektronisk søknadsskjema finnes på 
www.trondheim.kommune.no/stillingledig/

Søknadsfrist: 03.12.2013. Ved spørsmål, ta kontakt med juridisk 
rådgiver Marte S. Bjørnsen på  
marte.bjornsen@trondheim.kommune.no. 



på de negative sidene ved dataspilling 
hos unge. i debatten om dette bruker 
Ask konsekvent begrepet problemspil-
ling framfor spillavhengighet.

– Mange bekymrede foreldre har 
spurt meg om barna deres har et avhen-
gighetsproblem fordi de spiller mye 
dataspill. da pleier jeg å svare «slapp 
av! det blir nok folk av dem uansett», 
sier Ask og ler.

det forskningen viser er at mengden 
man spiller aldri er avgjørende for om 
man får et problem. det sentrale er 
i hvilken grad man håndterer livet 
utenfor spillet . da er kunnskapsnivået 

og derfor blir vennskapsbåndene også 
veldig sterke.

– det er spesielt å observere hvordan 
spillere håndterer å bryte med lauget 
sitt, å måtte ta steget med å skilles fra 
lagkamerater er for mange en vanskelig 
og emosjonell prosess. spillerne skriver 
gjerne et langt brev som sendes til de 
andre i lauget der de forklarer hvorfor 
de gir seg. det er nesten som å slå opp 
med kjæresten.

dynamikken i dataspill gjør dette 
mediet til en spennende læringsarena. 
når Ask spør spillere hva de har lært 
av ulike spill, er det vanlig at spillerne 

Lær 
av dataspill 
Er dataspill en nyttig kilde til læring? Ja, mener to 
forskere ved NTNU. De arbeider med å kartlegge 
læringseffektene av spill.

den spillteknologiske revolusjonen får 
stadig nye bruksområder. i dag blir 
det  mer og mer aktuelt for forskere å 
bruke tid og ressurser på å undersøke 
hvilket læringsutbytte som kan oppnås 
gjennom dataspill. Kristine Hermansen 
Grunewaldt ved nTnUs medisinske 
fakultet har forsket på bruken av spill 
for å trene opp arbeidsminnet hos barn 
som har blitt født for tidlig.

– Prematurfødte barn har ofte 
nedsatt arbeidsminne, og har derfor 
gjerne svakere kapasitet for midler-
tidig lagring og bearbeiding av informa-
sjon enn andre barn. Vi gjorde derfor 
en studie for å måle effekten av å bruke 
et databasert læringsspill for å utvikle 
arbeidsminnet, forteller hun.

Grunewaldts studie ble gjennom-
ført med tjue prematurfødte fem- og 
seksåringer. Treningsprogrammet var 
enkelt: barna spilte et dataspill utviklet 
for arbeidsminnetrening i ti til femten 
minutter, fem dager i uken, i totalt fem 
uker. Hun forteller at resultatet var over-
raskende positivt.

– Læringsprogrammet hadde en 
positiv effekt på arbeidsminnet, og i 
tillegg fant vi at treningen med data-
spillet også hadde en effekt på andre 
kognitive funksjoner. dette tyder på at 
stimulering av arbeidsminnet gir ring-
virkninger til flere områder av hjernen, 
forklarer hun.

Mulighet for bredere anvendelse
Til tross for at den første studien var liten 
og gjennomført uten kontrollgruppe, 
tror Grunewaldt at videre forskning vil 
bekrefte effekten av læringsfremmende 
dataspill. 

– Vi skal nå sammenligne resultatene 
vi fant med resultater for andre prema-
ture barn som ikke har trent på samme 
måte. dersom vi får bekreftet våre funn, 
er det naturlig å forske på de samme 
barna også på et senere tidspunkt. da 
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kan vi måle langtidseffekten av lærings-
verktøyet, sier hun.

Hovedårsaken til at studiene ble 
startet er at Grunewaldt er utdannet 
neonatolog, som er fagbetegnelsen 
på en barnelege spesialisert innen 
nyfødtmedisin. 

– Jeg har tidligere vært med på å 
hjelpe mange tidligfødte barn gjennom 
en kritisk fase, og i oppfølgingen av dem 
har jeg sett at livet de får ofte kan by på  
komplikasjoner, sier hun.

Men selv om forskningen til 
Grunewaldt er rettet mot denne ene 
utsatte gruppen, kan resultatene hennes 
gjøre læring gjennom dataspill aktuelt 
for andre grupper.

– Annen forskning som er gjort med 
viderekomne versjoner av programmet 
viser at vi kan se positive effekter også 
hos ungdommer og voksne. det bør 

derfor være mulig å bruke samme 
metode som vi har benyttet oss av for å 
styrke arbeidsminnet til, for eksempel, 
eldre med hukommelsesvansker, mener 
hun.

som å slå opp med kjæresten
Kristine Ask er stipendiat ved institutt 
for tverrfaglige kulturstudier og under-
viser i studieemnet «digitale kulturer». 
Hun er i sluttfasen av sin avhandling 
om dataspillkulturer med fokus på det 
internettbaserte rollespillet World of 
Warcraft, som har hatt over 12 milli-
oner spillere.

Hun forteller at det er svært vanlig 
for World of Warcraft-spillere å utvikle 
tette vennskap med andre i spillet. For 
å klare de vanskeligste utfordringene 
er spillerne nødt til å samles i et laug, 

nevner konkrete ting. noen påpeker at 
de har forbedret engelskkunnskapene, 
andre at de har lært seg noe om de histo-
riske forholdene som spillet tok utgangs-
punkt i. Men en ting som man forbedrer 
gjennom alle spill er systemisk tenkning.

– et fellestrekk i alle dataspill er at 
de stiller krav til spillernes evne til å 
forstå systemer. For å lykkes må man 
forstå systemer og mestre dette slik 
at det virker til spillerens egen fordel, 
forteller hun.

– slapp av!
de siste årene har det vært mye fokus 

1514 N ForskNiNg
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DiGitaL LÆrinG: Kan konsoll føre til kontroll? styrKer arbeiDsMinnet: Kristine Grunewaldts forskning på spill har gitt resultater.

kristine ask
Stipendiat ved Institutt for tverrfaglige 

kulturstudier

Et fellestrekk i alle dataspill er at de 
stiller krav til spillernes evne til å forstå 

systemer.

til spilleren, og bakgrunnen for hvorfor 
man spiller, mye viktigere enn det 
totale timeantallet som tilbringes foran 
skjermen.

Men spilling kan føre til problemer. 
Ask påpeker at to av tre unge sier at de 
opplever konflikt rundt spill i hjemmet. 
det er viktig at foreldre snakker med 
barna sine om dataspillingen, mener 
hun.

– Foreldre bør vise interesse for det 
barna deres er interessert i. Bare det å 
stille noen spørsmål om hva man har 
utrettet inne på spillet kan gjøre en stor 
forskjell, sier hun.

etterlyser mer forskning
Begge nTnU-forskerne etterlyser mer 
forskning innen spillfeltet. Ask hevder 
at mangel på relevant forskning gir spil-
lutviklere dårlige kår.

– det gjøres mye god forskning på 
spill og læring i norge. Men jeg etterlyser 
forskning som kan brukes for å legge til 
rette for spillutvikling. Utviklere trenger 
solid forskning i bunnen dersom de skal 
klare å utvikle og implementere gode 
dataspill på en vellykket måte, sier hun.

Grunewaldt ser også behovet for 
å forske ytterligere på dataspill med 
utgangspunkt i medisin.

- det er ingen hemmelighet at dagens 
unge spiller mye dataspill. derfor burde 
det forskes mer på positive effekter som 
følge av spilling. inntrykket mitt er at 
det har blitt gjort lite forskning på dette 
fra et medisinsk synspunkt, sier hun. UD

dATAsPiLL
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I november åpnet FNs klimakonferanse i Warszawa der målet er en ny klimaavtale. Flere unge 
reiser dit i et forsøk på å påvirke delegatene.

Studentlobbyisme i Warszawa

– det er mennesker som har skapt 
problemene, og det er mennesker som 
må løse dem, sier sivilingeniørstudent 
Astrid ånestad ved nTnU. 

Hun og to andre studenter fra 
nTnU, ingrid Kleppenes Verne 
og Live M. Langmoen Kvelland, er 
blant ungdommene som har reist til 
Warszawa for å aksjonere under Fns 
19. klimakonvensjon. de er alle tre en 
del av organisasjonen Changemaker 
norge, og som de andre aksjonerende 
ungdommene ved konferansen håper 
de på å dytte sin delegasjon i riktig 
retning.

– På Gløshaugen hører vi ofte om 
hvordan man kan løse klimautfordnin-
gene, men lite om de politiske utfor-
dringene som ofte kan virke enda 
vanskeligere, sier ånestad.

– trenger en 
mer dynamisk avtale
Målet med klimakonferansen er å få i 
stand en bærekraftig og global miljø-
avtale før 2015. dagens Kyotoavtale 
utgår i 2020, og ønsket er å ha en ny 
avtale på plass i god tid før den tid. 
Aksjonistene mener at det er viktig at 
en ny avtale strekker seg lenger enn 
Kyoto-avtalen.

– Alle landene må være med på 
avtalen, med et felles, men ulikt ansvar 
for utslippskutt. i tillegg må avtalen 
være dynamisk, slik at den ikke blir 
utdatert og må reforhandles, sier 
ånestad.

Hun forteller at det i dag kun er 
industrilandene som tilhørte den rike 
del av verden i 1992 som har utslipps-
forpliktelse. Verden er i stadig endring, 
og mye har skjedd siden den gang.

– Land som Kina og india, som har 
hatt en dramatisk økning i sine utslipp, 
har ingen forpliktelser under Kyoto, 
sier ingrid Kleppenes Verne.

Forhandlingene omkring en ny 
klimaavtale har vært svært fastlåst 
de siste årene. nTnU-studentene 

mener dette først og fremst skyldes 
manglende tillit mellom landene og 
problemer med finansiering.

– Utviklingslandene trenger å se at 
rike land legger penger på bordet før 
de er villige til å inngå store forplik-
telser i en global avtale, sier Verne.

Live Kvelland mener det er para-
doksalt at norge, som har bygget sin 
rikdom på oljenæringen og dermed har 
gode forutsetninger for å føre en god 
klimapolitikk, ikke er mer ambisiøse.

– Hvis norge skal bli sett på som en 
ambisiøs aktør i forhandlingene, må vi 
kutte våre utslipp i tråd med anbefa-
lingene til Fns klimapanel. det vil si 
at vi må la 75 prosent av våre fossile 
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KLiMAKOnFerAnse ressurser bli liggende i bakken, sier 
Kvelland.

etter regjeringsskiftet står norge 
fortsatt ved løftet om 40 prosent 
utslippskutt hvis det kan gjøre at man 
kommer nærmere en internasjonal 
klimaavtale, og har lagt fram forslag 
om å gjennomføre to ekstra klimat-
oppmøter neste år. norge har et godt 
rykte i forhandlingene, og fører en mer 
ambisiøs klimapolitikk sammenlignet 
med andre land.

– det hjelper dessverre ikke å være 
best i klassen dersom resten av klassen 
ikke holder mål, sier Kvelland.

industriland må ta ansvar
Leder ingrid Aas Borge i Changemaker 
sier at ved slike toppmøter står frivil-
lige i en særstilling i møte med norske 
myndigheter, både som velgermasse 
og som fageksperter som blir lyttet til. 
Hun mener at ungommer er en ekstra 
sterk og viktig stemme.

– Vi skal leve på denne jorda lenger 
enn mange av våre politikere. derfor 
har de et ansvar for å lytte til oss, sier 
Borge.

Hun forteller at klimaendrin-
gene er et enormt hinder for utvik-
lingen i fattige områder. Mesteparten 
av verdens fattige lever av jord-
bruk, og opplever at livsgrunnlaget 
brått kan rives bort under føttene 
på dem på grunn av  ekstremvær og 
naturkatastrofer. 

– de menneskeskapte klimaend-
ringene er det de rike, industrialiserte 
landene som har et historisk ansvar for. 
Kun gjennom å kutte drastisk i utslip-
pene våre, og legge penger på bordet 
for klimatilpasning i fattige land, kan 
vi gjenvinne tillit fra de fattige landene 

i klimaforhandlingene, sier hun.

en sterk og felles stemme
Alle ungdomsorganisasjonene på 
klimatoppmøtet er en del av nett-
verket Youngo, Young nGOs, for 
å koordinere arbeidet de gjør. 
Ungdomsorganisasjonene snakker på 
vegne av hele Youngo for å få en ster-
kere stemme.

– det gjør kraftig inntrykk å høre 
fra ungdom som har kjent klimaend-
ringene på kroppen. ei ung jente 
fra Filippinene holdt appell under 
åpningen av møtet. da hadde hun enda 
ikke hørt hvorvidt familien hjemme i 
Filippinene var i live eller ikke, sier 
Live Kvelland.

de norske ungdommene som har 
reist til Warszawa har annenhver dag 
hatt møte med forhandlingsleder 
Aslak Brun fra Miljødepartementet 
og andre fra den norske delegasjonen. 

– Vi føler oss veldig velkomne av 
den norske delegasjonen, av forhand-
lere og andre ungdommer generelt. På 
møtene får vi komme med innspill, og 
blir oppdatert på hvilke saker norge 
arbeider med, sier ingrid Kleppenes 
Verne. UD

ingrid kleppenes Verne
NTNU-student og klimaaksjonist

Land som Kina og India, som har hatt 
en dramatisk økning i sine utslipp, har 

ingen forpliktelser under Kyoto

søKer ForanDrinG: 
norske studenter er i Warszawa for å 

påvirke klimaforhandlingene. 

linnevje@underdusken.no
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Alle får mer

Tekst:  Halvor Bjørntvedt      Illustrasjon:   evita Lill Bergstad

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kaller den rødgrønne kunnskapssatsningen 
for smuler. Selv vil han ikke love elleve måneders studiestøtte.

inTerVJU Med

Kunnskapsminister

torbJørn røe 

isaKsen

Høyre valgte å prioritere bort elleve måne-
ders studiestøtte. Var det kun en snubletråd 
fra de rødgrønnes side, for å stille regjeringen 
i et dårlig lys?

Jeg har brukt liten tid på å speku-
lere i hvorfor regjeringen valgte å vente 
med dette helt til slutten av sine åtte 
år. Vi har i stedet brukt tiden på å ta 
ansvar, og forsøkt å gi studentene et 
plaster på såret i form av det som faktisk 
er den største økningen i studiestøtte 
på over ti år.

Men er dere fornøyd så lenge dere har 
overgått de rødgrønne? 

Vi er fornøyd med at vi har fått til 
så mye på noen få uker, og vi skal få til 
mer. det skal ikke så mye til å slå det 
som knapt var smuler fra de rødgrønne. 
Jeg forstår skuffelsen til studentene når 
elleve måneders studiestøtte ble fjernet, 
men jeg synes dette er en god økning 
uansett hvordan man vrir og vender på 
det. Jeg synes det er greit. 

Norsk studentorganisasjon (NSO) påstår 
at det store frafallet i norsk utdanning kan 
motvirkes ved å heve studiestøtten, eller å 
innføre elleve måneder. Er du uenig?

det er veldig å vanskelig å finne 
forskningsmessig belegg for at studie-
støtte i seg selv fører til mindre frafall. 
Men det er viktig med god studiestøtte, 
fordi det gir studentene en sjanse til å 
konsentrere seg om nettopp studiene. 
Pressemeldingen som nsO sendte ut 
var ikke akkurat en forskningsrap-
port, det var en meningsutveksling. 
Man må være litt nøktern og faktisk 
se på tallene. For eksempel så vi i 2003 
en stor forbedring i studiestøtte, men 
det førte ikke til at studentene arbeidet 
mindre likevel.

Sentio utførte en undersøkelse for NSO 
og Universitas, som viser at 33 prosent 
av studentene er svært bekymret over egen 
økonomi. Hva tror du årsaken er?

det vet jeg ikke, men studentene er 
jo ikke kjent for å ha veldig god råd, 
og de har sakket akterut sammen-
lignet med lønnsmottakere i over åtte 
år. det kan jo ha noe med saken å gjøre. 

studiestøtten er et veldig ålreit tilskudd 
for mange, som studentene setter pris 
på. Men det er et veldig høyt tall.

I Sundvollen-plattformen går dere inn 
for å heve inntektstaket for studenter. Ønsker 
dere å jobbe for heltidsstudenten i fremtiden? 

 Målet vårt er absolutt at studen-
tene skal kunne studere på heltid. 
norske studenter gjør ikke det, og 
noen studerer så lite at de kan jobbe ti 
timer i uka og fortsatt ikke være oppe 
i en full arbeidsuke. når vi går inn for 
å heve inntektstaket, betyr ikke det at 
studentene skal tvinges til å jobbe. Vi 
ønsker likevel å legge til rette for at det 
skal være mulig å jobbe, og tjene litt 
ekstra. det gir både arbeidserfaring, 
som er positivt, og gjør det mulig å ha 
et høyere forbruk.

Totale boutgifter for studenter ble tidli-
gere i høst målt til 6 000 kroner i snitt. 
Hvordan vil dere jobbe for å motvirke denne 
utviklingen?

Først og fremst ved å føre en gene-
rell boligpolitikk som gjør det lettere å 
bygge boliger, samt rydde og avbyråkra-
tisere systemet. Videre vil vi fortsette 
med å bygge studentboliger, og vi er 
godt i gang allerede med en økning på 
1 300 boliger i 2014. i tillegg skal vi ta 
grep for å forsøke å senke husleien, men 
kombinasjonen av studentboliger og en 
aktiv byggepolitikk er det viktigste. se 
på utgiftssiden: det hjelper ikke med 
bedre studiefinansiering hvis leieprisen 
øker samtidig.

Dere vurderer skolepenger for internasjo-
nale studenter utenfor EØS. I Sverige sank 
antallet internasjonale søkere drastisk etter 
innføringen. Likevel mener dere at erfarin-
gene fra andre land rettferdiggjør det samme 
i Norge?

det er ikke snakk om at nedgangen 
i internasjonale studenter rettferdig-
gjør det. Her er det for- og motargu-
menter, som er årsaken til at det kun 
er til utredning foreløpig. et argument 
for er at man bør se om det er rimelig at 
disse studentenes utdanning skal finan-
sieres av norge. et argument mot er 

at vi heller bør tiltrekke oss interna-
sjonale talenter, og da bør vi ha gode 
stipendordninger. internasjonalisering 
kan også være et mål i seg selv. Vi skal 
tenke oss grundig om og lytte til innspill 
fra flere hold før vi tar en avgjørelse.

Dere varsler en resultatbasert finansiering 
av forskning, med tettere bånd til nærings-
livet. Vil en humaniora-gren i fritt fall bli 
ytterligere nedprioritert, siden det ikke alltid 
finnes en næringslivsmessig motpart i disse 
fagene?

Først og fremst vil jeg si at vi øker 
grunnfinansieringen av forskning og 
av de høyere utdanningsinstitusjonene, 
med vektleggelse på såkalt resultatba-
sert finansiering. det er det største fors-
kningsløftet på lenge, og vi øker også 
bevilningene til fri forskning. det vil 
fortsatt være plass til humaniorafag. 
For eksempel i klima- og miljø-
forskn ing 

har humaniora påvirkningskraft. Jeg 
tror fritt fall er å overdrive litt, selv 
om man snakker om en krise innenfor 
humaniora. 

Kan du love studentene en reell forbedring 
i hverdagen med dere i regjering, og hvordan?

Vi skal oppfylle det som står i platt-
formen, og allerede i neste budsjett vil 
studentene oppleve det største finansier-
ingsløftet på ti år. Vi satser også stort på 
forskning og på universitet- og høgsko-
lesektoren. Jeg gir ikke løfter jeg ikke 
vet at jeg kan holde, men jeg kan love 
at regjeringen er opptatt av høyere 
utdanning.

Du skal lede et stort departement med et 
bredt ansvarsområde. Hvordan vil du prio-
ritere studentene mellom grunnskoleopplæ-

ring på den ene siden og forskning på den 
andre?

Høyt! UD
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PhD Scholarships - Finance

BI Norwegian Business School: The Department of Financial Economics is currently inviting applications for new 
doctoral scholarships, start date early autumn 2014. The PhD specialization in Finance focuses on developing 
doctoral students' theoretical knowledge and methodological skills required to become successful researchers in 
the area of finance. We encourage applications from students with solid quantitative skills and a strong 
background in disciplines such as finance, economics, statistics, and mathematics, who are interested in an 
academic career in research and teaching, and possess strong communication and analytical skills. We welcome 
research interests and project proposals, theoretical or empirical, in areas such as asset pricing, corporate 
finance, corporate governance, portfolio management, banking, market microstructure, experimental finance, and 
behavioral finance. We expect our graduates to be employed at leading academic institutions, research 
departments of international or national regulatory organizations, or investment firms.

The Department of Financial Economics consists of highly international faculty (currently from more than 15 
nationalities) with PhDs from some of the world’s best schools (Berkeley, Brown University, Carnegie-Mellon 
University, University of Chicago, UCLA, USC, among others). The doctoral program is an important element of 
the department’s research agenda and of BI’s vision of being one of the leading research business schools in 
Europe. The selected candidates will be working closely with faculty and will join a group of 7-10 PhD students in 
the department. Applicants must have completed a two year (120 ECTS) Master’s Degree with thesis work 
(preferably a Master of Science) by early autumn 2014 to be considered for a scholarship. 

More information and instructions on how to apply may be found on BIs webpage: 
http://www.bi.edu/research/doctoral-programme/PhD-Scholarships/
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Jeg var mot slutten av oktober på 
mitt første møte for referansegrup-
pen Klimafot Avfall, sammen med 
ansatte ved NTNU, blant annet 
driftsavdelingen og renholdere. Jeg 
var der som student. Alene repre-
senterte jeg nesten 23 000 studenter. 
På vegne av oss alle skulle jeg si 
hvordan vi vil at søppelsorteringen 
på universitetet skal være fremover. 
Jeg ønsker virkelig mer resirkulering. 
Spørsmålet er: Hvor representativ er 
jeg?

NTNU sorterer nå cirka 40 prosent 
av avfallet. Dette skal økes til 85 prosent 
i 2020. Altså skal vi om knappe 7 år 
klare å kun ha 15 prosent restavfall. 
Min indre (og for så vidt ytre) klimafor-
kjemper jublet for dette målet! Endelig 
tar NTNU ansvar og jobber for et godt 
avfallssorteringssystem. Søppelet vårt 

skal nå fremover sorteres i papir, plast, 
flasker, mat, glass og metall, batte-
rier, annet farlig avfall og restavfall. 
NTNU’ere kaster i dag veldig mye resir-
kulerbart materiale i vanlig søppel. Det 
finnes ingen særlig alternativer. Dette 
kunne NTNU tjent penger på, når 
søppelet ankommer Heggstadmoen, i 
motsetning til å betale for det slik de 
gjør nå. 

De lange dagene hvor jeg har unnet 
meg en flaske brus har jeg valgt å ta med 
meg flasken hjem, eller valgt å sette den 
tomme brusflasken ved siden av søppel-
bøtta. Hvorfor ikke bare kaste den inn i 
søppelbøtta, og samtidig holde det reint 
rundt omkring arealene våre? Fordi 
Ravi, Sirkus Eliassen, Odd Børretzen 
og andre kjente og kjære kjendiser har 
laget poetiske dikt eller fengende sanger 
for å få oss til å returnere? Hvorfor 
gjør det så vondt i samvittigheten hver 
gang jeg på lesesalen kaster helt reint 
papir i restavfall, eller helt rein plas-
tikk, eller en epleskrott? Kan det ha noe 
med at jeg fortsatt husker nummeret til 

Kykkelikokos: 815-49-300, og at dette 
fantastiske barnetv-programmet lærte 
meg alt jeg trengte å vite om hverdagslig 
resirkulering allerede som barn? At jeg 
på min deltids-arbeidsplass har sortert 
alt søppel? At jeg sorterer alt søppelet 
hjemme? Gjør ikke du? 

Når jeg spør meg, og når referan-
segruppen spør meg: Vil studentene 
sortere hvis vi setter opp sorterings-
bøtter? Det funket ikke på lesesalene 
6B for seks år siden, vil det fungere nå? 
Da håper jeg virkelig at svaret er ja. Det 
skal og kan ikke være studentenes feil 
at NTNU ikke lykkes i å nå dette målet. 
Vi har et klima under press, og jeg vil 
oppfordre studenter som skal være på 
NTNU i årene fremover: følg med på 
hva du kaster, og hvor du kaster det! Vi 
er fremtiden. Vi må ta vare på denne 
fremtiden. 

Debatt16

Illustrasjon:  Sim
en August Askeland

Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 tegn 
inkludert mellomrom. Korte kommentarer og replikker begrenses til 1800 tegn.Vi forbeholder oss retten til å 
redigere og forkorte innlegg. Vi gjør oppmerksom på at innlegg også vil være tilgjengelige på UDs hjemmesider.

Kvalitetssikring, NOKUT, mangler og rapport
 - hvordan klinger det i ditt øre?

Vi prøver oss på ny metode for å formidle, vi håper du vil høre.
Et revidert kvalitetssikringssystem er på plass - men hva skal det være?
Først og fremst skal det sikre et mål om at NTNU er et godt sted å lære.

Som studenter er vi med for å sikre at utdanningen har god kvalitet,
vi er stolte av stedet vi studerer, vi ønsker at NTNU skal være i tet!

Men hvordan kan vi sikre og hvordan kan vi helt sikkert vite? 
Uten tydelig informasjon og dokumentasjon vet vi så alt for lite.
Hva er så et kvalitetssikringssystem? Er det kun en formalitet?

Hvor går egentlig veien fra et system til kvalitet?
En tydeliggjøring av studentenes rolle gir oss et svar på hva vi skal gjøre,
men hvorfor skal DU delta, hvordan vet vi hvor engasjementet vil føre?
Aktive referansegrupper er et steg på veien for å utvikle det som er bra,
en slik funksjon er det meningen at vårt kvalitetssikringssystem skal ha.

I en formalisert ramme møtes faglærere og studenter for å snakke sammen,
åpent for den gode samtale, diskusjon, med retningslinjer innenfor rammen. 
Det finnes egne papirer hvor du kan fordype deg i referansegruppemetodikk,
spør deg gjerne etter hvert avsluttet emne om hvilket læringsutbytte du fikk.
Du lurer kanskje på hva du gjør ved avvik og hvis du opplever at ingen lytter,
når du tror at emnet står på stedet hvil og at din tilbakemelding ikke nytter.

Vi oppfordrer til bruk av elektronisk avvikssystem, hvor du avvik kan registrere,
slik sikrer vi at organisasjonen lærer og at avvikene ikke vil ramme flere.

Vi håper at et revidert kvalitetssikringssystem gir større åpenhet og engasjerer mer,
for en ting er sikkert: vi ønsker å vite hvordan fagene utvikles og hvorfor det skjer.

NTNU, vi er et team, med samarbeid mellom faglærer og student,
sammen må vi sikre at utdanningskvaliteten ikke blir satt på vent.

Vår oppfordring er derfor en dugnadsånd for å motivere til fremragende kvalitet,
det finnes hjelpemidler på hvert nivå ved NTNU, spør når du ikke vet.

Studentdemokratiet står alltid parat for å hjelpe hvis du fortsatt ikke er sikker,
på institutt, på program, fakultet og rektorat, 

de er der når kvaliteten bikker.

Utdanning
Sondre Jahn Nygaard

Eli Fyhn Ullern
Studentrepresentanter i Utdannings-

utvalget ved NTNU

Helt sikker(t) kvalitet?
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Kildesortering
Simon Utseth Sandvåg
Leder av Studenttinget NTNU

Problemet med Trondheim er at 
man enten må ha en rik onkel i 
Amerika eller kjæreste for å ha 
råd til å bo i leilighet.  
#stillingledig
@anythinganyone

Siden sist har samfundet puttet 
en sofa midt i konsertlokalet 
klubben. Rart og feil
@sarahwinona

Dagens høydepunkt; få 
stipend og råd til å kjøpe 
ny tannbørste og tannkrem 
#cashflow#cashmoney
@mari_sagen

Deler ut hipsterpoeng på  
bussen. På vei mot Dragvoll, så 
nivået er skyhøyt!
@MarenTL

Måtte bli fortalt at det bare var 
å flippe opp den sikringen som 
hadde gått. Ja ja.. grunnen til at 
jeg går på Dragvoll og ikke Gløs! 
#smart
@vivacious_ness

Jeg spiser fyrstikker og gjør 
setningsanalyser klokka halv tolv 
på kvelden. Studentlivet  
ødelegger meg.
@Ojswang

God morgen til alle dere som 
var ute i går og syntes det var 
lurt å ringe meg! Ønsker dere en 
dag med masse skallebank og 
fylleangst!
@ChefEriksen

En vanlig busstur med nr 5 i 
Trondheim: Alle utvekslingsstu-
denter går av på Moholt Stu-
dentby, og alle med briller går av 
på NTNU Gløshaugen.
@martepedorzen

Eit månadsabonnement på WoW 
kostar like mykje som mat for tre 
dagar. Bli hekta i dag.og gløym 
tilversla elles, student.  
#sivsparekniv
@oyvinddidrik

Under Dusken følger Trondheims 
studentliv på Twitter. 

Følg oss på twitter.com/underdusken

StudentkvitterNorske journalister burde skaffe seg 
knebeskyttere, slik som de kryper for 

makthaverene.
 Per Eddgar Kokkvoll 

(1946)

Gjør noe lite for noe stort

Illustrasjon:  Kanutte Torsteinsdottir N
æ

ss 
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Balansemestrene
Gullkantet cv og sosial tilhørighet eller utbrenthet og et møte med 

veggen. Hva er studenter villige til å ofre for frivilligheten? 
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Solveig Finboe i Manpower er ikke i tvil om at dagens 
studenter legger mye tid i frivillige verv. De siste årene 
har rekrutteringsfirmaet lagt merke til en trend hvor 
studenter noen ganger takker nei til lønnede ekstra-
jobber, på grunn av frivillige verv. Dette tror hun i 
utgangspunktet er bra, men hun ber studentene være 
klar over de konsekvensene en slik prioritering kan ha.

– Vi mener frivillige verv er positivt på mange 
måter, men kan ofte ta mye tid. De studentene som 
engasjerer seg i de mest omfattende verv må være 
klar over at det kan ha en pris og at det kan gå 
utover resultatene. De som har lederverv i UKA 
får jeg inntrykk av at prioriterer dette bevisst og er 
klar over at det kan gå utover studiene i perioder. 
I den mest hektiske perioden blir studiene bare et 
krydder ved siden av, sier Finboe. 

FRIvIllIg veRv veIeR tuNgt. Jaget etter 
de beste jobbene, fokuset på arbeidserfaring og ønsket 
om å gjøre det bra på skolen er for mange et opphøyd 
mål. Finboe forteller at frivillige verv og gode arbeids-
erfaringer kan være avgjørende når du søker enkelte 
jobber, selv om de ofte kan ta for mye tid. 

– I dag kan frivillige verv veie tungt i en del jobbsø-
kerprosesser. Man får med seg mye god erfaring i slike 
jobber. Dette er noe vi ser etter når vi går gjennom 
cv-ene som kommer inn til oss, sier Finboe. 

Finboe forteller at arbeidsgivere vil ha «hele 
mennesker» og ser utover vitnemålet når de skal 
ansette. Et aktivt liv viser at du evner å samarbeide, 
prioritere og engasjere deg. Et lederverv fra UKA, 

Samfundet eller andre frivillige organisasjoner i 
Trondheim kan være gull verdt på cv-en. 

gOde ledeReRFaRINgeR. Handels-
høgskolen i Trondheim har en av de mest aktive 
studentforeningene (STØH) i byen. Henrik Tveiterås 
er leder for foreningen, og tror et verv som dette er 
viktig for å lære hvordan man kan bli en god leder. 
Likevel tror han det er skummelt å ha et for stort 
fokus på karrierejaget. 

– Da jeg fikk dette vervet tenkte jeg at det kunne 
bidra til at jeg stilte sterkere i arbeidsmarkedet. Men 
det var ikke drivkraften bak å søke et frivillig verv. 
Jeg tror det er usunt å ha et slikt fokus. Hvis en god 
cv er hovedmålet ved å søke en lederstilling, vil du 
fort møte veggen, sier Henrik. 

For Henrik er det nettverket du skaper rundt deg 
og det du lærer i vervet som er mest verdt. En del av 
jobben som leder i STØH er bare å snakke med studen-
tene, være til stede og følge med på hva som foregår. 

i tusen studenter – mer enn hver tredje – 
deltar i frivilligheten i Trondheim. Det plas-
serer oss på frivillighetstoppen i Norge. 
Samfundet er på mange måter symbolet på 

det levende studentengasjementet byen er kjent for. 
Det aktive studentlivet utenfor campus er for mange 
årsaken til at man vil studere i Trondheim. For andre 
er det drømmejobben og følelsen av å prestere som står 
i fokus. Frivillige verv har sin pris. Når man går inn 
med hjerte og sjel for å skape noe for andre, kan det lett 
bli vanskelig å prioritere. Noen møter veggen, andre 
sliter med å balansere skole og verv. Ofte kommer 
frivilligheten først. 

Ble I hjemByeN. Synne Marie Sollie (22) er en 
av de ti tusen studentene i Trondheim som har valgt 
å legge mye av sin energi inn i et frivillig verv. Synne 
går tredje året på medievitenskap på Dragvoll. Hun 
valgte å bli i hjembyen, mye på grunn av det store 
tilbudet av frivillige verv. Hun har tidligere jobbet 
frivillig med å starte opp linjeforeningen til medie-
vitenskap og som markedsfører. I år har hun jobbet 
som pr- og presseansvarlig for konsertgjengen i kultur-
seksjonen som er en av UKAs syv gjenger. 

– Jeg var nysgjerrig og hadde hørt mye om UKA. 
Det virket gøy å ha et høyere verv under festivalen, 
sier hun. 

Mange studenter prøver å leve opp til et flinkisi-
deal og bruker frivillige verv som hyppig cv-bygging 
og en gullbillett inn til arbeidslivet. Synne søkte fordi 
hun trodde at vervet i UKA kom til å bli lærerikt.

– Jeg gjorde det samme som en ansatt i et proft 
selskap bare uten lønn. Jeg har den samme erfaringen 
som en fulltidsansatt og dette kan jeg skryte av på 
jobbintervju. Jeg deltok delvis for å bygge cv, men 
mest fordi jeg trodde det kom til å bli gøy, sier hun.

Er det mange som bruker UKA som cv-bygging?
– Så klart er det motivasjonen til de fleste. Når 

man jobber hardt gratis, må man selvsagt få noe 
igjen for det, sier hun. 

FulltIdsjOBB. Det er et kjent fenomen at verv 
kan være morsommere enn skolearbeid, og for mange 
studenter blir dette en sosial arena som går langt 
utover hva vervet faktisk innebærer.

– Jeg tror farlig mange studenter prioriterer verv 
fremfor skole. Samtidig er det mange som er flinke 
til å balansere. Jeg har blitt mye flinkere. Døgnet har 
mange timer hvis man strukturer seg riktig, sier hun. 

For Synne fungerte balansen mellom hardt arbeid 
og sosiale aktiviteter som motivasjon. Mange dager 
jobbet hun ti timer om dagen. 

– Det har vært et intenst verv for mange, vi bygger 
tross alt Norges største kulturfestival, sier Synne.

Gikk vervet i UKA utover skolearbeid for deg?
– Ja, jeg følte jeg hadde en fulltidsstilling. Men det 

var alltid mitt eget valg. Det skal sies at jeg er flink 
til å sette skole som nummer to i rekken. Jeg valgte 
denne bacheloren med tanke på å kunne ta verv ved 
siden av, forteller hun. 

Andre konsekvenser ved å ha et verv er at 
studenter jobber for mye slik at det går utover helsen. 

Forklaringen kan ligge i at det kan være vanskelig å 
si nei når man har fått mye ansvar i en organisasjon.

– Noen har jobba seg ihjel fordi de ville, men det 
er også et visst press. Du kjenner på følelsen av at du 
har ansvar for å selge et gitt antall billetter når målet 
er å tjene mange millioner kroner. Det er klart at det 
kan slite folk ut, sier Synne.

Selv om verv til tider kan gå utover utdannelsen 

kan de også være svært verdifulle. Man kan sitte 
igjen med mye relevant erfaring som man ikke lærer 
seg på lesesalen. 

vIllIg tIl å Betale pRIseN. Rekrutterings-
byrået Manpower er et av bindeleddene mellom 
mange studenter og arbeidstakere. Regiondirektør 

T

FrivilliGheT

DETTE ER SAKENR

10 000 studenter jobber som frivillige i 
Trondheim.

Norges største kulturfestival, UKA, drives av 
1 600 frivillige.

Mange prioriterer verv framfor skolen. 

Frivilligheten brukes av mange som 
inngangsbillett til et tøft arbeidsliv. I rekrut-
teringsbransjen leter de etter studenter som 
har hatt frivillige verv. 

BALAnSeGAnG:  Mange studenter sliter med å finne den riktige balansen mellom skole og frivillige verv.

PrioriterinGer: Synne Marie Sollie valgte bacheloren sin med tanke på å kunne ha verv ved siden av.

syNNe maRIe sOllIe
Frivillig under UKA

Jeg følte jeg hadde en fulltidsstilling. Men det 
var alltid mitt eget valg. Det skal sies at jeg er 
flink til å sette skole som nummer to i rekken.
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Det er også et verv som krever gode lederkunnskaper. 
– Du kan lese så mange bøker du vil, men det trenger 

ikke bety at du blir flink til noe. Det å ha et lederverv 
som dette gir deg muligheten til å se hva du er god på, 
og hva du bør jobbe mer med, sier han. 

umulIg å telle tImeR. Før Henrik ble 
leder for STØH, var han leder for skolens sportsklubb. 
Erfaringene han fikk gjennom vervet i sportsklubben 
tok han med seg i rollen som linjeforeningens øverste 
leder. Det siste året har han hatt ansvar for skolens 
omlag 1 300 studenter. 

– Jeg er glad jeg ikke teller timer jeg bruker på 
dette vervet. Det er mye jobb, men det er utrolig 
hva man rekker å gjøre på en dag, forteller Henrik. 

Selv beskriver han seg som en miljøarbeider, hvor 
kjerneoppgaven er å skape engasjement. På tross av 
mye arbeid ser han få problemer ved å ha et leder-
verv i tillegg til studiene. 

– Jeg skulle kanskje ha sovet litt mer. Ellers handler 
det bare om å lære å strukturere dagen godt. Jeg kan 
blant annet bare se på tv-serier om sommeren, for det 
har jeg ikke tid til i tillegg til skole, jobb og ledervervet. 
Når du tar på deg et slikt verv er det noe som må prio-
riteres bort, men det har aldri blitt så ille at jeg føler 
jeg går glipp av noe viktig, sier Henrik. 

eN del av NOe støRRe. Gullkantet cv, viktig 
arbeidserfaring og overjobbing nevnes gjerne som 
stikkord rundt frivillig arbeid. Professor Aksel Tjora 
ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU 

tror ikke jaget etter den perfekte cv-en, men vilje og 
ønsket om å skape noe for andre er viktige årsaker 
til den frivillige ståpåviljen. Han etterlyser enda mer 
engasjement fra studentene sine. 

– Slik som samfunnet og arbeidslivet er i dag, må 
man i større grad skape sin egen arbeidsplass. Da er 

det ikke tilstrekkelig med gode karakterer. Det er 
viktig å oppleve at man kan skape og gjøre noe selv. 
Jeg mener enda flere bør engasjere seg i frivillige verv, 
isteden for å sitte i kassa på Rema 1000, forteller Tjora. 

Tjora er godt kjent med både festivalkulturen og 
det frivillige miljøet i Trondheim, da spesielt med 
sin bakgrunn som funksjonær på Samfundet og i 
UKA. Han forteller om et tøft første semester, med 
krevende fag og en betydelig ensomhetsfølelse da 

han selv kom til Trondheim for første gang. Da han 
begynte å engasjere seg på Samfundet, og etter hvert 
i UKA, fant han et sted han følte seg hjemme.

– Jeg tror slike frivillige verv, og spesielt Samfundet, 
er viktige for studentene i Trondheim. Man blir en 
del av noe sosialt, trygt og omsorgsfullt. Behovet for 
å høre til noe og noen, og følelsen av å være inkludert 
og betydningsfull, tror jeg er en av hovedgrunnene til 
at studentene søker til slike frivillige verv, sier Tjora. 

teateRmaNNeN. 25 år gamle Martin 
Borud er godt kjent med fellesskapsfølelsene som 
Samfundet gir. Han har vært aktiv i frivillige verv 
på og rundt Samfundet i flere år. Under UKA-13 var 
han nestleder i teater, og var med på å skape revyen. 
Stillingen som nestleder har Martin balansert med 
siste året på den femårige graden i industriell kjemi 
og bioteknologi på NTNU.

Han søkte stillingen som nestleder i teater basert 
på sin egen interesse for feltet.

 – Jeg syntes det er morsomt å jobbe med andre. 
Stemninga på Samfundet trakk meg mot frivillig-
heten, og det å gi andre glede i studiehverdagen, 
sier han. 

Han forteller at han var usikker på om han kunne 
forsvare å bruke så mye tid på noe som ikke var direkte 
koblet opp mot utdanningen sin, og at han lurte litt 
på hva han hadde sagt ja til. 

– Jeg lå godt an i studieløpet mitt så jeg følte at 
jeg kunne gi UKA mye tid. Jeg syntes ikke det har 
gått utover skolen i noen stor grad, da jeg har hatt en 

del fag som er lett å hoppe inn i nå på slutten. Jeg har 
gått i forelesningene til de fagene jeg syntes var vanske-
lige, sier Martin.

Erfaringen fra UKA har også telt positivt i utdan-
ningsløpet hans. Han fikk faget «Eksperter i team» 
godkjent uten å ta det, på grunnlag av det han jobbet 
med under festivalen.

Han forteller om mye jobbing i starten av semesteret. 
Under selve UKA var mesteparten av Martins jobb gjort 
og han hadde ikke noen faste steder han måtte være. 

sjONgløReN. Man kan spørre seg hvordan Martin 
får det hele til å gå opp i spinninga. Hvordan klarer man 
å balansere et frivillig verv som han karakteriserer som 
en 100 prosent stilling, et hardt studie samt ekstrajobb 
annenhver helg? Martin forteller at den betalte jobben 
ble et slags fristed hvor han «bare» var på jobb og ikke 
var tilgjengelig for UKA. 

Har vervet tatt for mye tid?
– Nei, ikke i min stilling. Jeg ser at andre stillinger 

krever veldig mye jobb, det er ikke noe man kan forutse 
og mange legger ned sinnsykt mange timer, sier Martin. 

Martin forteller at det har vært jevnt med møter hele 
veien, og at mye av hans oppgaver har gått gjennom mail 
og per telefon. Nå som UKA er slutt er det mye ekstra 
tid som Martin ikke helt vet hva han skal bruke til.

– Det er mye ledig tid nå og det er stille i mailboksen. 
Ingen foruten meg selv bestemmer hvor jeg skal være. 
Tiden har stått litt stille og jeg er tilbake i daglig drift, 
sier han. 

med hjeRte Og sjel. De fleste studentene med 
frivillige verv i Trondheim legger vekt på at jobben 
er givende, sosial og noe de ikke kunne vært foruten. 
Likevel blir det perioder hvor vervet går utover skole, 
venner og fritid. Martin, Synne og Henrik tok alle et 

bevisst valg da de søkte lederverv i intense organisa-
sjoner. For dem har balansen stort sett vært grei å finne, 
men også de må prioritere bort noe på bekostning av 
vervet. De forteller alle om hvordan gevinstene av de 
frivillige vervene er stor, og at gleden av å være med å 
skape noe for andre er drivkraft nok. 

– Problemet er at man presser seg selv og går inn 
med hjerte og sjel i dette. Det er fint så lenge personen 
har det bra etterpå også. Men det er også forskjell på 
at noe er bra og bra nok, sier Martin.

Martin har selv ikke opplevd at vervet har gått utover 
skolen, men han vet om andre som har møtt veggen. 
Han tror ikke det handler om press ovenfra, men at 
studentene sliter med å si nei når de først er innenfor. 
Personlig drivkraft og ønsket om å gjøre en bra jobb 
gjør at mange presser seg til det ytterste. 

UKA er over, teltet i dødens dal er rigget ned og 
tiden har opphørt. Følelsen av at noe stort er over preger 
mange av de frivilliges hverdag etter at UKA er over.

– Det er veldig spesielt. Det har vært opplegg nesten 
hele tiden. I oktober bruker man opp til 14 timer på 
jobb. Man går fra å ha en veldig hektisk hverdag til å 
gå ut av en boble, forteller Synne. UD

 
 

norabred@underdusken.no

heNRIK tveIteRås
Leder for studentforeningen STØH

Jeg kan blant annet bare se på tv-serier om 
sommeren, for det har jeg ikke tid til i tillegg 

til skole, jobb og ledervervet.

maRtIN BORud
Nestleder for teater under UKA

Problemet er at man presser 
seg selv og går inn med hjerte og 

sjel i dette.

SjonGLør: Både drama og komedie preget teaternestleder Martin Boruds hverdag under vervet i UKA-13.

enGASjementSkAPer: Avtroppende STØH-leder Henrik Tveiterås i vrimla, skolens samlepunkt, på Handelhøgskolens lokaler på Moholt.



unniva Rose har akkurat lagt ut et nytt outfit-
bilde på instagram. Nå kommer hun klak-
kende inn på høye hæler, med velstelte negler, 
perleøredobber og et sminket ansikt. Noen 

timer tidligere har hun oppdatert bloggen sin, som er 
ispedd smilefjes, hjerter, sukkersøte farger – og siste 
nytt fra arbeidet hennes med hvordan grunnstoffet 
thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk.

Det hender folk rynker pannen når Rose forteller 
hva hun jobber med. Den dollete 29-åringen er så 
langt unna den stereotypiske kjernefysikeren det er 
mulig å komme. Men Sunniva Roses lidenskap for 
fysikk er minst like stor som interessen for sminke 
og vesker. Rose er ansatt som doktorgradsstipen-
diat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, men den 
stappfulle timeplanen inneholder foredragsholding, 
kronikkskriving – og rosablogging om «kjernefysikk 
og forskning og sånn».

STYGGE, GALE MENN. Det er kanskje ikke helt 
politisk korrekt å stusse over at en jålete jente også 
kan være kjernefysiker, men Rose synes ikke det er 
et irriterende spørsmål. Ved fysikkstudiet var det en 
tydelig overvekt av gutter, og brorparten la verken 
mye tid, krefter eller penger i hvordan de så ut.

Rose tror mangelen på rollemodeller kan være noe 
av det som holder jentene unna realfagene.

– Det er ikke så mange kvinner å se opp til. I 
tv-seriene er legene og juristene både kvinner og 
menn, de er pene, vellykkede og kler seg opp. Så har 
du vitenskapsmannen, han er gal, stygg og sosialt 
lite veltilpasset. Hvem har lyst til å være den stygge, 
gale, rare mannen?

En av de mest kjente tv-seriene med fysikere i hovedrol-
lene er The Big Bang Theory. Rose ler.

– Åh, jeg elsker den serien! Den tar det så innmari 
på kornet, jeg kjenner de folka, mange av dem er jo 
sånn, og jeg har jo bodd med dem, hele gjengen. De 
har nok hatt en del fordommer mot meg, og jeg en 

del fordommer mot dem, men nå er noen av dem 
mine beste venner, sier hun.

ROSA FYSIKK. Rose er vant til å skille seg ut. Første 
dag på fysikkstudiet var hun livredd for å bli satt i 
bås som en typisk fysikkstudent. Risikoen for det var 
vel heller liten. Den ferske studenten troppet opp på 
Fysisk institutt med blonde fletter, i et nøye planlagt 
antrekk hun omtaler som en «veldig bertete», trang, 
lyserosa topp med glitter og dyp utringning.

– Jeg klarte nok å unngå nerdestempelet, sier 
hun og ler.

For noen av medstudentene gikk ikke ligningen 
med fysikkinteresse og sans for mote og sminke opp.

– Noen mente at realfag er så grunnleggende og 
«edelt» at man ikke kan være ordentlig interessert 
i det hvis man også er opptatt av utseende.

BALLERINA. Fascinasjonen for kjernekraft kom 
første gang hun så bilder av eksploderende atom-
bomber, de sterke kreftene som kulminerer i gigan-
tiske røyksopper. Men at hun skulle bli kjernefysiker 
har ikke vært et kall fra barns ben av.

– Egentlig drømte jeg om å bli ballettdanser. Jeg 
begynte på ballettlinjen på videregående, og var 
veldig seriøs med dansingen.

Da hun ble 17 fant hun ut at hun heller vil studere 
realfag. Det førte til helomvending, 2. klasse om 
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Sunniva Rose

HVEM ER:R

29 år gammel, kommer fra 
Skedsmokorset i Akershus, bor i Oslo. 

Doktorgradsstipendiat i kjernefysikk 
ved Universitetet i Oslo. 

Driver bloggen  
rose-blogg.blogspot.no. 

Alenemamma til datteren Alexandra 
på tre år.

Knallrosa
kjernefysiker

Hun har bodd sammen med alle karakterene i tv-serien The Big Bang Theory. Selv 
var rosablogger og doktorgradsstipendiat Sunniva Rose så redd for å bli stemplet 

som nerd at hun startet fysikkstudiene med blonde fletter og dyp utringning.

suNNIva ROse

«Her kommer jeg, blondinen
som jobber i parfymeri ved siden av 
studiene,» det skremte nok de mest 

nerdete realistgutta. 



igjen og hittil ti år ved det matematisk-naturviten-
skapelige fakultet i Oslo.

– Jeg følte meg veldig som en realist på ungdoms-
skolen. Jeg syntes det var så utrolig deilig med mate-
matikk, fordi det ledet til en løsning jeg kunne sette 
to streker under.

HARD START. Rose er ganske rask med å fortelle at 
studietiden ikke bare var en dans på roser. Ofte tvilte 
hun på sine egne ferdigheter. I det verste semesteret 
sto hun bare på ett fag, og i det fikk hun karakteren E.

– Jeg tror det er helt normalt å gå på en knekk 
under studieløpet. Å begynne på universitetet er en 
stor omveltning, det er krevende og plutselig går man 
sammen med alle de andre som også var best i klassen.

Hun forteller om hvordan alt kan føles menings-
løst, at man tror man har en plan, men ikke lenger 
vet hvor man skal hen. Om hvor «utrolig dum» hun 
har følt seg. For bachelorgradsstudenten Sunniva ble 
det sosiale miljøet rundt redningen. Verv i studentfo-
reninger gjorde at hun hadde en grunn til å stå opp 
om morgenen.

Etter å ha brukt ett år mer enn normert på bachel-
orgraden, tok hun fatt på mastergraden i kjernefy-
sikk etter å ha funnet ut at faget interesserte henne.

– I dag er jeg faktisk betalt av universitetet for å ta 
en doktorgrad. Så man kan være flink, og flink nok, 
selv om man stryker. Nå i ettertid tenker jeg at det har 
vært greit å kjenne litt på motstanden også.

Da Rose fikk toppkarakter på mastergraden i kjer-
nefysikk kunne hun endelig leve stilen sin helt ut, og 
likevel være sikker på at hun visste hva hun pratet om. 
Nå kjemper hun for å gjøre vitenskapen litt mer rosa.

– Jo mer faglig tyngde, desto lettere er det å gå mot 
strømmen. Da jeg fikk beviset på at jeg var flink nok 
skrudde jeg det enda litt mer til, at ja, jeg er kjernefy-
siker, og jeg synes det er kjempekult med nye sko og 
vesker, sier hun.

INGEN GUTTEMAGNET. Fotografen flytter Rose 
foran «den helt nydelige veggen som matcher kjolen 
min». Rose er med en gang med på spillet, poserin-
gene kommer av seg selv, det er ikke første gang hun 
blir fotografert.

– Please, ikke trykk noen bilder hvor jeg smiler stygt 
eller har dobbelthake eller noe sånn, sier hun og ler.

Selv om hun er opptatt av utseende var ikke balle-
rinaen noen noen guttemagnet.

– «Her kommer jeg, blondinen som jobber i parfy-
meri ved siden av studiene,» det skremte nok de mest 
nerdete realistgutta. Og da jeg møtte andre gutter var 
det det at jeg var fysikkstudent som skremte dem vekk, 
sier hun og ler.

Hun ble, og blir, stadig møtt med kommentarer 
som «Åh, jeg var skikkelig dårlig i matte på videregå-
ende ass, du må være sykt smart.»

– Hva svarer du på det, egentlig? Det er jo ikke sånn 
at realister er noe smartere enn resten, insisterer hun.

REALFAGSANGSTEN. I et debattinnlegg i 
Aftenposten gikk hun ut mot elever og foreldre 
som synes det er greit å ikke forstå matematikk – 
og skryte av det.

– Jeg oppfatter det sånn at det er mye lettere å skryte 
av at man ikke forstår matte enn andre fag, sier hun.

Hun er lei av holdningen samfunnet viser mot real-
fagene og personer som kokketerer over hvor lite matte 
de kan, og at naturfag er «sååå kjedelig.»

– Ingen skryter av alt de ikke forsto i historietimen, 
eller at de ikke vet hva som er «greia» med krigen. Det 
har aldri slått meg å si «åh, studerer du statsvitenskap? 
Herregud, jeg synes det var utrolig kjedelig med poli-
tikk og samfunnsfag og sånn derre på skolen.»

Sunniva Rose er kanskje på sitt mest engasjerte 
under intervjuet, og det klirrer i armbåndene når hun 
gestikulerer.

– Først tenkte jeg at det er jeg som er rar som synes 
realfag er gøy, men det er jo egentlig fryktelig uhøflig 
at noen forteller deg hvor kjedelig faget du tar opp 
studielån og bruker fem år av livet ditt på å studere 
er, sier hun.

BANEBRYTENDE. Med bloggen har hun banet vei for 
karrierebevisste jenter som velger realfag fremfor juss 
eller medisin. Hun blir stoppet på byen av ivrige lesere.

Er du så jålete som bloggen gir uttrykk for, eller er det 
litt overdrevet?

– Vi spiller vel alle en slags rolle på sosiale medier, 
og velger hva vi vil vise frem. Men den Sunniva du 
ser på bloggen er meg, og jeg er ærlig og personlig. Jeg 
skriver om at jeg er sliten, at eksamen ikke gikk bra, 
at det har blitt slutt med samboeren min.

Hun fikler med mobilen, den har hengt seg opp.
– Åh, jeg må få meg ny telefon, altså, det eneste 

som er bra med denne er at jeg har fått rosa pynt, sier 
hun og viser frem baksiden.

Til tross for å være opphengt i rosa prøver hun å 
kle datteren på 3 år så nøytralt som mulig.

– Rosaperioden er min greie, jeg kledde henne i 
«gutteklær» da hun var baby. I det hele tatt synes jeg 
det er tåpelig at vi har kjønnsdelte klær for spedbarn.

Selv om hun har blitt en «gammel mor som 
jobber med doktorgraden» hender det fortsatt at 
hun svinger innom baren til Realistforeningen på 
Blindern en kveld. Hun trives godt med realistgutta 
- og realistjentene.

Er du litt nerd?
– Ja, selvfølgelig. Jeg tror alle som er godt over gjen-

nomsnittet interessert i noe, som kjernefysikk, er litt 
nerd. Men jeg foretrekker å kalle meg rosa-nerd. UD

 
 

akseborg@underdusken.no
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@SunnivAroSe: På instagram deler Sunniva Rose hverdagen sin, i stor grad en blanding av antrekk og forskning.



renger du et avbrekk fra de stressende hver-
dagene som utgjør eksamensperioden? 
Hvorfor ikke arrangere et lite juleverksted 
med noen venner eller samboere? Det krever 

ikke store forberedelser, det trenger ikke stjele tid 
fra lesingen og det kan arrangeres selv på de stram-
meste budsjetter. Glem barneskolens juleverksted, der 
dorullnissene regjerer med glitter, hjertekurver og 
limstifter opp til ørene. Det kan gjøres så mye enklere 
enn som så. Kok opp kakaoen, tenn stearinlysene og 
spinn juleplate mens du lar eksamenspresset hvile 
for en stakket stund.

FIguReR tIl pyNt Og seRveRINg. 
Blant de enkleste og billigste juleaktivitetene som 
garanterer god julestemning, er det å lage marsipan-
figurer. For en tier får du nok marsipan til å vare hele 
høytiden. Med en dæsj konditorfarge og litt smeltet 
sjokolade så har du alt du trenger for å stelle i stand 
en kunstutstilling som fungerer både som pynt og 
godbiter. Hvem kan lage den fineste nissen eller 
snømannen? Foretrekker du å bake pepperkaker 
koster det deg rundt 20 kroner å ta snarveien om 
ferdiglaget butikkdeig.

Om ikke ordet «juleverksted» tok deg med tilbake 

til barneskoletiden så gjør kanskje «trolldeig» det. Det 
man imidlertid ikke lærte som barn er hvor utrolig lett 
det er å lage denne deigen som kan formes til hva som 
helst. Det eneste du trenger er litt salt, litt vann og en 
anelse mel. Og det er det. Ikke tar det lang tid å blande 
ingrediensene heller. Knapt et minutt, så burde deigen 
være klar til bruk. Den kan for eksempel formes til 
personlige gaveetiketter, hjemmelaget julepynt eller 
som skulpturer du kan gi bort til jul hvis du er ekstra 
kunstnerisk av deg. Det er strengt tatt kun fantasien 
som setter grenser. Har du konditorfarge til overs fra 
marsipanfigurene kan den gjerne benyttes til å blåse 
liv i den bleke trolldeigen. Ellers er det alltid mulig å 
male og pynte figurene videre etter de er ferdigstekt. 
 
haNdletuR I sKOgeN. Når det blåser opp 
til eksamensstorm og du føler de gråtunge skyene av alt 
det du kunne gjort bedre hope seg opp over deg, kan 
det varme godt med litt julepynt i hjemmet, som en 
påminnelse til stillheten som kommer. I skogen florerer 
det bokstavelig talt av granbar, furunåler og kongler 
som ingen skal ha betalt for. Et silkebånd her og litt 
granbar der, akkompagnert av levende lys, og vips så 
har julestemningen inntatt hybelen din også. Har du 
lyst til å piffe opp kubbelysene dine er det mulig å binde 

kanelstenger rundt dem. Det ser riktig så fint ut, og 
så dufter lysene litt ekstra godt. 

Noe annet som bringer med seg lukten av jul er 
verdens enkleste adventskalender og Asbjørn Brekkes 
favoritt: nellikappelsinen. Enkel å lage, enkel å bruke, 
og nellikene får du bruk for senere. Men det går 
fint an å lage mer avanserte adventskalendere på 
studentbudsjett. Melkekartonger, pappesker og ikke 
minst fyrstikkesker er glimrende materialer å lage 
en adventskalender ut av. En adventskalender kan 
fylles opp til deg eller dine kjære, eller pakkes inn 

og legges under treet.

med RødvIN I KjeleN. Gløgg er en viktig 
del av det vi forbinder med jul og julestemning, og 
den beste, og billigste, gløggen lager du ikke overras-
kende nok hjemme. Imponer med en hjemmelaget 
kosedrikk som er så lett å lage at det ikke går an å 
gjøre det feil. Det finnes ingen fasit på hvordan en god 
gløgg smaker, det er bare å hoppe i det og prøve seg 
fram. Basisen dannes av vann og rød saft eller rødvin, 
utover det er det i og for seg bare å smake seg fram. 
Avlegg krydderhylla et besøk og se hva som finnes 
der, du finner mest sannsynlig noe som kan brukes.

BålKOs på tORget. Om været er medgjørlig 
en stille vinterkveld, og du kjenner på hvor mye du 
egentlig hater skolebøkene, er en tur i frisk, kald vinter-
luft en sikker måte å friske opp et slitent hode på. Dra 
med deg en venn, kjæreste, eller julemusikk på øret 
og nyt roen som ligger over de mørke vinterkvelder 
i studenterbyen. Og er du ute og går en tur i førjuls-
tida, er det naturlig å gå innom Torget i midtbyen, 
der julemarkedet i Trondheim arrangeres mellom 13. 
og 22. desember. Markedet er en førjulsfestival som 
byr på litteratur, teater, konserter og bondemarked. 

Boder kommer til å fylles med lys, håndlagde juleef-
fekter og ordentlig god julemat. Frister det kanskje 
ikke å sitte under en skinnfell ved bålet og høre på 
gitarklimpring eller julefortellinger med en kopp varm 
gløgg i fanget?

KlassIsK FøRjul. Kulturelle alternativer for 
den priviligerte student som har litt ekstra i lomme-
boken finnes det mange av. I Olavshallen kan man 
finne et tett program med juleforestillinger hvor 
konserter med artister som Sissel Kyrkjebø, Herborg 
Kråkevik og DDE dukker opp mellom de klassiske 
julekonsertene til Trondheim Symfoniorkester. 
Også teaterscenen preges av førsjulstida. Trøndelag 
Teater har satt opp en splitter ny, ung versjon av 
«Nøtteknekkeren» som julemusikal. Hvis du skulle 
foretrekke noe litt mer uformelt, så går også fore-
stillingen «Vi må møtes før jul!» som kaster et musi-
kalsk skråblikk på alt kaos og stress som kan oppstå 
i førjulstiden.UD

 
willtisd@underdusken.no
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Ha alle ingrediensene i en kjele og kok opp. Smak 
deg fram med krydderet til du har funnet din fore-
trukne balanse. La gløggen trekke i 10-30 minutter 
og sil deretter av alt krydder. Gløggen kan serveres 
rykende varm, rett fra kjelen med hakkede mandler 
og rosiner i. Det er selvsagt også lov å ha oppi litt 
blank sprit hvis du er av den lunefulle sorten. Har 
du en tom vinflaske stående kan gløggen bli en 
varm, personlig julegave.

• 4 dl rød saft (kan byttes ut med rødvin om 
ønskelig)
• 6 dl vann (kan også byttes ut med rødvin om 
du virkelig vil)
• 1-2 kanelstenger
• 6-10 nellikspiker (bruk restene fra appelsinka-
lenderen din her!)
• 5-6 skiver fersk ingefær
• Saften av en halv sitron
• Det du måtte ønske av annet krydder, for 
eksempel blåbær, vaniljestang, brunt sukker, 
eplejuice, appelsinskall, kardemomme, stjer-
neanis eller revet muskatnøtt. Det meste kan 
fungere, det gjelder bare å følge smaksløkene. 

hjemmelaget gløgg

Bland ingrediensene sammen og kna til det blir 
en fast deig. Når du er ferdig med å forme deigen 
skal den steke i ovnen på 80-100 grader i minst to 
timer. Hvor lenge de må stå avhenger av tykkelsen 
på figurene dine. Figurene er ferdige når de har 
stivnet helt på det tykkeste punktet.

• 1 del salt
• 1 del vann
• 2 deler mel
• Litt matolje (kan sløyfes)

tROlldeIg

Adventstiden på budsjett
Det er snart eksamen, snart jul. Ikke la adventstida gå ubemerket hen. Her er noen 

enkle, billige tips som garanterer julestemning for den travle eksamenskandidat.
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TEKST: Daniel Guanio ILLUSTRASJON: Ida Lise Letnes

Er ridderligheten død?
Til alle der ute: Dette er et oppgjør. Til alle sterke og uavhengige kvinner. Til alle  
mistenksomme sjeler. Til alle prinser og prinsesser i vårt ganske land.

det eR BaRe Oss to på bussholdeplassen. 
Kulda biter og napper i utildekket hud på hender 
og i ansiktet, lik en hissig smågnager fra intet. Hun 
speider megetsigende inn i mørket, tilsynelatende på 
leting etter de store svarene der ute. Gud vet. Jeg traver 
hvileløst frem og tilbake i et fåfengt forsøk på å holde 
kulda i sjakk, og holder meg på sedvanlig skandina-
visk avstand fra jenta, min kommende medpassasjer. 
Plutselig braser bussen ut av høstnatten og stiller seg 
villig opp langs fortauet. Jeg haster frem mot døra med 
ufrivillig febrilske manerer og glemmer i et øyeblikk 
at jenta sto før meg, at hun hadde førsterett. Når jeg 
spontant rygger to skritt tilbake og gjør en elegant 
håndbevegelse for å signalisere at hun både kan og 
bør gå før meg, bare stig på liksom, oppstår derimot 
et aldri så lite vakuum. Tiden står stille. Tikk. Tikk. 
Tikk. Hun smiler forlegent, virkeligheten raser på 
plass igjen og jeg føler meg som tidenes klin klei-
neste fyr, en hoffnarr, et par billige Crocs på galla.

det stORe spøRsmålet er hvorfor? Her 
gjorde jeg en hyggelig gest, en galant manøver i skum-
ringen, noe man dessverre ikke ser så altfor mye av i 
disse postmoderne tider, men ble like fullt offer for en 
slags uangripelig skam. Det var noe kafkask over det 
hele, på samme tid som det ikke var det. Det under-
lige her er hvordan jenta tilsynelatende reagerte med 
vantro, som om jeg nettopp hadde gjort noe upas-
sende og spekulativt. Og enda verre ble det av at jeg 
nå satt og lo nervøst av meg selv, at jeg delte hennes 
oppfatning. Hva slags tid er det vi lever i? Finnes 
det ikke lenger rom for en herremann av den gode 
gamle skolen? Det slår meg at uforbeholden høflighet 
møtes med skepsis og mistro, snarere enn glede og 
takknemlighet. En kjølig kultur går hånd i hånd med 
det kjølige klimaet, en fremmed skulder møtes med 
et skuldertrekk.

la Oss sI at NOeN slipper dere foran i køen 
eller gir et kompliment helt ut av det blå, hvorpå du 
spør deg: «Hva tjener han på det?» Svaret: ingenting. 
Om noe, en rar følelse av forlegenhet. Hvis dette er 
hva dagens samaritan må gjøre, å la seg fremmed-
gjøre på denne måten, er det minste man skylder dem 
en stilltiende anerkjennelse. Jeg har ikke plyndret og 
voldtatt. Jeg så ikke en prinsesse i nød. Jeg ønsket bare 
å gjøre det rette, det anstendige. Ridderligheten er 
kanskje død, men ikke ta livet av folkeskikken. Kan 
den ikke lenger defineres, er det vår jobb å omdefinere.

mIN OppFORdRINg er at alle legger kynismen 
på hylla for en dag. Kanskje, hvis vi er heldige, stiger 
det opp en horde av hverdagshelter, som taktfast 
marsjerer den gryende kynismen i møte. Fremad! 

 
daniguan@underdusken.no



Babel uten like

«I en verden hvor alt er relativt leter han etter det absolutte, i en verden hvor vitenskapen forklarer alt 

leter han etter det mystiske, der det er ironi vil han ha alvor. Det er det vanskelig ikke å beundre ham for.» 
Anmeldelse, side 48

«Han lager ekstreme mengder med lyd uten stans, slik at det føles som om han er en menneskelig sek-

kepipe. Det virker uungåelig at han vil besvime. »
Nyhet, side 42

«Vi sitter klare for sjørøvertokt i skuta vår, som for fantasiløse mennesker ser ut som en vanlig varebil. 

I bagasjen ligger typiske sjørøverting som plastikkhansker, bæreposer og pappesker klare.» 
Kulturreportasje, side 44
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Under overskriften «Ja til klassedelt kultur» rykket 
medredaktør Kristian Meisingset i Minerva nylig 
ut i Klassekampen. Intervjuet var om hans nye bok 
Kulturbløffen, en kritikk av den norske kulturpoli-
tikken. Argumentet er som følger: Selv om kulturpo-
litikken tar sikte på å utjevne forskjeller er kulturen 
ennå sterkt klassedelt. Teater og skjønnlitteratur 
fenger eliten, mens arbeiderklassen foretrekker 
gullrekka og krim. En utjevnende kulturpolitikk 
er dermed dømt til å mislykkes.

For mange vil nok Meisingsets kritikk lyde velkjent. 
Poengene er som hentet fra den franske sosiologen 
Pierre Bourdieus teorier om kulturen. Bourdieu 
studerte sammenhengen mellom smak og klassetil-
hørighet, og fant at skillet mellom høy- og lavkultur 
i stor grad gjenspeiler skillene i samfunnet forøvrig. 
Den gode smaken er elitens smak, og blir belønnet 
med prestisje og status.

Bourdieu har ridd kulturlivet som en mare de 
siste femti årene, som en slags konstant sky av 
dårlig samvittighet vi åndsnobber må gå med over 
hodene våre. Politikere leser statistikk om at det 
å gå i operaen henger sammen med høy inntekt, 

og sier at vi må sørge for at også arbeidere går i 
operaen, enten de vil eller ikke. I vernissasjer og 
salonger diskuterer åndseliten Arne Nordheim og 
abstrakt ekspresjonisme, før de selvbevisst presi-
serer at de også setter pris på den subversive tona-
liteten i Beyoncés Single Ladies. Guilty pleasures 
eksisterer ikke i det post-bourdieuske kulturlivet. 
Den eneste virkelige skammen er å ikke ha noen, 
å foretrekke kulturen lommeboka tilsier at du skal 
like. Da er du reaksjonær, og enda verre, forutsigbar.

At Meisingset forsøker å rive ned alt dette virker 
derfor umiddelbart forfriskende. La oss bare aksep-
tere at kulturlivet er delt, sier han, og slutte å prakke 
på folk ting de ikke vil ha. Så kan alle bare like det 
de vil. Den subsidierte høykulturen vil han likevel 
beholde. Man må fortsatt bruke penger på opera, 
sier han, fordi operaen er viktig for vår sivilisasjon. 
Hvem sin sivilisasjon det er snakk om kan man bare 
spørre seg om.

Meisingset er altså fornøyd med politikken, det er 
bare idealene han vil ha vekk. Retorikken er beteg-
nende for måten Bourdieu blir lest: Man aksepterer 
at kultur henger sammen med klasse, uten å ta inn 
over seg hvordan kulturen i seg selv skaper ulikhet. 

Allerede i skolen lærer man at god litteratur betyr 
Ibsen og Solstad, og den borgerlige kulturen fram-
står som målestokken all annen kultur måles etter, 
selv i det relativt egalitære Norge. Kulturen fram-
står som et spill av referanser og koder, som det 
krever adskillig innsats å få tilgang til om du ikke 
er oppdratt innenfor den.

Det ensidige fokuset på å gjøre høykulturen tilgjen-
gelig for alle må altså erstattes med en systematisk 
kritikk av måten høykulturen fremmedgjør store 
deler av befolkningen. Man må ta et oppgjør med 
selvreferende skjønnlitteratur og uoriginal kunst-
film, som støtter seg på de samme metodene og 
de samme ideene som allerede har blitt utforsket 
flerfoldige ganger tidligere. Skillet mellom sjanger 
og kunst blir absurd når også finkulturen styres 
av koder og konvensjoner, designet og tilpasset en 
stadig mindre målgruppe. Bare ved å gripe tak i 
disse konvensjonene kan man drive radikal kunst-
kritikk. Målet er ikke å legge ned høykulturen, eller 
å si at alt er like bra. Skillet mellom høyt og lavt vil 
alltid eksistere, men det er en god idé å gå ut fra at 
det motsatte er tilfellet..

Thomas Hylland Eriksen er professor 
i sosialantropologi ved Universitetet 
i Oslo, og en av Norges mest aktive 
samfunnsdebattanter. Han er spesielt 
opptatt av spørsmål om norsk kultur 
og identitet. Den 4. november gjestet 
han Samfundets Exenteraften for å 
snakke om boken Øyeblikkets Tyranni. 
Det var så vidt Under Dusken fikk revet 
ham bort fra ivrige fans som overøste 
ham med spørsmål og lovord. Over to 
kalde Dahls på Edgar snakket vi om 
politikk og hva han ville gjort om han 
var diktator. I kjent Hylland Eriken-stil 
var svaret både entusiastisk og langt.

Ikke lykkeligere med velstand
Hvorfor valgte vi den regjeringen vi gjorde?

– Først vil jeg bare si at jeg ikke 
aktivt valgte denne regjeringen. Men 
hvorfor så mange valgte den, har nok 
mye å gjøre med slitasje og et ønske 
om forandring. Den rødgrønne regje-
ringen gjorde det jo ganske bra på sine 
premisser. Men det er noe med stabil 
velstand som ikke gjør folk lykkelige, 

men gjerrige og misfornøyde. Det stimu-
lerer til klaging over filleting: for mye 
byråkrati, for lange helsekøer, for mye 
bompenger og for dyrt brennevin, sier 
Hylland Eriksen.

Han sier at verdigrunnlaget til 
Høyre og Arebeiderpartiet ikke er 
veldig ulike - spesielt ikke i spørsmål han 
betrakter som sentrale, som miljø, mino-
riteters rettigheter og globale spørsmål. 
Men han sier at Frp befinner seg i en 
helt annen liga.

– De appellerer til reptilhjernen og 
våre mest primitive instinkter, sier han.

Eliteskepsis og rasisme
Er det å aldri bli fornøyde noe som kjenne-
tegner nordmenn?

– Ja, vi har en litt anarkistisk side. 
Det er noe sunt og anti-autoritært over 
skepsisen til eliten. Men det er litt 
bortkastet når den kommer til uttrykk 
gjennom rasisme og egoisme, som i Frp, 
sier Hylland Eriksen.

Han spår at Frps regjeringsdelta-
gelse vil skape et marked for et nytt 
parti på ytterste høyre fløy.

– Det vil være et parti som baserer 
seg kompromissløst på nasjonal 
egoisme, fremmedfiendtlighet og forakt 

for miljøet og internasjonalt samarbeid. 
Et parti for dem som skriver i kommen-
tarfeltene, sier han.

Trygd og World of Warcraft
Hylland Eriksen mener det er uheldig 
når utdanning blir målet på vellyk-
kethet, og fører til etnisk segregering 
av arbeidslivet.

– Da jeg vokste opp, var det ingen 
skam å ha et skikkelig arbeiderklas-
seyrke. Du ble møkkete og sliten, men 
det var penger i det, og du gjorde noe 
nyttig. I dag vil mange hvite nordmenn 
heller gå på trygd og spille Word of 
Warcraft enn å ha en typisk «polak-
kjobb» eller «pakistanerjobb», sier 
Eriksen. 

Grønn løsning
Et grønt samfunn vil ifølge Hylland 
Eriksen være løsningen på mange 
av disse problemene. Han mener at 
Norge burde la oljen ligge, og være et 
foregangsland på miljø, slik vi tidligere 
har vært for menneskerettigheter. Han 
vil vise at livskvalitet ikke er det samme 
som materiell levestandard.

– Kanskje reaksjonen på en omleg-
ging til grønn økonomi vil bli omtrent 

som da vi innførte røykeloven. Folk 
vil kjefte og klage, men etter noen 
måneder skjønner vi at det faktisk er 
helt utmerket, sier han.

Han sier vi i dag står overfor noen 
gigantiske utfordringer, og mener vi 
trenger et alternativt verdisett basert på 
medmenneskelighet, globale spørsmål 
og miljøansvarlighet. 

– Vi trenger en positiv visjon, der vi 
satser på livskvalitet fremfor levestan-
dard. Vi kan ikke lenger være med på å 
ødelegge verdens klima, og må avvende 
oss fra petroleumen. Det kommer til å 
bli jævlig vanskelig, men det har også 
sin belønning, sier han.
Hva ville du gjort hvis du var diktator for 
én dag?

– Da ville jeg tatt bort inntektsskatten 
og innføre en radikal og progressiv skatt 
på forbruk knyttet til miljø. Da vil det 
bli billigere å kjøpe en frisk og norsk 
torsk enn en importert biff foret opp på 
brasiliansk soya. Og gjøre varer dyrere 
og tjenester billigere, slik at folk vil ta 
bedre vare på tingene sine og flere ville 
kommet i meningsfylt arbeid. Det vil 
føre til at vi får høyere livskvalitet, sier 
Hylland Eriksen. UDw
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er det enda bedre, hevder han.

Bibliotek og kor er vinnere
Folkebibliotekene er budsjettets 
vinnere med ei tilskuddsøkning på 
tolv millioner kroner.

– Hovedprioriteringene i 
2014-budsjettet er å stimulere og 
utvikle folkebibliotekene, sier Åmås. 
I proposisjonen begrunnes bibliot-
eksatsninga med at folkebibliote-
kene er den mest brukte kultura-
renaen, og styrker demokratiet og 
ytringsfriheten.

– Folkebibliotekene får midlene for 
å bli møteplasser og debattarenaer, 
dermed skal bevilgningene brukes 
på nytenkning og konkrete arrange-
menter, hevder Åmås.

Også korinstitusjonene kommer 
heldig ut i tilleggsproposisjonen, 
med seks millioner kroner mer i 

bevilgninger. I ei pressemelding 
omtales korene som en viktig del av 
grunnmuren i norsk kulturliv. Spesielt 
de profesjonelle korene kommer godt 
ut av det.

– I stedet for å opprette ei ordning 
for semiprofesjonelle kor, er 2,5 milli-
oner kroner av midlene omdisponert 
til Kor Vest og Solistkoret, forteller 
Åmås.

Støtta til kulturforskning økes 
med 2,8 millioner kroner, mens 
Ungdommens kulturmønstring får 
én million mer enn det Stoltenberg-
regjeringa foreslo i budsjettet sitt.

mindre til film
I Solberg-regjeringas budsjettend-
ringer fikk Filmfondet 32,5 millioner 
kroner mindre enn det de rødgrønne 
foreslo i sitt budsjettforslag. Etter 
forhandlingene med Venstre og KrF 

er det klart at filmstøtta nedjusteres 
med ytterligere 3,7 millioner kroner. 
Til sammen er det en reduksjon på 
8,2 prosent sammenligna med de 
rødgrønnes budsjettforslag.

– Fimproduksjon er nedprioritert 
i et generelt rekordstort budsjett, sier 
Åmås.

I tilleggsproposisjonen til budsjettet 
forklarer regjeringa at det er rom for 
reduksjon fordi bevilgningene til film 
har økt de siste åra. Videre hevder han 
at midlene skal brukes mer målretta.

– Vi skal gå gjennom all virksomhet 
på filmfeltet, sier Åmås.

Kuttet stemmer ikke overens med 
Høyres valgprogram. Partiet gikk til 
valg på å styrke filmfondene og norsk 
filmproduksjon.

Pressetilskudd på dagens nivå
I Solberg-regjeringas budsjettforslag 

8. november lanserte Solberg-
regjeringa endringene i statsbud-
sjettet. Etter forhandlinger med 
Venstre og KrF ble det 15. november 
klart at kulturbudsjettet er 660 milli-
oner kroner større enn årets kultur-
budsjett. Det er likevel 180 millioner 
kroner mindre enn det Stoltenberg-
regjeringa foreslo i sitt budsjett. Det 
bryr ikke statssekretær Knut Olav 
Åmås (H) i Kulturdepartementet seg 
om.

– Det er en fantastisk situasjon 
sammenligna med resten av Europa, 
sier han.

Et resultat av forhandlingene med 
sentrumspartiene er at de planlagte 
kuttene i pressestøtte og kunstner-
stipender uteblir. Derimot reduseres 
filmbevilgningene ytterligere. Åmås 
er likevel storfornøyd.

– Budsjettet var godt fra før av, nå 
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Fiktive kutt, 
virkelig  satsing

Kultur-Norge har ventet med hjertet 
i halsen på et blåblått statsbudsjett. 
Skulle beryktede skattelettelser være 
ombudsjeterte kulturpenger? 
Statsbudsjettet som regjeringen har 
lagt fram viser at både store skatte-
lettelser og kulturnød uteblir i 2014. 

Kulturbudsjettet, som selv før 
sentrumspartiene fikk flytte rundt på 
noen millioner var omlag 600 milli-
oner større enn siste års budsjett, 
vitner ikke om et avblåst kulturløft. 

Likevel lyder klagende utrop 
om kutt i kulturpenger. En prese-
ring: Dette kutt i forhold til den 
rødgrønne regjeringens forslag 
til kulturbudsjettet for 2014, et 
ambisiøst og flott kulturbudsjett, 
men et budsjett som uansett aldri 
skulle bli satt ut i livet. Det udis-
kuterbare faktum er at det satses 
på kultur i statsbudsjettet for 2014. 

Til og med pressestøtten, som 
begge regjeringspartiene gikk til 
valg på å redusere kraftig, forblir 
urørt etter forhandlinger med 
Venstre og KrF. Dette vitner om 
en blåblå regjering som gjør kur 
til sentrumspartiene ved å inngå 
kompromisser som til tider må 
være vonde å svelge. At presse-
støtten vedlikeholdes i 2014 sikrer 
overlevelsen av en viktig bredde i 
norsk avispresse, men spørsmålet 
er om sentrumspartiene klarer 
å holde liv i pressestøtten også i 
de kommende statsbudsjettene. 

Satsingen på folkebibliotekene, 
en kulturinstitusjon som gagner 
mange og som ikke er forbeholdt 
de største byene, er gledelig og noe 
overraskende fra borgerlig hold. 
En profittløs, omtrent idealistisk 
kulturinstitusjon prioriteres mens 
støtten til filmindustrien reduseres. 

Det er nå en gang slik at forskjel-
lene mellom et rødgrønt og et 
blåblått budsjett ikke er så radi-
kale som noen frykter og andre 
håper, men at de begrenser seg til 
omprioriteringer. Kulturister bør 
juble, Kultur-Norge får 660 milli-
oner kroner mer i 2014 enn i 2013.

TeksT:  Maria Birkeland Olerud 
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–Heller nødløsning 
enn seier
Kulturpolitisk talskvinne Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet er skuffa 
over regjeringas kulturbudsjett som er betraktelig mindre enn de 
rødgrønnes budsjettforslag.

– Regjeringa sender dårlige signaler 
med kulturkuttet, sier hun.
Etter forhandlinger med Venstre og 
KrF ble det klart at planlagte kutt i 
pressestøtte og kunstnerstipend ikke 
gjennomføres. Aasrud mener presta-
sjonene til sentrumspartiene ikke 
fortjener skryt.
– Å rette opp i kutt er ingen bragd. 
Endringene til Venstre og KrF er ei 
nødløsning og ikke en seier, hevder 
hun. 

Utrygg kulturframtid
Redaktør Mímir Kristjánsson i 
Manifest Tidsskrift er enig i at kultur-
budsjettet er svakt. Han påpeker 
at budsjettet har krympa sammen-
ligna med Stoltenberg-regjeringas 
budsjettforslag.
– Regjeringa viser liten vilje til å satse 
på kultur, sier han. 
Han mener utsiktene for Kultur-Norge 
er mørke.

– Risikoen for kulturkutt blir ikke 
mindre med tida, og norsk kulturliv 
står i fare for å sykne, hevder han.

markedsstyrt kulturfelt
Skattelette er et hovedpunkt i det nye 
statsbudsjettet. Aasrud mener dette 
går hardt utover kulturen.
– Det er skuffende at regjeringa prio-
riterer skattelette framfor et bredt 
kulturliv. Mange lag og foreninger 
får mindre med den blå regjeringa, 
sier hun. 
Aasrud hevder omlegginga til et 
markedsstyrt kulturfelt vil få nega-
tive konsekvenser.
– Kultur-Norge er avhengig av et bredt 
felt, og om markedet bestemmer vil 
tilbudet bli smalere, sier hun.
 Aasrud legger til at dette spesielt 
gjelder pressen. 
– Pressestøtta er noe de blå er ute etter 
å kutte framover, sier hun.

– Bedre enn frykta
Kristjánsson er enig i at pressen ikke 
er i trygge hender.
– Demokratiet avhenger av at vi har 
aviser som ikke er avhengige av klikk, 
hevder han. Likevel takker han V og 
KrF for arbeidet deres.
– Budsjettet er bedre enn først frykta, 
ikke minst i justeringene i pressestøtta, 
sier han.
Aasrud sender også en takk til 
sentrumspartiene for at kunstnersti-
pendene består.
– Stipendordningen er helt avgjø-
rende for et kunstfelt der kunstne-
rene til enhver tid sliter økonomisk, 
sier hun. UD
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ble produksjonsstøtta til pressen redu-
sert med 15 prosent sammenligna med 
hva de rødgrønne forslo. Det er 26,5 
millioner kroner mindre enn i årets 
budsjett. Etter regjeringas forhand-
linger med sentrumspartiene, er pres-
sestøtta tilbake på 2013-nivå.

– For oss er det greit at Stortinget 
ønsker å føre tilbake de 26,5 millio-
nene til pressen, sier Åmås.

Mediepolitikken er en annen enn 
de blå paritene gikk til valg på. Høyre 
gikk inn for å redusere pressestøtta 
med 100 millioner kroner, mens Frp 
ville kutte 180 millioner kroner. Åmås 
dveler ikke ved tapet av pressekuttet.

– Det viktigste nå er at vi 

gjennomgår pressestøtta og vurderer 
ulike modeller for støttetiltak, forteller 
han.

Åmås forklarer at avhengighet av 
statlig støtte virker konserverende på 
mediene.

– Vi vil modernisere mediepoli-
tikken ved å likestille medier med 
ulikt teknologisk utgangspunkt, 
forteller Åmås. Støtta til pressen blir 
plattformnøytral fra og med neste år.

Gjenoppretter kunstnerstøtte
 Da de blå la fram sin tilleggspropo-
sisjon, ble Statens Kunstnerstipend 
hardt ramma med et kutt på 15 milli-
oner kroner. Stipendene for etablerte 

kunstnere og seniorkunstnere var full-
stendig utelatte.

Etter forhandlingene med 
sentrumspartiene er resultatet et 
annet. I budsjettavtalen med Venstre 
og KrF er stipendene for etablerte 
kunstnere og seniorkunstnere bevilget 
penger igjen. UD

Rekordstort 
kulturbudsjett

Kulturbudsjettet øker med 660 millioner 
kroner, men er alikevel mindre enn de 
rødgrønnes forslag. 
Statssektretær Knut Olav Åmås er stor-
fornøyd.



Statoil er kjent for sin sponsing av 
kulturarrangementer, blant annet 
UKA i Trondheim. Selskapet kunn-
gjorde nylig sin avgjørelse om å 
avslutte sitt årlige Bylarmstipend på 
en million kroner.
– Vi har tre områder i sponsorporte-
føljen vår, idrett, kultur og realfag. 
Grunnen til at vi nå går ut av Bylarm 
er at vi ønsker å prioritere realfags-
prosjektene våre mer, sier sponsoran-
svarlig Marius Amundsen i Statoil.

omstridt sponsing
Statoils Bylarmstipend har vært svært 
omstridt. Flere artister har trukket seg 
fra nominasjonslisten. Så sent som i 
fjor sluttet Synne Øverland Knutsen i 

bandet Team Me da de ble nominert. 
Statoils informasjonsdirektør nekter 
for at det var kritikken som har ledet 
til avviklingen av stipendet. 

–Den kritikken som har vært de 
siste år har ikke påvirket vår avgjø-
relse. Kritikken viser bare at stipendet 
skaper oppmerksomhet. Majoriteten 
av kulturlivet har støttet opp rundt 
stipendet. Vi har hatt et veldig godt 
samarbeid med Bylarm og artistene 
som har vunnet, sier Amundsen.
Aksjonsgruppa Stopp oljesponsing 
av norsk kulturliv sier seg imidlertid 
uenig.

–Statoil vil sponse kunst og kultur 
der de møter minst mulig motstand. At 
de avsluttet samarbeidet med Bylarm 
viser at de fikk for mye uønsket negativ 
oppmerksomhet, sier Maja Solveig 
Kjelstrup Ratkje på vegne av gruppa.
De mener Statoils motivasjon for 
å sponse kulturarrangement er 

utspekulert.
– Statoil er avhengig av befolk-

ningens godvilje for å kunne drive 
fram og fortsette med kontroversielle 
prosjekter som tjæresand i Canada, 
investeringer i korrupte regimer og 
samarbeider med olje-verstinger som 
russiske Rosneft, sier Ratkje.
Dette forklarer i Gruppens øyne 
Statoils villighet til å bruke store 
mengder penger på kultur.

– Gjennom sponsing av kultur 
kjøper de seg denne godviljen, så lenge 
kulturlivet ikke protesterer. 
Kultur skaper positive assosiasjoner, 
og det er noe som selskapet trenger, 
sier Ratkje.
Statoils hevder at deres motivasjon er 
en annen.

– Statoil er toneangivende og 
Norges største bedrift. For oss er det 
naturlig å gi tilbake til samfunnet 
på forskjellige måter. Idrett, kultur 

og realfag er alle viktige for Norge 
og vi ønsker å bidra til talentbygg-
ning innenfor disse områdene, sier 
Amundsen.

konsekvenser for Uka
Hvilken betydning det vil få for UKA 
hvis Statoil i framtida skulle trekke 
seg som sponsorer av festivalen er fort-
satt uklart.

– Det får vi eventuelt ta stilling til 
på et senere tidspunkt, sier presseko-
ordinator Jonas Ravn i UKA.
Ravn opplyser videre om at UKA har 
opplevd sitt samarbeid med Statoil 
som svært positivt. 
Om Statoil har informert UKA om 
noen endringer i hvordan de vil samar-
beide i framtida vil han ikke si noe om.
– Vi kommenterer ikke innholdet i 
kontrakter, sier Ravn. UD

Babel visningsrom er en mellomting 
mellom galleri og verksted. Ifølge 
prosjektleder Margrete Abelsen skal 
visningsrommet være eksperimentelt 
og åpent for å vise ting som ikke er 
helt polert og ferdig. 

Visningsrommet er tilknyttet 
Lademoen Kunstnerverksted som 
har et residence-program med gjes-
tekunstnere som er i Trondheim en 
kort stund, for deretter å stille ut på 
Babel. Det er her flesteparten av utstil-
lingene til visningsrommet stammer 
fra, og det var for dette formålet Babel 
ble opprettet i 2006.

Hverdagens repetisjoner
Utstillingen er To repeat but not repli-
cate av Jennis li Cheng Tiens. Den 
singalesiske kunstneren har vært i 
Trondheim i to uker og har jobbet 
med hvordan man i en fremmed by 
får et friskt blikk på de små tingene 
som omgir oss i hverdagen. Disse 
små detaljene, repetisjonene, som 
vi overser, fordi vi tar dem for gitt. 
Dette har hun tatt med seg videre 
og laget syv verk om. I «Remember 

the city by its colors: Trondheim» har 
hun jobbet med fargene i bryggene 
langs Nidelven, konkretisert ved farge-
prøver fra jernvarehandelen. 

–Alt er så dyrt i Norge, utbryter 
Jennis. 

Hun lette etter et materiale det var 
mulig å leke med, og fant matpapir. 
For å navigere rundt i rommet må du 
flere ganger se ned for ikke å tråkke 
på papirruller trukket over rommet. 

Matpapirrullen peker inn til sitt 
søsterverk «Each unhappy family is 
unhappy in its own way». Her har 
Jennis jobbet med hva som er forut-
bestemt i samfunnet, og med alt vi 
kaster i Norge. På veggen er det spikret 
opp brødskalker som blir til overs når 
vi kutter opp brødet vårt i butikken, i 
et sirklende mønster. Jennis forklarer 
at hun viser det som ikke passer inn i 
systemet. Disse brødskalkene var for 
henne et bilde på et ekstremt sløseri i 
denne nordlige byen. 

Jennis har også jobbet med å enga-
sjere den gjengse trønder. I «Call for 
locks» inviterer hun alle til å ta sin 
egen lås og bli med i kjeden.

– Det handler om hvordan du 
bruker et offentlige området. Når du 
låser noe, eier du på en måte området, 
sier Jennis. 

Et annet av verkene er en rekke 

med 120 små nøkler. Nesten iden-
tiske, men ikke helt. Akkurat som 
oss mennesker

– Du passer ikke inn i alle låser, 
sier Jennis med et lite smil.

stemmer i alle sjangre
Babel jobber tverrfaglig, og har 
blant annet samarbeidsprosjekt med 
Norsk Forfattersentrum. I slutten av 
november kan du overvære en dialog 
mellom en forfatter og en billed-
kunstner. Fredag kveld var det i tillegg 
til utstillingsåpningen to solokonserter 
på programmet. Jørgen Mathisen 
(saksofon) og Jon Rune Strøm (kontra-
bass) er to jazzmusikere som opptrådte 
som en del av konsertserien Fri Form, 
som fokuserer på improvisasjon. Det 
er Tollef Østvang som står bak konser-
trekken, og han mener musikken har 
mulighet til å treffe mange. 

– Improvisasjonen er sunt. Vi viser 
fram kvalitetsmusikk av den ekspe-
rimentelle skole. Improvisasjon er 
ikke en sjanger, men et verktøy, og 
slikt interessant for folk som jobber 
innenfor alle sjangre.

Østvang håper på flere interesserte, 
selv om konsertserien er av det smale. 
Det er fortsatt én konsert igjen dette 
halvåret, 1. desember på Moskus. Han 
håper folk tar turen, for som han sier:

– Det er absolutt et 
publikumspotensiale.

lyd uten innpust
Det er en beskjeden gjeng som møter 
opp for å høre på de to soloartistene. 
Samtlige i publikum har skinnsko, 
skjegg eller strikkegenser, og klap-
pingen er ispedd flere «yeah» fra salen. 

Kontrabassist Jon Rune Strøm 
åpner konserten.

– Her er noe jeg skrev i dag, og 
noen jeg skrev for et par dager siden. 

Han banker løs på kontrabassen, og 
trommer, stryker og spiller og får slik 
fram uventede lyder. Et av verkene,  
«delay on», er dedikert til SAS som 
var en time forsinket.

Saksofonist Jørgen Mathisen følger 
opp med toner som varer i evigheter 
takket være sirkelpust, og en tone-
verden som til tider minner om fugle-
kvitter Han lager ekstreme mengder 
med lyd uten stans, slik at det føles 
som om han er en menneskelig sekke-
pipe. Det virker uungåelig at han 
vil besvime. Men det skjer ikke, og 
konserten slutter med applaus og et 
godt siste utpust. UD
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Statoil trekker seg fra 
kultursponsing
Etter mange år med sponsing av kulturarrangement vil 
Statoil nå endre sin bruk av sponsormidler.
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TeksT:  Hanna Malene Lindberg
FoTo: Silje Krager 

UTSTILLING 

TeksT:   Morten Aashammer Gjennestad
illus:  Vegard Stolpnessæter

SPONSING

FUGlEkVITTErlUnGEr: Jørgen Mathisens lunger ba på et evigvarende og variert  lydbilde.

aashgjen@underdusken.no

Babel uten like

malelind@underdusken.no

StatoilS SponSoRaktivitEtER

FAKTA OM:K

Statoilstipendet ble delt ut hvert år i 
forbindelse med Bylarm til en norsk 
artist og hadde en verdi på en million 
kroner

Fagkonferanser som skal bedre 
samarbeidet mellom petroleumsin-
dustrien, forskningsinstitusjoner og 
læresteder for petroleumsrettede fag.

Sykkelløpet Arctic Race of Norway 
støttes med 24 millioner kroner av 
Statoil

Kilde: Statoil.com, Wkipedia.org 

Mens det høljet ned søkte vi tilflukt i Babel 
visningsrom, hvor det var tid for jazzkon-
sert og utstillingsåpning. 

sjanGErmanGFolD: Det var rom for både musikk og kunst i babel visningsrom.



Det er like før én dag går over i en 
annen. Både Bunnpris, Coop og 
REMA 1000 har for lengst slukket 
lys og låst sine dører. Vi sitter klare 
for sjørøvertokt i skuta vår, som for 
fantasiløse mennesker ser ut som 
en vanlig varebil. I bagasjen ligger 
typiske sjørøvervåpen som plastikk-
hansker, bæreposer og pappesker 
klare. Kapteinen, Ask Lindal og hans 
medsjørøver Hanne Nes Reiersen har 
kartet klart og hver sin lykt for å se 
det vi leter etter. Nøyaktig hva de to 
ønsker å finne i kveld er usikkert, men 
det er ingen tvil om at vi skal ut på 
leting. Leting etter gjemte, friske og 
fullt spiselige skatter. 

– De første gangene med dumpster-
diving er som å være på sjørøvertokt. 

Man er spent på hva man vil finne, 
sier Ask engasjert. 
I kveld skal vi ta hans faste rute. 
Både han og Hanne har drevet med 
dumpsterdiving i snart ett år, og det 
er ingen tvil om at de er erfarne når 
man ser hvordan de håndterer contai-
nerne og deres kunnskap om holdbar-
hetsdatoer og matvarer. Ved første 
stopp har vi kjørt på baksiden av en 
Bunnprisbutikk, og parkert ved kvel-
dens første skattekiste.

I protestens navn
Det er flere gode grunner til å dump-
sterdive. Først og fremst gjør Hanne og 
Ask det i protest mot dagens ekstreme 
bruk-og-kast-samfunn. 

– For all maten som kastes kunne 
man matet alle de som sulter. Det blir 
jeg oppgitt av, sier Hanne. 
Jammen er det mye fin, spiselig mat 

som kastes. Yoghurt, juice, brød, 
grønnsaker og kjøttvarer er det særlig 
mye av. Disse er varer med en best-
før-dato som får dem kastet ut fordi 

butikken ikke kan selge utgåtte varer. 
Brødene er kastet ut av en enkel grunn: 
de er ikke dagsferske. Også andre ting 
som en tipakning med Capri-Sonne 
og en Smarties-julekalender har blitt 
kastet. Ja, det er virkelig noen skatter 

som fortjener en ny sjanse.
– Noen tror vi tar halvspiste 

epler og kutter av det som er dårlig. 
Sannheten er at mye av det som kastes 
er veldig fin mat, meddeler Ask.
Siden han startet for snart et år siden 
har han klart seg på mat fra søppelcon-
tainere. Til tross for at de begge synes 
det er greit å spare penger, er dette kun 
en bieffekt, forteller de. Både Hanne 
og Ask er aktive i Grønn Ungdom og 
Grønne Studenter, og veldig opptatte 
av miljøet. En av tingene de protes-
terer mot, er sløsing av ressurser.

– Ser man på hvor mye som kastes 
er det mange ressurser som kunne blitt 
brukt annerledes. Et eksempel er kjøtt-
produksjon. Hvis man regner hele 
prosessen fra såkorn til biff, brukes det 
et sted mellom 1200-1500 liter vann 
per kilo kjøtt. Når dette da kastes er 
det helt bortkastede ressurser, sier 
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TeksT:   Hannah Christin Lerfaldet 
FoTo:  Sindre Haugan 

FRIGANISME 

I dagens samfunn kastes varer med den minste feil, eller kanskje til og med uten feil. 
Nydelig mat finnes på bunnen av Trondheims containere.

Ask. 
Føler dere at det dere gjør er en forbrytelse?
– Det er en verre forbrytelse å kaste så 
mye mat, sier Hanne bestemt. 

lommekjent
– Æsj, denne pleier ikke å være låst, 
sier Ask oppgitt. 
Men med Hannes hjelp får de likevel 
til å åpne skattekisten. Hun holder 
lokket åpent mens han kryper ned 
i containeren. Det første Hanne 
uttrykker når hun ser ned i contai-
neren er glede.

– Åh, kake!
Den forventede, intense søppel-
lukten er nærmest fraværende, og 
inni befinner det seg en variasjon av 
mat fra de fleste kategorier i butikken. 
Ved neste container uttrykker Hanne 
at «her er det en sånn vanskelig en». 
Til tross for en vanskelig åpnemeka-
nisme tar det ikke lang tid før contai-
neren er åpen og to rumper stikker 
i været. Poser og esker fylles gradvis 
opp, og disse fyller igjen stadig mer 
av varebilens store bagasjerom. Like 
ved er det enda en container, hvor vi 
får beskjed om å være litt ekstra stille. 
– Hun som bor rett ved butikken kom 
en gang ut og spurte hva vi drev med, 
hvisker Hanne. 

Det hele blir nokså komisk, når contai-
neren skal åpnes i stillhet. 

– Så sa vi at det var så mye fin mat 
som bare var blitt kastet, men hun 
ville ikke at vi skulle ta det, forteller 
Ask videre. 
Det hadde vist seg at damen selv 
hadde kastet den fine maten. Med 
dette ble det en varsom dumpsterdi-
ving på denne stoppen, i redsel for at 
den skumle damen skulle høre det. 
Ask er tydelig kjent i området, og 
har vært på de ulike stoppene mange 
ganger. Hans stålkontroll bevises da 
han utbryter at «oi, her har de byttet 
tilbake til sin forrige container.»

Ikke bare mat
Friganisme er en livsstil basert på 
begrenset deltagelse i den konvensjo-
nelle pengeøkonomien, med fokus 
på minimalt forbruk av ressurser. De 
fleste studenter som driver med dump-
sterdiving fokuserer derimot først og 
fremst på mat. 
Har dere dumpsterdivet etter noe 
annet enn mat?

– En gang fant jeg tre 19-tommers 
TV-er som noen hadde kastet. De var 
alle i helt fin stand, forteller Ask.
Han tar også frem Lindex som en 
butikkjede som kaster mye klær. 

– Politisk er dette et tegn på et 
system hvor man må kaste for å få 
produsert nye ting. Det er rett og slett 
lite fokus på realverdien, mener han. 

stadig modigere
Hanne mener hun har blitt modigere 
etter snart et år som dumpsterdiver. 

– Det var både flaut og skummelt 
i starten. Flaut å fortelle venner, og 
skummelt både med selve prosessen 
og å ta mat som kunne være dårlig, 
sier hun. 
Noen erfaringer har gjort henne 
modigere. 

– En gang jeg var ute og dump-
sterdivet var jeg veldig nervøs. Da jeg 
hørte en bil, hoppet jeg oppi contai-
neren og gjemte meg – helt til jeg så 
at det bare var brøytebilen. 

Et skikkelig kjøttmarked
Vi nærmer oss slutten på dagens 
tokt. Alle varene er satt ut på en av 
Gløshaugens mange trapper. Både 
Ask og Hanne er enige i at de kanskje 
har tatt seg vann over hodet denne 
gangen. Det er mye mat. 
– Jeg pleier å ta med litt mat hjem 
til de andre i kollektivet, sier Hanne. 
Ask, som er storfornøyd med kjøttet 
han finner, og har ofte fryseren full.

– En gang hadde jeg fryseren full av 
hamburgerkjøtt, og inviterte venner 
på grilling. Det var ingen som trodde 
at det kom fra søpla, og da de fikk vite 
det var det ingen som brydde seg, sier 
han fornøyd.

 anbefales sterkt
Gjennom hele denne sjørøverjakten 
har både Hanne og Ask vært tydelig 
oppgitte over hvor mye bra mat som 
kastes. Stadig flere driver med dump-
sterdiving, og de anbefaler flere å 
prøve det. Som førstegangs dumpster-
diver denne kvelden kan jeg bekrefte 
på vegne av meg og fotograf at det er 
som å være på sjørøverjakt. 

Etter å ha fylt kjøleskapet «Arne» 
på Gløshaugen stappfull, er sjørøver-
tokten over for denne gang. Hannes 
tursekk er full, Asks tidligere fulle 
varebil har noen esker med hjem, 
og til og med fotograf og journa-
list vandrer hjem med poser i begge 
hendene. Disse kan på ingen måte 
kalles søppelposer. UD

BrUk-oG-kasT-samFUnn: Dagligvarebransjen i Norge kaster 50 000 tonn mat i året.

DUmPsTErDIVInG: Som en del av livsstilen friganisme jobber mot dette. 

hannlerf@underdusken.no

Jakten på det spiselige

AsK lINDAll

Noen tror vi tar halvspiste 
epler og kutter av det som 

er dårlig
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litteraturen til det nasjonale 
såret To år etter terroren preger 22. juli fremdeles bokutgivelsene her til lands. 

Hva er essensen av 22. juli-litteraturen?

Sommeren for to år siden skjedde det mest 
utenkelige, hele Norge stoppet opp. Ingen 
kunne forstå at noe så grusomt kunne skje 
det lille og fredelige landet vårt. Terroren 
hadde rammet Norge.

Det gikk ikke lang tid før bøkene om 
de tragiske hendelsene kom. Bare to-tre 
måneder etter terroren ble den første boken 
om 22. juli gitt ut. Respons, en samling essays 
skrevet av velformulerte forfattere som 
klarte å formidle tankene og følelsene våre. 
Siden har det kommet en mengde bøker 
med denne tematikken. Alt fra beretninger 
av overlevende til bøker om det høyreek-
streme miljøet.

Bøker kan være til god hjelp for å forstå 
og takle sorg. To år etter terroren blir det 
fortsatt hyppig gitt ut litteratur om 22. 
juli. Omtrent alle  de største forlagene og 
forfatterne har gitt ut opptil flere bøker med 
denne tematikken. Det kan se ut til at vi 
fortsatt trenger å bearbeide tankene våre 
og forstå det uforståelige.

litteraturen går i dybden
– Dette er en skjellsettende hendelse i norsk 
historie, og bøker er en viktig faktor i bear-
beidelsen av minnene våre, forteller infor-
masjonssjef Bjarne Buset i Gyldendal.

Buset sier det viktigste med 22. juli-litte-
ratur er at bøker klarer å gi en total forstå-
else og en kunnskap som aviser ikke alltid 
klarer å formidle.

– Sammenlignet med debatten i media, 
går bøkene mer i dybden og drøfter 
hendelsen. Når vi går i dybden, klarer vi å 
forstå bedre. Vi minnes og husker historiene 

gjennom bøkene. Det kan vi lære av, fast-
slår Buset.

Han sier det sjelden er et problem med 
for mange bøker. Likevel mener han at det 
allerede har blitt gitt ut for mange bøker 
med 22. juli som tema.

– Om det blir for mange bøker med det 
samme emnet, kan de ofte slå hverandre i 
hjel og drukne i mengden. Men de viktigste 
bøkene vil uansett overleve, sier Buset.

Litteraturprofessor Gunnar Foss ved 
NTNU sier at det kan oppleves at det blir 
gitt ut veldig mye 22. juli-litteratur, men  
at vi selv velger hva vi vil lese og hva som 
frister oss. Markedet er ikke mettet mener 
han.

– Forlagene tenker at så lenge der er et 
marked for denne type litteratur og der er 
en fortjeneste å hente, kommer de til å fort-
sette å gi ut 22. juli-litteratur, sier Foss.

Vanskelig balanse
23 år gamle Kristoffer Berg overlevde 
terroren på Utøya og gav i fjor ut boken 21. 
juli. Istedenfor å fokusere på det grusomme 
valgte han å skrive om kjæresten Guro 
Vartdal Håvoll, som han ble sammen med 
dagen før terroren kom til øya. Guro mistet 
livet på Utøya.

– Motivasjonen for å skrive boken var 
å eviggjøre minnet om Guro og hennes 
tanker, forteller Berg.

Han synes flere burde skrive om det 
fine som var, og ikke legge all vekt på 
forferdelige.

– De bøkene som beskriver noe mer enn 
det grufulle er viktige, sier Berg.
Han mener det viktigste med 22. juli-litte-
ratur er å formidle verdiene og budskapet 
som de drepte stod for.

– Det er feil fokus å diskutere familien 

til drapsmannen. De som gikk bort og 
hvordan de var som personer bør vekt-
legges, påpeker Berg.Litteraturprofessoren 
mener at forlagsbransjen behandler 22. juli-
litteraturen bra og at de fleste bøker har 
seriøse motiver. Foss trekker likevel fram 
boken til Marit Christensen og mener den 
er satt på kanten.

– Jeg synes det bør være en etisk reflek-
sjon om grenser og hvilke områder man 
ikke bør gå inn på. Framfor alt må man 
ha noen sperrer slik at det hele ikke ender 
i sosialpornografi, sier Foss.

Foss mener det vil komme ut enda 
flere bøker i årene framover, men håper 
på at temaet om moren til terroristen er 
uttømt. Han tror derimot utviklingen vil 
gå i retning av skjønnlitteratur i framtiden.

– Vi kan allerede se et tidlig eksempel 
på det i Danmark. Der har en teater-
gruppe laget et stykke om terroren, forteller 
litteraturprofessoren.

Blir aldri ferdig
– Det er vanskelig å si når vi er ferdig 
med 22. juli, men det kommer til å være 
et aktuelt tema i litteraturen i mange år 
framover, sier informasjonssjef Buset i 
Gyldendal.

Foss mener 22. juli er et nasjonalt sår 
som vi aldri kommer til å bli helt ferdig 
med, og trekker linjer til andre verdenskrig.

– Det er 70 år siden krigen, og vi er frem-
deles opptatt av den. Jeg tror vi vil se noe 
tilsvarende med 22. juli. Om 70 år vil det 
fortsatt være forfattere som mener det er 
verdt å skrive om terroren, sier Foss. UD

TeksT:  Anette Sivertstøl
illus: Kristoffer Wigen

22. JULI--LITTERATUR 

anetsive@underdusken.no



Hvem er Karl Ove Knausgård? 
Forfatteren som skrev den mest omtalte 
norske boka de siste tyve årene, for 
deretter å trekke seg tilbake fra litte-
raturen? Småbarnsfaren som står 
dritatrengt i heisen, i en hverdag som 
vekselvis fungerer som livbøyle og 
tvangstrøye? Den sure, gråhudede 
bikkja portrettert i Rocky, en glorifi-
sert rosablogger, eller en helt annen?
Det kan virke paradoksalt at en 
mann som har dedikert seks bøker 
til å beskrive sitt eget liv så detaljert 
som mulig ennå virker så fremmed. 
Egentlig er det ikke så rart: Jo tettere 
man studerer noe, desto mer begynner 
det å ligne alt annet, liksom man i et 
fotoredigeringsprogram kan forstørre 
et bilde til motivet forsvinner og bare 
pikslene står igjen. Denne glidningen 
fra det spesifikke til det universelle er 
gjennomgangstemaet i essayene som 
utgjør Sjelens Amerika. Boka handler 
om forholdet mellom det ytre og det 
indre, mellom verden og mennesket, 
mellom mennesket og de andre. Forsøk 

på å overskride disse grensene finner 
Knausgård overalt, det være seg i 
Francesca Woodmans fotografier, i 
Hamsuns litteratur og i Breiviks terror.
Knausgård finner det også igjen i seg 
selv. Han lengter etter å unnslippe seg 
selv («det forsvinner når jeg skriver, 
og det er også derfor jeg skriver, det 
er en flukt, unna meg selv»), men etter 
å gjøre seg selv overskridende, å «vise 
dem, alle, hele verden at jeg er noe». På 
denne måten belyser han problemet ved 
å leve i en tid hvor individualismen som 
verdi aldri har stått sterkere, samtidig 
som at enkeltmennesket har stadig 
mindre mulighet for å påvirke omver-
denen. Løsningen må være å gjeneta-
blere kollektivet på vegne av individet, å 
vende tilbake til pikslene, og store deler 
av boka kan leses som en drøfting av 
dette prosjektet.
Knausgård er til stede i alle essayene 
som utgjør Sjelens Amerika. Ikke bare 
på den måten som alle forfattere er til 
stede i bøkene sine, som det mennesket 
som har skrevet ordene man leser og 

tenkt tankene de forsøker å utrykke, 
men også som en konkret tilstedevæ-
relse tekstene er forankret i. Nesten alle 
tekstene starter i den bestemte situa-
sjonen forfatteren befinner seg i. Han 
er i Beirut, på vei opp til Sandhornet 
med en kompisgjeng, eller bare hjemme 
i leiligheten. Deretter trekkes linjene 
fra det personlige til det allminnelige. 
Tekstene forholder seg til tre adskilte 
felt: Selvet, verden og kunsten. De leter 
etter punktene hvor feltene åpner seg 
overfor hverandre, og som regel finner 
Knausgård disse punktene i tekst og 
litteratur. Selv om abstraksjonsnivået 
ofte er høyt, forankres det alltid i det 
faktiske, og Knausgård viser seg som 
en raus tenker, i stand til å beskrive 
avanserte konsepter på en enkel måte. 
Språket er virtuost på en subtil, sympa-
tisk måte, mer opptatt av å engasjere 
enn å briljere. Kløktig utplasserte 
koblingspunkter forener tekstene, og 
gir boka en helhet som overskrider 
essaysamling-formatet.
I første setning av boka er Knausgård 

på knærne, i ferd med å kaste opp i et 
toalett. På knærne befinner han seg ofte 
i resten av boka også. Flere av tekstene 
kretser rundt det religiøse, nærmere 
bestemt det kristne. Et sted beskriver 
han seg selv som ikke-relativistisk-leng-
tende, og selv om adjektivet nok er ment 
ironisk, er det unektelig passende. 
Knausgård er ikke redd for å framstå 
gammeldags. Han nær sagt mesker seg 
i det, å være «reaksjonær inn i marg 
og bein», som han skriver. I en verden 
hvor alt er relativt leter han etter det 
absolutte, i en verden hvor vitenskapen 
forklarer alt leter han etter det mystiske, 
der det er ironi vil han ha alvor. Det 
er det vanskelig ikke å beundre ham 
for. At inderligheten iblant resulterer 
i platte poenger og overdreven genera-
liseringstrang får så være. Med Sjelens 
Amerika viser Knausgård at den beste 
måten å skildre samtiden ofte er å tale 
den midt i mot. 
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samfundets lille brune

For mange studenter er Daglighallen 
det første stoppestedet når de entrer 
Samfundet. Baren er pusset opp og kan 
nå romme enda flere passasjerer. Den er 
plassert rett ved inngangen på baksiden 
av Huset, og er Samfundets brune hule. 
Store, dype og veldig behagelige sofaer 
fyller lokalet, selvfølgelig brune. I diplo-
matisk ånd er veggene ikledd fotball-
skjerf fra flere ulike lag, mens grønne 
flasker henger ned fra taket som deko-
rative lysestaker. Det hele er ganske så 
sjarmerende. 

Videre har Daglighallen åtte ulike 
typer øl på tapp, og vegghyllene bak 
baren har flere ølflasker enn jeg kan 
telle. I hvert fall flere enn jeg gidder å 
telle. Det henger en stor flatskjerm-TV 
på veggen forbeholdt fotballelskerne, 
og på denne vises blant annet Premier 
League- og Champions League-kamper. 
Om det ikke bys på fotballkamper på 
den store skjermen spilles retro rock 
som bakgrunnsmusikk, noe som skaper 

en uformell atmosfære.
Daglighallen er mange hjerter kjær, 

og er en møteplass for alle studenter 
som er glade i luksusøl og sport. Det 
er ikke en veldig innovativ kombina-
sjon, men de fleste ser ut til å digge den 
mannsdominerte hobbyen. Tett dunst 
av øl lager ekko i neseborene og jeg føler 
på sportsånden mine medgjester oser 
av, selv om TVen er slått av. Det er ikke 
én øltype baren ikke har, men snarere 
en haug med typer jeg aldri har hørt 
om. I tillegg til de mest kjente hipste-
røltypene tilbyr Daglighallen, som 
kjent for de fleste ølentusiaster, øl fra 
Samfundets helt egne bryggeri. Faktisk 
flere ulike slag. Når jeg tenker meg om 
er det kanskje dette som er hipsterølet.

Enten du begjærer en humlelun 
Indian Pale Ale, overgjærede Porter 
eller en enkel alkoholfri Munkholm, 
finnes det her. Men om du ikke finner 
din øltype blant de mellom 40 og 
60 variantene de selger, er det også 

lekende lett humor

til lekenes livlighet.
I tillegg til en flott og underhol-

dende fortelling klarer Nøtteknekkeren 
å bringe modernitet og kontekst til 
stykket. Rottekongen har astma, noe 
han selv omtaler som en konsekvens 
av å ha inhalert for mye rottegift. 
Lekene venter på å bli reddet av «leike-
vernet» og ikke minst har manusforfat-
terne vevet inn en liten hyllest til «The 
Fox». Hva mer kan en ønske seg av en 
familieforestilling?

I det hele er Nøtteknekkeren nettopp 
det: en forestilling for familien. I ulike 
lag er den en underholdende, morsom 
og spennende komedie. Barna sitter på 

setekanten og gjemmer seg fra rotte-
kongen når det trengs, mens de voksne 
ler helhjertet av kommentarer rettet 
mot dagens samfunn. 
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TEATER 

nøtteknekkeren - trøndelag teater Hovedscenen 
TeksT:  INGUNN MJøNERUD 
FoTo:  BENGT WANSELIUS

Nøtteknekkeren assosieres med juletid, 
ballett og operahus. Trøndelag Teaters 
musikalversjon baserer seg, på lik linje 
med tidligere balletter, på det gamle 
tyske eventyret. 

Både store og små sitter klare når 
det lyseblå, glitrende lerretet sakte 
forsvinner opp i taket. Publikum blir 
ledet inn i en verden av glade tjenere, 
en meget sur hovmester, lekne foreldre 
og blide barn som gleder seg til jul. Selv 
om salens alder spenner over mange år, 
merkes det at manusforfatterne Mads 
Bones, Matilde Holdhus og Olve Løseth 
har planlagt å servere morsomme 
poenger og underholdning for alle.

Når Onkel Seniljusen kommer på 
besøk og forteller eventyret om nøtte-
knekkeren og rottekongen, begynner 
historien for alvor. Rottene som senere 
entrer scenen avdekker at onkels 
historie er like virkelig som den er 
spennende. Med sine lange haler, 
hvesende stemmer og krokryggete posi-
turer er rottene grusomt ekle. Plutselig 
er det mange ledige seter og opptatte 

foreldrefang i salen.
Med de smås oppmerksomhet 

fanget, leverer Nøtteknekkeren også 
humor for resten av publikum. Detaljer 
som referanser til «Jeg har en drøm» i 
Rottekongens tale om overtakelsen av 
Lekeland, bringer fram latter i salen.

Når historien flytter seg fra den 
virkelige verden over til Lekeland, gjør 
endringene i omgivelsene at det er lett å 
la seg rive med av historien. Visuelt sett 
er hovedscenen på Trøndelag Teater 
et mesterverk. Fra en grå og firkantet 
virkelighetsverden med store vegger 
og flott stukkatur, reiser Marie og 
Nøtteknekkeren inn i Lekelands este-
tikk av runde flater og sterke farger.

Lekene i Lekeland er en stor-
slått kontrast til de ekle og makt-
syke rottene. Fulle av optimisme tror 
verken Byggeklossmajoren, Spilledåsa 
Belle eller Glansbildet Gabriel at noe 
fryktelig kan være i ferd med å skje. 
Kostymene er fantastisk like sine 
motstykker i virkelige leketøy, og skue-
spillerne legger ved fakter som bidrar 

TEaTEr

Med god stemning gjennom 
hele forestillingen høster 
Nøtteknekkeren like stor 

applaus fra både store og små.

I diplomatisk ånd er veggene 
ikledd fotballskjerf fra flere ulike 
lag, mens grønne flasker henger 

ned fra taket som dekorative 
lysestaker.

mulighet for å kjøpe en Solo. Men regn 
da med å få rare blikk og spydige vitser 
slengt mot deg.

Nå er det eksamensperiode for de 
fleste Samfundet-vankere. Likevel ser 
det ut som om eksamenslesing ikke 
legger en demper på festbehovet. I 
tillegg til at Premier League har begynt, 
ser det også ut som om god øl er attrak-
sjon nok i seg selv. For mange er nok 
også Daglighallen kveldens siste stop-
pested, om de i det hele tatt forlater 
lokalet.



dEERHUNTER - MONOMANIA

amerikanske Deerhunter har vært innom mange 

sjangre gjennom sine tidligere utgivelser. Ved å lyde 

som en krysning av gammel rock’n’roll, Dungen og 

The strokes (eller hva The strokes kan angre på at de 

ikke gjorde?), gled denne skiva rett inn mellom pils og 

potetgull denne sommeren. Her får du rett og slett litt 

av alt, noe som vanligvis sjelden fører til suksess, men 

på denne skiva funker det drøyt godt. Den er akkurat 

passe punkete, støyete, pen, melodiøs, sint og til tider 

ekstremt skranglete.

CZARFACE - INSPECTAH dECK + 7L & 

ESOTERIC = CZARFACE

samplebasert, 90-tallsinspirert hiphop har over lengre 

tid stått i skyggen av den mye rimeligere, mer allmenn- 

fengende og simplere synthbaserte sounden.  

Popkulturelle referanser, punchline-rap og teknisk 

spytting over soul- og funksamples har måttet vike 

for pussy, money, weed og en fengende synthlinje. 

inspectah Deck, 7l & esoteric stiller klokka tilbake og 

leverer en nerdete, men solid skive, perfekt for dere 

som digget 90-tallet.

A$AP ROCKY - LONG.LIVE.A$AP

når en av rapens aller største superstjerner slipper 

skive er forventningene høye. Harlem-rapper rocky 

har hatt en nærmest latterlig hype de siste to årene og 

har imponert kritikere verden over med sin innova-

tive flow og særegne tilnærming til musikken. Med 

den ene foten i sørstatene og den andre godt plassert 

i new York, har rocky levert en stilmessig crossover-

skive som ikke ligner noe annet vi har hørt i år. 

KURT VILE – WAKIN ON A PRETTY dAZE

På dette albumet tar kurt Vile seg god tid med musik-

ken. Han stresser ikke, og tekstene kommer naturlig for 

den beskjedne artisten. Musikken kan beskrives som 

psykedelisk slacker-rock eller indie. Det er vanskelig å 

få taket på kurt Vile, men det er kanskje også det som 

gjør musikken så bra. Wakin On A Pretty Daze har en 

“gi-faen attitude”, men Viles dempede stemme gir oss 

ingen grunn til å gi faen; vi elsker heller.

 

EARL SWEATSHIRT – dORIS

Doris er ikke så kjedelig som man forestiller seg med 

det navnet som tittel. sweatshirt rapper med en 

holdning og selvsikkerhet som et typisk odd Future-

medlem. albumets til dels sære og skrekkfilmaktige 

rytmer står i andre rekke for rappingen. originaliteten 

i tekstene vitner om et stort talent som vet hva han 

gjør. Han dropper gangsterrappingen og erstatter den 

med noe mer sofistikert og komplekst som virker både 

uanstrengt og ærlig. Doris er farlig kul.

 

LARS VAULAR – 1001HJEM

Bergenserens femte soloalbum er pakket med små 

fortellinger om mennesker, spesielt ungdom, som 

lever litt på utsiden av samfunnet. Vaular leker seg 

med dubstep, 90-talls r&B beats og klubbmusikk. 

Han vet hvor han står i norsk hiphop, er ikke redd for 

å ta sjanser og innrømmer gjerne sin suksess. Dette er 

Vaulars mest spennende og kreative album, foreløpig. 

Han har stålkontroll, og rimene om blinde kvinner og 

Gary speed vil ingen ende ta.

LAURA MARLING – ONCE I WAS AN EAGLE

Tydelig inspirert av artister som joni Mitchell, skaper 

likevel Marling sin egen stemme og stil på dette 

albumet. Hun er sikker på seg selv, og i tekstene tar 

hun et oppgjør med jaget etter kjærligheten. Dette er 

folk-rock i en ny og moderne drakt, det er en eksperi-

mentell plate som ikke er lett lytting. Får du likevel 

først smaken på det, er det vanskelig å slutte å høre 

på Once I Was An Eagle om og om igjen. Marling er en 

sterk artist som fortjener all skryten hun kan få.

SkogeN BriNNer - 1ST

som et galskapens Black sabbath, med føttene godt 

planta i 70-tallet, slapp fire skitne svensker sin de-

butskive helt i begynnelsen av året. albumet består av 

ni låter med en intensitet og vilje som kan få en hver til 

å dra fram luftgitaren. alle låtene er skrevet på svensk 

og sammen med et drivende komp og tunge riff, viser 

de hvordan retro hard-rock skal gjøres; skittent, rett 

fram, og resultatet er en av de feteste skivene fra 2013.

SPIRITS OF THE dEAd - RUMOURS OF A 

PRESENCE

sprits of the Dead har tidligere i år turnert med Grave-

yard og deres tidligere album har høstet god kritikk 

i utenlandsk presse. i september slapp de sitt tredje 

studioalbum. sjangermessig spiller de en blanding av 

psykedelia, stoner og folk-rock. albumet byr på 8 låter 

som bærer preg av dyktige musikere som har eksperi-

mentert og funnet sitt eget lydbilde. skiva nytes best 

på høyt volum.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA - II

Med et fantastisk og særegent andrealbum fortjener 

trioen unknown Mortal orchestra sin plass på lista. 

II er et helhetlig album som serverer en god dose 

psykedelisk rock, ispedd akkurat passe mengder 

med indie-preg og støy. Med sin lo-fi-sound skapes 

en særegen stil som oser av god, nostalgisk 60- og 

70-talls ånd. De beste skivene er de som får deg til å 

oppdage noe nytt ved hver gjennomlytt, og slik er 

det med denne plata. Dette er 40 minutter med råbra 

musikk du bør unne deg.

Nick cave & The Bad SeedS - PuSh The 
SKY AWAY

etter full utblåsning med Grinderman, er nick Cave 

igjen tilbake med The Bad seeds og vi får servert en 

langt roligere affære. kombinasjonen av stygt og 

vakkert gjør dette til en plate som hele tiden føles 

interessant, og som vokser på deg. Caves tidløse 

karisma gjennomsyrer en plate som fengsler deg med 

både lyd og ord. 

JULIA HOLTER - LOUd CITY SONG

julia Holter kombinerer pop med dristige konsepter 

og retrojazzete komposisjoner, og har laget en skive 

som er vakker, spennende, og som fengsler lytteren 

fullstendig. skiva er så gjennomført at låtene føles 

som ett sammenhengende verk. Til tross for å være 

fra la, og at historien på platen finner sted i Paris, har 

Holter laget det perfekte lydspor til byvandring i den 

våte og mørke trondheimshøsten.

dARKSIdE - PSYCHIC

en lekende eksperimentell plate som behager og 

beruser. lydbildet duoen maner fram er uendelig 

romslig, befriende minimalistisk og herlig psyke-

delisk. jaars grenseløse produksjonspalett og 

Harringtons instrumentelle repertoire blander det 

syntetiske og det organiske i en narkotisk symbiose. 

Platen er en safari gjennom lydrike jungler og livløse 

undervannsgroper, hvor lytteren fengsles fra start til 

slutt.

CHELSEA LIGHT MOVING - S/T

sonic Youth legenden Thurston Moore ser ikke ut til å 

gi seg, og i 2013 var han igjen aktuell med nytt band. 

Høres ut som et indie-rockband som (u)heldigvis har 

fått gitarene til et metallband. Moore holder seg så 

vidt på høyresiden av avant-garden, men dette er 

seig, drøy og støyende rock utført med enorm selvtil-

lit. Bør spilles på høyt volum.

COLIN STETSON - NEW HISTORY 
WARFARE VOL. 3: TO SEE MORE LIGHT

stetson spiller saksofon som ingen annen. Ved hjelp 

av sirkelpust skaper han en rullende beat i bunnen, 

råe melodilinjer på toppen, perkusjon fra klaffene, og 

til og med vokal gjennom instrumentet. alt innspilt 

i ett opptak! Men dette er ikke kun en imponerende 

teknisk øvelse. Musikken er hypnotiserende, rå, 

fengende og vakker. Det at justin Vernon fra Bon iver 

gjester litt på vokal, skader ikke akkurat, det heller.

ÅraBroT - ÅraBroT

Årabrot har den råeste sounden innen støyrock, 

om ikke innen all tung rock, for tiden. På sitt sjette, 

selvtitulerte album har de perfeksjonert sin særegne 

blanding av sludge, punk og støy og skrudd det hele 

opp til et intenst faenskap. symboltunge satantekster, 

brutale, fengende riff og en vokal som kan gå fra rolig 

hvesing til demoniske brøl, men fortsatt føles ærlig. 

kort sagt: nydelig.

GROUPER - THE MAN WHO dIEd IN HIS 

BoaT

liz Harris' album Dragging a Dead Deer Up a Hill fra 

2008, var et mesterverk. Hennes siste album består 

av låter fra den samme perioden. Vanligvis er slike 

resteutgivelser forbeholdt fans. Dette er unntaket. en 

sterk plate med deilig, beskjeden, småfolkete pop, 

begravd under bøttevis med reverb og pakket inn i 

et tykt teppe av god og varm lyd. Mer av det samme, 

altså, men det har vært sårt etterlengtet.

WALL PIGS MUST dIE - NOTHING 
VIOLATES THIS NATURE

etterlengtet andreskive som virkelig røsker godt i 

skallen. Crust-trøkket fra bandets første album er 

fortsatt der, men bandet har også trukket musikken 

i en tyngre og seigere retning. Dette resulterer i en 

solid oppvisning i sonisk brutalitet. Herlig blanding 

av god gammel hardcore kombinert med både svart 

og død metall gjør dette til et av årets suverent beste 

metallalbum. 

ELVIS COSTELLO & THE ROOTS - WISE UP 
GHOST

en dyptgående interesse for den amerikanske musik-

khistorien førte The roots’ Questlove og elvis Costello 

sammen. Hiphop-gruppa fra Philidelphia viser her 

sin styrke som et band som kan levere innen en rekke 

sjangre. Dette er tungt, sløyt og fett fra et overrask-

ende samarbeid som resulterte i et album som kan 

høres mange ganger. 

THESE NEW PURITANS - FIELd OF REEdS

enhver produsents verste mareritt: et band som aldri 

er fornøyd. albumet krevde blant annet opptaket av 

en liv levende ørns flaksing med vingene. Perfeksjon 

og detaljfokus gir resultater ser det ut til. These new 

Puritans har laget et album i grenselandet mellom 

klassisk, pop, rock og jazz, der man kan drukne i lyd. 

Få album er like gjennomførte som dette, og det 

høres gjennom hvert sekund.

Gikk du glipp av disse? 
Studentmedienes musikkredaksjon har listet 

alBUm

ANMELdELSER 

TeksT:  FREDRIK PANDE  

20 av sine favorittalbum.  



Som Trøndelag Teater selv skriver 
det: «Som ei ribbe med chutney, boots 
til julekjolen, Selbu blå på pepperka-
kene. Vi serverer vår egen waldorfsalat 
av musikk og kåseri, heimlaga låter og 
gamle kjenninger. Søtt, salt, surt og litt 
bittert.»
Like overraskende som jula på kjer-
ringa, sier vi. Selv har jeg tenkt at kjer-
ringer vel kanskje er greit forberedt 
på jul. Verre er det for studentene, og 
kanskje er det ikke jula, men eksamens-
tiden som kommer mest overraskende 
på oss. 
Nå er i hvert fall eksamenstiden her 
for fullt, men den gode student vet at 
også pauser er nyttige. Hvorfor ikke 
kombinere hvile, underholdning og 
det å se en du alltid har dårlig samvit-
tighet over at ikke får plass i kalenderen 
din? Vi må møtes før jul! er Trøndelags 
teaters «skråblikk på førjulstid, førjuls-
kaos, førjulsstemning, førjulsstress og 

førjulskos». Og til slutt en hyllest av den 
herlige romjula (eller for oss studenter: 
den herlige tiden etter siste eksamen). 
Forestillingen fremføres av de tre trøn-
derhønsene Marianne Meløy, Ingrid 
Bergstrøm og Siri Gjære.
Forestillingen er ifølge informasjons-
rådgiver Sissel Grønlie ved Trøndelag 
Teater en herlig blanding av av sang, 
fortelling og julekos. Teateret håper å 
lage en forestilling for alle, men med tre 
kvinner på scenen innrømmer Grønlie 
at det nok er «en snert damehumor» 
involvert. Kjønnsbalansen opprett-
holdes av et band på tre menn.

Betrakninger rundt jula gjør vi oss 
alle sammen, men å få dem servert i fest-
lige former er ikke til å kimse av. Ta en 
titt i kalenderen, sett av noen timer en 
kveld og inviter en person du ikke har 
sett på en stund. Så får du tatt i hvert 
fall det ene møtet før jul, og frisket opp 
i lesesalhjernen inne på Gamle Scene 
på Trøndelag Teater. Det er ikke å 
forakte. UD

FRedAg 29. NovemBeR

Café 3B
Klokken 21.00. marit og mahala gir 
deg jentepub med skeiv humor!
Diskoteket
Klokken 23.00. det er lurt å dra på 
Apefredag. 

LøRdAg 30. NovemBeR

Steinerskolen
Klokken 11.00. La deg omslutte 
av antroposofisk juleånd på 
Steinerskolens Julemarked.
Moskus
Klokken 20.00. visesang med den 
lune sørlendingen erlend Ropstad. 

SøNdAg 1. deSemBeR

Ila Brainnstasjon
Klokken 14.00. La første søndagen 
i advent bli en jazzssøndag, for på 
Brainnstasjonen er det som alltid 
konsert. 

mANdAg 2. deSemBeR

Trøndelag teater
Klokken 18.30. desember er her, og 
du kan baske deg i barndomsklassi-
kere og nostalgi, for eksempel ved å 
se på Nøtteknekkeren. 
Samfundet
Klokken 19.00 . Studentersamfundets 
har juleavlutning, og du kan få med 
deg nok en gammel godbit i dag, 
Flåklypa Grand Prix. det vil også være 
visning av gamle disney-klassikere på 
16mm. etterpå er det konsert med 
Kjellerbandet i edgar. 

TiRSdAg 3. deSemBeR
Juleferie! 14. januar kan du atter en 
gang åpne Under duskens glansede 
sider. eller du kan bli med avtrop-
pende kulturredaktør Kristoffer 
Svendsen til Argentina og spise 
kommunistbiff. 

TiRSdAg 19. NovemBeR

Trondheim folkebibliotek
Klokken 19.30. Litterær salong med 
popsong-mannen Frode grytten.
Samfundet
Klokken 19.00. visning av noir-filmen 
Double Indemnity.
Antikvariatet
Klokken 20.30. Le av eksamenstida, 
eller julestrida, og dra på Julestandup. 

oNSdAg 20. NovemBeR

Coffe Annan
Klokken 18.00. debattmøte arrangert 
av Café Nordsør og Changemaker: 
Ulovlig kapitalflukt - vår tids største 
utviklingsbrems?
Olav Tryggvasons gate 19
Klokken 18.00. Åpning av fotoutstil-
lingen Først og fremst barn i regi av 
Redd Barna. Fotograf Rebecca Jafari 
har dokumentert hverdagen til barn 
og unge i asylmottak. På åpnings-
dagen vil det være lett servering, 
appeller og visning av kortfilmen 
Prinsesse på asylmottak. 
Ila Brainnstasjon
Klokken 20.00. Stand Up Trondheim 
arrangerer en aften med åpen scene, 
og alle som er morsomme, eller 
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julepust i eksamenstid

Trønderhøns gir deg skråblikk på førjulstida med en 

herlig blanding av tradisjoner og det nye.
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FørjUlskos På GamlE scEnE: Marianne Meløy, Ingrid Bergstrøm og Siri Gjære 
viser fram julas koslige og mindre koslige sider på Trøndelag Teater fra 2. desember.

malelind@underdusken.no

SøNdAg 24. NovemBeR

Annas kafé
Klokken 15.00. Blikkbox-konsert, 
en del av konsertserien som lar 
mannen i gata oppleve klassisk 
musikk.
Samfundet
Klokken 19.00. Biblioteket. 
Filmklubben viser Badlands.

mANdAg 25. NovemBeR

Antikvariatet
Klokken 19.30. La hjernevindingene 
kverne noe annet enn pensum, dra 
på quiz i kveld. 

TiRSdAg 26. NovemBeR
Klokken 22.00. Fantastiske Familien 
fortsetter å spandere musikk, 
denne uken er det Break a bad 
Habit (Se) som spiller. 

oNSdAg 27. NovemBeR

Trondheim kunstmuseum 
Bispegata.
Klokken 12.00-21.00. Utstilling med 
verker av Bjarne melgaard, han drøye 
kunstneren. Åpner i dag, og varer til 
5. januar 2014. 

Ila Brainnstasjon
Klokken 19.00. 
Folkemusikksyltetøyspilling! Husk å 
ta med deg fela di. 

Brukbar
Klokken 22.30. Trondheimskvartetten 
Snøskred spiller konsert, og 
Cakewalk, med bandmedlemmer fra 
Highasakite, The Sweestest Thrill og 
Hedvig mollestad Trio, varmer opp.
Sladder
Klokken 19.00. Avspark på Nina 
og Stines julesjåe. det blir katte-
gang med glødepinner, ståopp og 
syltetøyspilling. 

ToRSdAg 28. NovemBeR

Ila Brainnstasjon.
Klokken 17.30. Språkkafé, åpen for 
alle som vil prate språk og bli kjent 
med folk!
Klokken 20.30. La språkkaféen gli 
over i konsert med Curtains Aide. 
Konserten er gratis, og det er bra for 
du er jo student og er alltid blakk. 

mindre morsomme, eller tror de er 
morsomme, kan la sin indre komiker 
skinne for de heldige oppmøtte. 

ToRSdAg 21. NovemBeR

Nova kinosenter / Cinemateket
Klokken 17.30. Se Francis Ford 
Coppolas Gudfaren på storskjerm. 

FRedAg 22. NovemBeR

Trøndelag teater
Klokken 19.00. Studioscenen. 
Nord-Trøndelag teater gjester 
regionshovedstaden, med sin 
oppsetning av Jon Fosses Og så kan 
hunden komme. 
Brukbar
Klokken 23.00. Skjør i Skjørt spiller 
plater nede i Supa, og du kan danse. 
oppe i Brukbar spiller olav Wiiburg. 
der kan du drikke øl. 

LøRdAg 23. NovemBeR

Blæst
Klokken 22.00. Pek mot himmelen, 
og la det regne glødepinner. 
Cloudbusting lager dansegulv på 
Blæst.

21.

22.

19. 
foto: filmweb/presse



Med sin harde hånd har hun drøftet, 
konsultert, gruvlet, dasket og omorganisert. Alt 
dette i en alder av 23 år. Det er lett å bli imponert, 
men det skyldes bare tilfeldighetene at det hele 
ble slik.

- Det var egentlig litteraturviter jeg skulle bli. 
Jeg fant alltid stor glede i bøker, spesielt de med 
bilder, forklarer hun.

- Hva skjedde?

- Man fikk makt. Det gror liksom på deg, litt 
som ringen i Lord of the Rings. Nå er jeg ufri, og 
den eneste måten å bli fri på, er å herske over alt. 
I tillegg hørte jeg at Entreprenørskolen hadde 
syretester. Det hørtes spennende ut.

Hun senker blikket ned i en veldig rosa 
notatbok. Det er alltid noe på gang, og øyene faller 

a d r i 
til ro i mer enn noen sekunder. Kristine drikker 
mer kaffi, og legger ut som sine kortsiktige og 
langsiktige målsetninger, ambisjoner, voner og 
drømmer.

- Jeg er på mange måter godt i gang. Jeg 
landet nettopp en større eiendomsavtale. Siden 
Fitteblekka gjør det så vanskelig for bolighaiene, 
har jeg bestemt meg for å hoppe inn i det 
markedet selv. Det er gode, rene penger, akkurat 
slik vi gamle vaskedamer liker det.

Det siste året har Kristine jobbet døgnet 
rundt med å organisere Fittekringkastinga 
1 og 2 og Fitteblekka om til det midtnorske 
mediehuset Fellesfitta AS. Gjennom mergeren 
håper de å oppnå flere stordriftsfordeler, 
flermedialitet, elleve måneders studiestøtte, 
reformer i utpekelen av det britiske 

parlamentet,t anektering av Rwanda og hus og 
hytte på Månen. 

-  Kritikerne har kalt det et stormannsgalt 
prosjekt uten en samlende visjon.

- Haterne vil hate. Utvilsomt. Jeg gir alltid 
110 % i jobben, men måtte flere ganger gjennom 
prosessen gi 200 %, det vil si menneskeoffer. 
Gudene ble da blidgjorte, og flermedialiteten 
kunne blomstre. Med det sagt er jeg selvsagt 
ikke helt fornøyd med resultatet. Vi kunne 
absolutt produsert flere Ylvis-parodier. og det er 
altfor mange mannlige skribenter i Fitteblekka.

- Hvor mange er for mange?

- Noen.

h e r r e m  r e g i s t r e r e r

... at kutte kutte kutt

... at alltids penger i 

... at hater faen meg Regi

... at skulle aldri rota med den jenta der

... 

... at I would have gotten away with it, 
hadn’t it been for you meddling kids!
... at derfor lukter det reke på Lucas.
... at Studenttinget har hatt valg
… at de hadde giganthøye 13 prosent 
oppslutning
… at zzz
... at søvn har 100 prosent oppslutning
... at studiestøtten skal øke i omfang og 
lengde når dagens studenter er ferdige 
med å studere.
... at fordi da blir regjeringen kvitt 
masingen til de helvetes studentene
… at dermed må vi fortsatt jobbe på 
Blodpris i mai
… at det ikke blir mer korrupsjon på NTNU 
med det første
... at det var fordi Lunke ikke klarte å holde 
hodet kaldt på samfundsmøtet
... at om han ikke var het i toppen, så var 
han ihvertfall lunken
... at nestlederen til Lunke er litt som 
Obama
... at han liker å holde ting skjult
... at resolusjonsforslag
... at hvem faen leser et oppslag på Søndre 
Side
… at fant ikke oppslaget på Søndre Side
... at fant ikke Søndre Side, går inn bakdøra
... at Pirum går alltid inn bakdøra.
… at “jeg er på jobb”
… at, *k9z*, kødda - jeg skal i Daglighallen
… at ØL!
... at vi savner dagligtjallen.
... at brygging er blitt stuerent og fisefint.
... at det er rett opp våres gate.
... at men da bør du opplyse om at IPAen er 
romtemperert når du selger den til kr 119.
... at alt var bedre før.
... Fitteblekka har blitt markedsavdelingen 
til ISFiT.
... at damar fra Bærgæn é nåkke for ség, 
di sittar i regjering og di vinkar til dèg, 
og når du vinkar tilbakæ så snur di sèg 
vækk og gnikkar seg dypare ned i sin 
pengesakkosækk.
... at faen, reine Lars Vaular!
... at....................................................................................
... at det var det, kidza. EKSAMENSTID.
... at fun light “fruktfest” er helårets 
trønderjulebrus. Erna hakke prøvd’n, selv 
om den er brun. La det brune regjere.
... at trønderne liker det brunt.
... at brunt, rødt, tomeito, tomato, det blir 
jul læl.
... at alle mennesker får no til jul, alt fra 
slips til kanarifugl.
... at men aller flest får herpes til jul.
... at herpesen fikk vi på Soci.
... at bare Pirum får sånt på danskebåten.
... at faen, det svir i Pirumpa.
... at God Jul, Biswanger :)
... at Ord og bilder er mektige våpen.
... at misbruk oss gjerne.

m y s f o r n ø y d  m e d 
s t u d i e s t ø t t e n .

der Spit
jetzt mit weniger rassismus. sPæt (frå NOrrØNT SPÆT, «fuck deg Og diN rev»)

S p i t -  ta l e n t e r : K r i S t i n e  B . f r e d r i K S e n

Kristine Fredriksen 
leter etter de 
gode ideene, 
men mest av alt 
ønsker hun å finne 
kjærligheten.

der spit mener:

Ingen korfascisme i våre gater

l e d e r  i  f i n a n s s t y r e t

p ö r t r e t t e t :

– Hvem i helvete er du, og hvorfor er du på mitt kontor?
– Mitt navn er Dag Hermann, og jeg leder Finansstyret 

ved Studentersamfundet i Trondheim (FiS). Det vil si at jeg 
har siste ord i alle økonomiske beslutninger på Huset.

– Du er litt som en sith-lord. Usett, men likevel følt?
– Ja.
– Det må vel være en utfordrende jobb?
– Utvilsomt. Jeg må lese inntil flere sider med sakspapir 

hvert møte. Dessuten merker man fort stresset når folk 
forventer at man skal uttale seg om en sak i løpet av et 
halvt år. Et halvt fuckings år. Det er på grensen til urimelig, 
men noen må gjøre jobben. 

– Har FiS noen skitne hemmeligheter?
– Vi har en intern konkurranse som går ut på å bruke så 

mange tvetydige ord som mulig i uttalelser. Det synes jeg 
er utrolig vittig. Også vi eldre vet hvordan man har det gøy.

– Hva gjør deg til en god leder for FiS?
– At jeg forstår hva studentene egentlig vil ha. En gang 

tok jeg ut hele studielånet mitt og brukte det på å leie inn 
Sputnik til en cowboyfest. 

– Erm, OK.  Favorittmat?
– Poteter.
– Faen heller, Dag. Du gjør ikke dette lett for oss. Men over 

til noe annet: Hva er framtidsplanene dine for Samfundet?
– Slikt får Styret svare på. Men hadde jeg eid Samfundet 

ene og alene, hadde jeg leid inn alt av lasertagutstyr, tømt 
kuppelen og hatt konkurranser hele dagen.

– Hvorfor det?
– Jeg hadde egentlig ingen barndom. Eller, nei, vent. 

Ingen kommentar til det spørsmålet. Stryk det jeg sa.
– Som leder må man av og til prioritere og gjøre umulige 

valg. Hva er det vanskeligste du noensinne har gjort?
– Nylig måtte jeg prioritere mellom journalister og 

funksjonhemmede. Det var fristende å kaste begge 
gruppene ut av Huset, men valget falt til sist på førstnevnte.

– Da må jeg spørre: Hva synes du om Fitteblekka?
– Fitteblekka er en av de eldste institusjonene ved 

Samfundet. De har laget en såkalt avis i hundre år, og de 
skal fortsette med det i minst hundre år til. 

– Og Spitposten?
– Dere har mange gode ideer. For eksempel likte jeg 

forslaget om å erstatte FiS med kloner av meg.
– Slik at det ikke lenger skulle framstå som at du kom 

med soloutspill i hytt og pine?
– Det stemmer.
– Aight. Til sist: Hva er det beste med Samfundet?
– Mange unge mennesker, som alle gjør en fantastisk 

jobb uten å kreve lønn for det. 
– Aight. Keep it tight, dawg.
– Takk, og YOLO.

d a g  h e r m a n n
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