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

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

Det må vera fælt å vera gamal grinebitar i desse 
dagar. ISFiT sveiper over Trondheim og syner at også 
cupcake-generasjonen bryr seg om verda. Eit strålande 
døme er ISFiT-presidenten, som me intervjuar i denne 
avisa. Plutseleg ser det ut som at det finst håp for 
menneskeslekta.

Håp treng me sjølvsagt massevis av. Me skal betala rente 
for overforbruket til tidlegare generasjonar og dessutan løyse 
klimautfordringane. Dertil kjem dei store økonomiske skil-
nadene mellom nord- og sørlanda, og desse skilnadene ser 
berre ut til å auke for kvart år som går. Dermed blir ein fort 
litt trist igjen.

Det er gravålvorlege greier. Og det er ungdomen som skal 
få skuta på rett kjøl, sidan gamlingane gong på gong har synt 
at dei ikkje veit kva dei held på med. Spesielt studentar har 
eit særskilt ansvar. Om det er noko verda har for lite av, så 
er det kunnskap. Både ingeniørar, samfunnsvitarar og andre 
har mykje å bidra med i framtida. Kanskje finst det til og med 
ein plass for studentpolitikarane.

Det følest kan hende litt tungt å ha så mykje ansvar. Ingen 
kan noko for at dei er fødd inn i akkurat dette århundret. 
Heldigvis er det ikkje heilt krise enno. Rom vart ikkje bygt 
på ein dag, og klimautfordringane (og løysingane på dei) er 
stort sett noko som ligg nokre tiår fram i tid.

I mellomtida er det sikkert lurt å ta ting med ro og slappe 
av litt. Lesa Under Dusken, til dømes. Dessutan kjem ein langt 
med litt humor. Ein god låtter gjer livet lengre, og fører dess-
utan til tillit mellom menneske. Meir om dette kan du lesa i 
reportasjeseksjonen. Kanskje hadde dei fleste problema våre 
smelt bort om me var duse og stolte på kvarandre. Og om ting 
uansett går til helvete, så kan me i det minste flire på vegen dit.
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I år inviteres studenter fra Sri Lanka, Burundi, 
Armenia og Aserbajdsjan til Norge for å skape dialog 
om konfliktene i sine områder. De tilreisende delta-
kerne vil få se solidaritet, verdenskunnskap og en 
gjeng studenter som har grunn til å være stolte av 
byen sin. Vi har mye å lære av hvordan de besø-
kende jobber for sitt eget nærmiljø og former sin 
egen framtid. Problemene vi har her hjemme er 

kanskje ikke like viktige som krig og fred, men de 
må fortsatt tas tak i.

Det er klart at det er mer scwhung over saker som 
handler om krig, fred og verdenshandel enn bygging 
av studentboliger på Lerkendal. Men før vi inviterer 
studenter hit for å ordne opp i deres problemer, bør 

Da det skulle velges nye fakultetsrepresentanter 
i fjor, var valgoppslutningen på stakkarslige 11,03 
prosent. Til tross for politikernes stadige nedpri-
oritering av studentene er det lite engasjement å 
spore. Trondheim kan imidlertid skilte med verdens 
største studentfestival, ISFiT. Denne arrangeres ved 
hjelp av over 400 frivillige studenter. Under festi-
valen arrangeres blant annet workshops og dialog-
grupper for å finne løsninger på problemer rundt 
om i verden. Hvorfor er politikk så mye mer spen-
nende når det handler om det som skjer på den 
andre siden av verden?

Først og fremst må det skrytes av innsatsen som 
legges ned av de frivillige under ISFiT. At en festival 
med politiske undertoner trekker store politiske og 
musikalske navn til Trondheim viser at studenter 
fortsatt bryr seg, så lenge arenaen finnes.

Feier helst for fremmed dør
Nok en gang skaper ISFiT engasjement blant studenter. Høstens fakultetsvalg vitnet imidlertid om alt annet 
enn interesse for politikk.

koMMeNTAr

vi ikke klare å løse våre egne? Uten involvering 
fra flere vil ikke studentpolitikk bli mer aktuelt 
enn det er nå.

Mange ganger har jeg hørt klagingen fra de 
eldre generasjoner om at ungdom i dag ikke enga-
sjerer seg nok. «Før i tida kjempet vi for å få det slik 
vi ville» er et utsagn som går igjen. Det er ingen 
hemmelighet at vi i dag har det bedre enn noen-
sinne, og det er nok en stor grunn til at mange 
ikke engasjerer seg. Hver gang vi glemmes i stats-
budsjettet eller boligmangelen når nye høyder er 
det få studenter som legger press på politikerne, 
til tross for gjentatte brutte løfter. Dette er sakene 
som former vår hverdag. Hvis studenter også hadde 
vist engasjementet som dukker opp under ISFiT 
på hjemmebane, ville politikerne tatt oss mye mer 
seriøst.

At studenter bruker fritiden sin på å skape en 
bedre situasjon på den andre siden av verden er 
bemerkelsesverdig, og det tar opp arven etter de 
som gjorde Norge til en fredsmeklende nasjon. La 
oss derfor ikke glemme at vi også har en arv å ta 
opp etter de som bygget samfunnet vårt.

Nyhet

Det er klart at det er mer schwung 
over saker som handler om krig, fred 

og verdenshandel.

Illustrasjon: Simen August Askeland
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UD For

Derimot kan man av Churchills 
verk forstå at spiren til en ny krig 
blev lagt i Versailles. Her skal 
innrømmes at han så det bar galt 
avsted og håpet at man måtte 
bruke fornuft. Men hvordan skal 
noen få statsmenn kunde stoppe 
en folkeopinion som gjennem 
lengere tid er systematisk og 
bevisst ophisset gjennem en intens 
pressekampanje?

rundt 85 % av den norske befolk-
ning er medlemmer av statskirken. 
De færreste av dem bruker den 
til noe annet enn dåp, konfirma-
sjon, vigsel og begravelse. over 50 
% av de spurte i en undersøkelse 
foretatt av Human-etisk Forbund 
hadde ikke vært i kirken siste år. 
Ikke på julaften engang!!! Likevel 
aksepteres ordningen. 

– Det er håpløst å klage på under-
visingen hvis man ikke står. Det 
kommer som en ryggmargsrefleks 
å klage på faglæreren hvis resul-
tatet er dårlig. Studentene ser aldri 
at de kan ha en medvirkende årsak 
selv, sier Ystenes. Han mener at 
det blir en selvforsterkende effekt 
med mange svake studenter. – 
Holdningene fra skolen henger 
igjen, at ting skal legges til rette 
for dem mens de ikke gjør noe selv.

75 
år 
SIDeN

25 
år 
SIDeN

10 
år 
SIDeN

På grunn av manglende tilskudd til student-
boliger fra kunnskapsdepartementet, tør ikke 
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) å videre-
føre studentboligprosjektet «Trondheimsporten» på 
Sorgenfri.

– Med tilskudd til bare 100 boliger i året har vi 
ikke en gang fått fullfinansiert boligbyggingen på 
Lerkendal. Derfor tør vi ikke begynne på noe nytt, 
sier konsernsjef knut Solberg i SiT til Dusken.no. 

SiT fikk midler til 300 færre studentboliger enn 
det de hadde søkt om. De har et mål om at 20 prosent 
av byens studenter skal bo i studentboliger. I dag er 
dekningsgraden på 15 prosent, og studenttallet øker.

— Dersom vi fortsatt bare får tilskudd til 100 boliger 
i året har vi ikke sjans til å nå målet vårt, sier Solberg 
til Dusken.no

 kunnskapsminister kristin Halvorsen legger 
følgende begrunnelse bak tildelingen:

– Når vi har fordelt tilskudd til studentboliger for 
2013 har vi lagt vekt på hvor det er størst behov, og 
på å følge opp og fullføre påbegynte prosjekter. Flere 
studentsamskipnader har fått bevilget hele beløpet de 
har søkt om, sier Halvorsen i en pressemelding.

KRISTIN CLEMET
Civita-lederen snakker om netthets mot kvinner til  

Klassekampen

Det virker nesten provoserende på 
noen folk at folk er kjente i seg selv.

Akademika henter inn 45 
millioner fra SiT og SiO

SIST:
Siden

Dropper å bygge 200 studentboliger

Deltidsjobben ødelegger for 
studiene

en ny undersøkelse fra Norsk Studentorganisasjon 
(NSo) viser at seks av ti studenter opplever 
at jobbing går ut over studiene. Ifølge 
Levekårsundersøkelsen fra 2010 av Statistisk 
Sentralbyrå jobber 60 prosent av studentene fast 
ved siden av studiene. Leder Øyvind Berdal ved 
NSo mener problemet skyldes lav studiestøtte 
og høye boligpriser.

– Studentene kjenner et sterkt press på egen 
økonomi og trenger å spe på studiestøtten med 
deltidsjobber, sier han til Universitas.

kunnskapsminister kristin Halvorsen sier 
til Universitas at studentenes jobbsituasjon er 
uheldig.

– Tid studentene bruker på jobb kunne selv-
følgelig vært brukt til å studere. Studentene skal 
ikke være avhengige av å jobbe så mye at det går 
ut over studiene, sier hun.

Under Dusken skrev i første utgave dette semesteret at 
bokkjeden Akademika er preget av langvarig under-
skudd, og at de derfor må gjøre omfattende grep for 
å komme i balanse. Bokhandeltilbudet på campus 
kan stå i fare hvis underskuddet fortsetter. Nå ruster 
Akademika seg for framtiden ved å hente inn 45 milli-
oner fra eierne, Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) 
og Studentsamskipnaden i oslo (Sio).

– Vi skal være konkurransedyktige på pris og utvalg 
også framover. omleggingen innebærer at vi i større 
grad rendyrker Akademika som pensumleverandør, og 
viderefører satsningen på digitale læremidler og forlag. 
Vi spisser vareutvalget i butikkene våre i tråd med dette, 
sier administrerende direktør Geir Helge espedalen i 
Akademika AS i en pressemelding.

Ønsker du å annonsere i Under Dusken?

krisstem@underdusken.no
KONTAKT VÅR SALGSKOORDINATOR

Er det noe du ønsker at Under Dusken skal skrive om?

TIPS OSS!
ud@underdusken.no

Foto: Silje Krager
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Utvekslingsjungel ved HiST
Studentene ved HiST er oppgitt over den labre satsingen på internasjonalisering. Leder for Studentparlamentet 
mener informasjonen om utveksling er altfor dårlig. 

Det globaliserte arbeidsmarkedet 
krever i økende grad studenter som 
har erfaringer utenfor sin egen kultur 
og språkområde. Utveksling er ikke 
lenger bare en fordel, det begynner 
å bli et krav. Dette er en realitet 
norske utdanningsinstitusjoner må 
ta innover seg. 

Norske studenter er klare over 
fordelen av internasjonalisering. 
Stadig flere velger studium etter 
hvilke utvekslingsmuligheter som 
finnes. Dette er et viktig virke-
middel i utdanningsinstitusjonenes 
jakt på de beste hodene. Skal norske 
universiteter og høyskoler være 
konkurransedyktige, har de ikke 
råd til rykter om dårlig tilrettelagt 
studentutveksling. 

Studentene selv vet best hvor 
skoen trykker. For studentene ved 
HiST er mangelen på informasjon 
det mest kritiske. Heldigvis for HiST 
er dette et problem med relativt 
enkle løsninger. Informasjonsmøter 
og erfaringsskriv fra studenter som 
har vært på utveksling tidligere er 
verktøy som kan innføres raskt. 
Dette vil også kunne inspirere og 
trygge de som er bekymret for å ta 
det store steget utenlands. 

Utdanningsinstitusjonene må ha 
et bredt utvalg av avtaler og samar-
beidspartnere, og de kan gjerne 
skryte av det. Det hjelper imidlertid 
lite hvis ikke studentene vet hvilke 
muligheter som finnes. Studentene 
har selv ansvar for å sette i gang 
prosessen med utveksling, dette 
er en viktig del av selvstendig-
heten som forventes av en student. 
Man har ikke lenger noen å holde i 
hånden på utdanningsreisen, men 
det hadde vært fint å ha et kart med 
på veien. Utdanningsinstitusjonene 
sier de vil lage kartene, så da er det 
på tide å gå fra ord til handling.

Fra ord til handling

Synne Lerhol
Journalist

kommentar

TekST:  Weronica Heggvik
 Marianne Rotihaug
 ud@underdusken.no
FOTO: Juliana Martinsen

UTVekSLING

Side 8+9 = Toppsak

I 2010 bestemte ledelsen ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (HiST) seg for å satse 
på internasjonalisering. Leder Gina 
Helstad ved Studentparlamentet 
mener imidlertid informasjonen om 
utveksling er en stor jungel. 

– Studentene gledet seg over det 
nye satsingsområdet til HiST, men 
venter fortsatt på at det skal skje noe, 
forteller Helstad. 

Fraværende informasjon
Student Ida Strømberg går tredje året 
på byggingeniør ved HiST og var 
selv på utveksling våren 2012. Hun 
opplevde søknadsprosessen som tung-
rodd og informasjonsfattig. 

– Det var en vanskelig prosess der 
jeg måtte henvende meg til bekjente 
for å få opplysningene HiST ikke ga 
meg, forteller Strømberg. 

Hun mener også at HiST kunne 
gjort noen enkle grep for å gjøre det 
lettere for studentene.

– et informasjonsmøte første 
semester hadde hjulpet meg og sikkert 
mange andre, sier hun. 

Videre er hun bekymret for at 
studentene ikke er klar over hvilke 
muligheter de har til å reise på 
utveksling. 

– Det er veldig dumt at informa-
sjonen er fraværende siden dette kan 
hindre mange i å utnytte de mulighe-
tene de har, forteller Strømberg. 

– Rydd opp i byråkratiet
Helstad i Studentparlamentet mener 
at det ikke er noen overordnet plan på 
hvordan man skal få flere studenter 
til høyskolen og flere studenter til å 
reise ut.

– Studentene er avhengige av å ha 
en ildsjel på avdelingene som brenner 
for sitt fag, for at det skal bli en sats-
ning på internasjonalisering. Det er 
ikke slik det skal være, sier hun. 

Hun mener at HiST først og fremst 
bør rydde opp i byråkratiet sitt for å 
gjøre informasjonsflyten bedre, og 
gjøre det lettere for studenter å navi-
gere i opplysningene. 

– De bør ha klare og gode rutiner 
som det er enkelt å forholde seg til. 
Situasjonen i dag gjør meg nesten 
deprimert, sier Helstad.

Savner ærlighet
Studentparlamentet har i høst hatt en 
kampanje rundt på avdelingene hvor 
de har samlet innspill fra så mange 
studenter som mulig. De har holdt 
workshops om utveksling, med vekt-
legging på hva studentene opplever 
som barrierer. De har i tillegg hatt god 
dialog med de internasjonale koordi-
natorene på hver avdeling. 

– Vi føler vi er blitt hørt av ledelsen, 
men fremdeles er det lite som skjer, 
sier Helstad.

Hun mener ledelsen ved høyskolen 
bør være ærlige om at de sliter med å få 

til en satsning på internasjonalisering. 
– Hadde ledelsen sagt at de ikke 

klarte dette, hadde ikke studente hatt 
så mye å forvente, sier Helstad. 

Studentparlamentet er redde for 
at elevene som skal velge studiested 
velger bort HiST på grunn av lite 
opplysninger om utveksling. 

– Flere og flere ønsker å reise ut og 
mange velger utdanningssted ut fra 
tilbud om utveksling, sier hun. 

Ifølge nettsiden til HiST har de 
samarbeidsavtaler med høyskoler og 
universiteter i land over hele verden, 
så det er ikke tilbudet det er noe i veien 

med. Det er heller informasjonen, 
slik studentene mener. Det finnes lite 
opplysninger om både søknadsprosess 
og krav til utveksling på nettsiden. 

– Tilbudet er der
Studiedirektør Gunnar Bendheim 
ved HiST er kjent med at informa-
sjonen om utvekslingsmulighetene kan 
oppfattes som vag. Han understreker 
imidlertid at tilbudene er til stede. 

– Det skjer mye på de ulike avde-
lingene, men jeg har forståelse for at 
det kan være vanskelig å orientere seg 
i informasjonen, sier Bendheim. 

Han forteller at tilbudet om 
utveksling er økende og at det er flere 
studenter som drar ut nå enn noen 
gang. På tross av dette sier Bendheim 
seg enig med Helstad, at informasjons-
flyten bør være bedre.

– Satsingen fra våren 2012 har tatt 
mer tid enn planlagt og det er ikke 
hyggelig når studentene er misfor-
nøyde, forteller han. 

Bendheim sier at de er oppmerk-
somme på at mangelen på informasjon 
kan påvirke søkertallet over lengre tid. 

– Vi vet at nye studenter er opptatt 
av utveksling og vi vil bruke ressurser 

på å bli bedre, sier Bendheim. 

Vil få studenter til å informere
 Bendheim synes kampanjen 
Studentparlamentet hadde var et 
strålende initiativ. Han understreker 
at HiST har hatt felles seminarer med 
Studentparlamentet. Videre forklarer 
han at for å forbedre situasjonen bør 
HiST være mer presise, og han er klar 
på hva de kan gjøre.

– Vi ønsker å bruke studenter som 
har erfaring fra utveksling til å spre 
informasjonen ut til de studentene som 
ønsker det, sier han. UD

Gunnar Bendheim 
Studiedirektør ved HiST

Vi vil bruke ressurser på å bli 
bedre.

LITE HAR SKJEDD: Leder Gina Helstad ved Studentparlamentet savner en overordnet tankegang om internasjonalisering fra ledelsen ved HiST.



Skolepengene sluker stipendet 
Mens studenter ved offentlige utdanningsinstitusjoner klager over for lav studiestøtte, har studenter ved pri-
vatskolene enda mindre igjen etter at skolepengene er betalt. De føler seg oversett av både mediene og regje-
ringen.

en student ved en offentlig utdan-
ningsinstitusjon har 18 000 kroner 
å rutte med ved semesterstart. en 
som studerer privat sitter igjen med 
alt fra 3000 til 6000 kroner etter å ha 
betalt skolepengene i august og januar. 
For en student i dag er dette i mange 
tilfeller ikke nok til å dekke en måneds 
husleie. 

Må ha en ekstra inntekt
Førsteårstudent Victor kleive ved 
Norsk Fotofagskole forteller at han, 
etter å ha gått i minus allerede første 
måned av semesteret i høst, skjønte 
at han måtte skaffe seg en ekstra 
inntektskilde. 

TekST:  Vilde Sødem-Karlsen
                          vildsode@underdusken.no
FOTO: Eivind Sandodden Kise
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– Ved siden av heltidsstudiet i 
fotofag har jeg en deltidsjobb to til tre 
ganger i uken, i tillegg til noen foto-
jobber av og til. Likevel ender jeg opp 
med å vri på hver eneste krone for å få 
det økonomiske til å gå opp, sier han. 

kleive forteller at neste måneds 
lønning må gå til nedbetaling av 
mastercardet. 

– Det kan gå utover studiene å jobbe 
mye ved siden av skolen. Det hadde 
ikke vært lett å ha en deltidsjobb ved 
siden av hvis ikke skolen hadde vært 
så fleksibel som den er, sier han.

Myte som må avlives
Student Henrik Presten ved Norges 
kreative Fagskole har ikke mulighet til 
å jobbe ved siden av studiene. I tillegg 
til stipend, lever han på oppsparte 
penger og får noe hjelp hjemmefra. 

– Det har oppstått en fordom blant 
mange studenter om at de som studerer 
privat generelt har mer penger å rutte 

med enn de som studerer offentlig, sier 
han. 

Han mener at dette er en myte som 
må avlives.

– Jeg tror at studenter må bevisst-
gjøres hvilket gap det er mellom privat 
og offentlig høyere utdanning, med 
tanke på hvor mye vi, som private 
studenter, sitter igjen med etter at 
skolepengene er betalt, sier han. 

Oppmerksomhet i media
Både Presten og kleive er opptatt av 
at det må finnes en løsning på dette 
problemet. De tror begge at medias 
oppmerksomhet kan være til stor nytte, 
for å skaffe litt oppsving i saken.

– en utdanning tatt ved privat skole 
bør på ingen måte være mindre verdt 
enn en utdanning tatt ved offentlig 
skole. Jeg har valgt den private skolen 
fordi deres utdanningsvalg ikke finnes 
ved noen offentlige skoler i dag, 
forteller Presten. 

Satser på offentlig utdanning
Statssekretær ragnhild Setsaas ved 
kunnskapsdepartementet forteller at 
de er godt kjent med at studenter ved 
private institusjoner både ønsker at en 
høyere andel av skolepengene, som i 
dag i all hovedsak er et lån, skal bli 
gjort om til stipend, og at studentene 
ønsker høyere storstipend den første 
måneden av hvert semester. 

– Norge er i dag et av de få landene 
som tilbyr gratis offentlig utdanning, 
og et av våre største mål er å kunne 
fortsette å tilby denne ordningen, sier 
hun.

 Hun presiserer at da må 
fokuset være på de offentlige 
utdanningsinstitusjonene. 

– Det er ikke et offentlig ansvar å 
legge mer til rette for private institu-
sjoner. Så lenge offentlig utdanning er 
gratis i Norge, oppfordrer vi ikke til 
å velge en privat institusjon, sier hun. 
UD

elgeseter blir miljøgate
Trondheim kommune har satt av flere hundre millioner til å utbedre elgeseter gate. en av følgene kan være at  
man kommer et skritt nærmere samlokalisering av NTNU.

TekST:  Kyrre Sandve Ryeng
                          kyrryen@underdusken.no
FOTO: Adrian Nielsen

MILJØGATe

elgeseter gate har vært hovedinn-
fartsåren til Trondheim sentrum i over 
100 år, og har stadig vært i forandring. 
Prosjektleder Øyvind Dalen Sørbøl i 
Trondheim kommune forklarer at den 
nye oppgraderingen vil være til hjelp 
for både gjennomreisende og de som 
bor i gaten.

– Du skal slippe å bo på bilenes nåde, 
sier han.

Kan skape fortgang for 
samlokalisering
Sørbøl ønsker ikke å blande seg inn i 
NTNUs anliggende, men innrømmer 
at utbyggingen vil bli en viktig brikke 
i spillet dersom samlokaliseringen 
skulle bli vedtatt.

– Det blir mer tilrettelagt for å bevege 
seg mellom alle campusene, sier han.

et av hovedproblemene i dag er at 
det ikke finnes alternativer til å avlaste 
trafikken. Han forklarer at Høgskolen 
i Sør-Trøndelag var tvilende til å flytte 
Trondheim Økonomiske Høgskole til 
elgeseter gate på grunn av miljøutfor-
dringene, og at dette er noe kommunen 
tar alvorlig.

Målet med denne utbedringen er 
ifølge Sørbøl at man skal gjøre elgeseter 
gate triveligere, samtidig som at alle 
kommer seg dit de skal. Han betegner 
gaten som nedslitt, og sier at man får et 
dårlig førsteinntrykk når man kommer 
inn til byen.

– Det skal bli enklere å krysse gaten. 
Fotgjengere, syklister og busser skal 
prioriteres, men det er viktig at de som 
må ta bil fortsatt skal ha mulighet til å 
gjøre det, sier han.

Publikum kan påvirke
Sørbøl håper at elgeseter gate vil bære 
preg av grønne trær og et rikt tilbud av 
kafeer og småbutikker etter utbedringen. 

Han innrømmer at prosjektet kan 
øke leieprisene i området til en viss 
grad, men håper at forbedringen vil 
være verdt det. Han understreker at 
prosjektet foreløpig er i planleggings-
fasen, og at publikum dermed har 
stor mulighet til å påvirke det.

– Det er viktig å framheve at vi er 
i en prosess hvor alle har mulighet 
til å påvirke utfallet, blant annet via 
nettsider som Facebook og miljo-
pakken.no, sier han. 

NTNU ser lyst på prosjektet
Prosjektdirektør for campus Inge 
Fottland ved NTNU forteller at de 
har planer om å samle flere deler 
av universitetet i området rundt 
elgeseter gate. Han sier at en mulig 
samlokalisering i framtiden er noe av 

årsaken til at kommunen har satt igang 
dette arbeidet.

– Det er flere store universiteter som 
har delt campus, og vi ser en økende 
trend for at man ønsker å samle fagdis-
iplinene. Vi må finne ut av hva studen-
tene og NTNU har behov for, og spesielt 
Dragvoll vil bli prioritert, sier han.

Universitetet har i lang tid vært i 
dialog med kommunen om en utvik-
ling i området rundt elgeseter gate. 
Fottland sier at det har vært et problem 
med støy og støvpartikler tidligere, og 
at de har stilt krav til miljøet i den nye 
utbedringen.

– Vi ønsker at det skal bli enklere 
å krysse gaten, og at den skal bli et 
knutepunkt for kollektivtrafikken opp 
til Gløshaugen, sier han.

Studentpolitikerne er positive
Studenttingsleder Simon Utseth 
Sandvåg ved NTNU påpeker at utbe-
dringen vil bidra til samlokalisering, 
men at Studenttinget ikke har lagt noen 
spesiell strategi.

– Vi har jevnlig kontakt med 
kommunen, og kommer til å fremme 
våre synspunkter når det blir relevant, 
sier han.

Sandvåg tror ikke at en eventuell 
prisøkning vil skremme studentene 
vekk fra å bo der.

– Mange vil nok ønske å bo et sted 
hvor det er kort vei til både sentrum 
og campus. Alt har likevel en grense, 
sier han. UD

FØLER SEG OVERSETT: Victor kleive jobber deltid ved siden av skolen for å få det økonomiske til å gå opp, likevel sliter han med å få det til å gå rundt.

GRØNT ER SKJØNT: Prosjektleder Øyvind Dalen Sørbøl i Trondheim kommune har fått i oppgave å gjøre elgeseter gate grønnere.

PLANTEGNING: Slik kan miljøgaten elgeseter se ut i framtiden (illus: Trondheim 
kommune).



Livet til en nyfødt handelshøyskole
I fjor fikk Trondheim Økonomiske Høgskole et doktorgradsprogram i økonomisk styring.  Nå vil de bli best i Norge.
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– Denne tildelingen er viktig, ikke 
bare for oss, men også for det økono-
miske fagmiljøet i byen og resten av 
regionen, sier dekan espen Gressetvold 
ved Trondheim Økonomiske Høgskole 
(TØH), en avdeling ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag (HiST). 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdan-
ning (NokUT) akkrediterte doktor-
gradsprogrammet i økonomistyring 
i fjor. I evalueringen av TØH skriver 
NokUT: «komiteens vurdering er 
at det ikke finnes mange andre lære-
steder i Norden som kan vise til samme 
nivå både når det gjelder størrelse på 
fagmiljø og nivå på forskningen».

Handelshøyskolenavn
TØH har søkt om navneendring 
fordi de nå kan skilte med tittelen 
«handelshøyskole». 

– Nå er det opp til ledelsen 
å vurdere endring av navn fra 
Trondheim Økonomiske Høgskole til 
Handelshøyskolen i Trondheim. Da vil 
Trondheim, som siste storby i Norge, 
få sin handelshøyskole, sier professor 
Inger Johanne Pettersen ved TØH.

Denne navneendringen mener 
Gressetvold vil være positiv for TØH 
og studentene.

– Studentene spør når vi kan titu-
lere oss som handelshøyskole. Dette 
vil komme dem til gode fordi et slikt 
navn har mer prestisje og anerkjennelse 
når de søker arbeid som nyutdannede, 
sier han.

Han håper at det også fører til at 
studentene blir ved høyskolen lengre.

– Doktorgraden vil signalisere at 
man kan ta et fullverdig studium ved 
TØH uten å søke seg bort etter en 
bachelor, sier Gressetvold.

Toppkarakter ved konting
Allerede i 2010 søkte TØH om å få 
godkjent doktorgraden av NokUT. 
Før komiteen kom til en konklusjon 
valgte imidlertid høyskolen å trekke 
tilbake søknaden.

TekST:  Peder Moan Hasselknippe
 pedhassel@underdusken.no
FOTO: Mads Oftedal Schwencke

DokTorGrAD – Vi så at vi hadde behov for å 
forsterke fagmiljøet med flere faglig 
ansatte. Vi fikk midler av HiST for å 
ansette en professor og en førsteama-
nuensis til, noe som gjorde oss mer 
robuste, sier Gressetvold.

Da TØH søkte for andre gang, sto 
de til toppkarakter.
– I dag er vi på høyden med alle vi kan 
sammenligne oss med i Norge, fordi 
vi blant annet ofte får publisert fors-
kningsartikler, sier Pettersen.

Stipendiater kan påvirke
Stipendiat Per Christian Ahlgren ved 
TØH ble tatt opp ved oppstarten i fjor 
høst og er veldig fornøyd så langt.

– Selv om doktorgraden er i en 
oppstartsfase, har TØH i mange år 
huset stipendiater som har levert 
oppgavene sine ved for eksempel 
Norges Handelshøyskole eller 
Handelshøyskolen i københavn, sier 
han.

Han mener det er mange grunner til 
å ta doktorgraden i Trondheim.

– Vi blir tatt ekstra godt hensyn til 
i oppstartsfasen og har gode mulig-
heter for å påvirke utviklingen av 
studiet. I tillegg får man bo i student-
byen Trondheim, sier Ahlgren.

Eldre enn BI
Gressetvold forteller at det har vært en 
lang, men naturlig utvikling fram mot 
en doktorgrad ved TØH.

– Vi har lenge hatt en siviløkonom-
grad ved avdelingen, så det var naturlig 
at vi kom først i HiST sin kø for å søke 
doktorgradsprogram, sier han.

 Pettersen er enig. Hun har vært en 
sterk pådriver for doktorgraden.

– TØH er en av de eldste institusjo-
nene for bedriftsøkonomi i Norge, mye 
eldre enn Handelshøyskolen BI i oslo, 
og har lange tradisjoner. For å vokse 
og utvikle oss måtte vi ha en doktor-
grad, sier hun.

Hun nevner flere grunner til at 
doktorgraden har vært viktig for 
høyskolen.

– Akkrediteringen er en forutsetning 
for å bli en fullverdig handelshøyskole, 
samtidig som det vil bidra til økt rekrut-
tering og utvikling av et mer interna-
sjonalt faglig nettverk, sier Pettersen.

Bedre utveksling
TØH vil satse for å få økt nasjonal og 
internasjonal anerkjennelse.

– Vi er allerede blant topp tre av 
økonomimiljøene i Norge. TØH skal 
fortsette å tiltrekke seg gode forskere, 
invitere gjester og sende studenter og 
stipendiater inn og ut, sier Gressetvold.

Han forteller at doktorgraden vil 
gjøre utvekslingstilbudet bedre.

– å kunne tilby en doktorgrad 
hjelper ved inngåelse av utvekslings-
avtaler ved at vi blir oppfattet som et 
fullverdig studium. Dette vil helt klart 
også gavne studentene på bachelor- og 
masternivå, sier han.

I høst tok doktorgradsprogrammet 
inn blant annet en stipendiat fra 
Tsjekkia. Samtidig er en av stipen-
diatene nå ved Stanford University i 

USA. Ahlgren ser til england for sin 
utveksling.

– Vi har et godt nettverk med 
handelshøyskolene i Stockholm, 
Gøteborg og Bergen, men selv så plan-
legger jeg å utveksle til Manchester 
Business School, sier han.

Framtid i nye lokaler
Pettersen forteller at de flytter til nye 
lokaler ved elgsetergate ved årsskiftet.

– Vi ønsker å vokse sakte og kontrol-
lert, og ikke ta inn flere studenter enn 
vi kan sørge for. I løpet av fire år er vi 
forpliktet til å ha oppnådd 15 doktor-
gradsstipendiater, samtidig som vi skal 
ha utvidet med tre til fire årsverk for 
å drifte doktorgradsprogrammet. Vi 
satser på å ha et stort og ekspansivt 
økonomimiljø, sier han. UD

VIL SKIFTE NAVN: Dekan espen Gressetvold ved TØH håper at de snart får en navneendring med tittelen «handelshøyskole».

VIL PÅ UTVEKSLING: Stipendiat Per Christian Ahlgren ved TØH er fornøyd med at 
skolen har et godt nettverk med andre handelshøyskoler.

Hvorfor valgte du akkurat dette 
studiet?

– På grunn av alle de åpne mulighe-
tene etter studiet, man kan jo gjøre mye 
forskjellig med bakgrunn som Sivilinge-
niør. Samtidig så byggfag et av de mest 
«konkrete» studiene, hvor man ser en 
konkret anvendelse av kunnskapen.

Hva er ditt beste studieminne?
– Slik sett så tror jeg at «det» beste 

minnet er alle andre studenter som jeg ble 
kjent med gjennom UkA, H. M. Aarhønen, 
og så videre. ellers hadde jeg en episode 
der jeg måtte kjøre ned på Solsiden en 
lørdag formiddag med en minigrave-
maskin for å plukke opp noen bokstaver 
som hadde blitt kastet i dokken, det var 
jo litt festlig.

Hva er ditt verste studieminne?
– De har jeg glemt... Noe som ikke var 

«ille», men litt beklemt var da vi hadde 
prøvelser i linjeforeningen mens jeg 
var leder. Da er det gjerne stappfult av 
studenter i Nordre Gate der de skal stille ut 
oppgavene de har fått på forhånd. Stem-
ningen er ofte svært god, og det legges 
det ikke skjul på...

Hvordan var du som student? 
– Jeg gjorde stort sett det jeg skulle, 

men jeg brukte nok minst like mye energi 
utenom studiene på diverse engasje-
ment. H. M. Aarhønen, var nok det som 
tok mest av den tiden. Her var jeg med 
på veldig mye moro, var med i diverse 
styrer gjennom hele studietiden, satte opp 
revyer, arrangerte turer og andre festlig-
heter, rotet i gamle arkiver, og så videre. 
Dette er nok grunnen til at Aarhønen har 
fått en litt spesiell plass hos meg selv om 
jeg også var aktiv i UkA og Studentrådene. 

Har du noen råd til dagens 
studenter?

– Utnytt tiden som student til å utvikle 
deg selv; ikke bare gjennom studiene, men 
også gjennom alle de andre mulighetene 
som finnes i Trondheim. Mulighetene man 
har som student til å engasjere seg i det 
mangfoldet som finnes gjør at man kan 
oppdage egenskaper man kanskje ikke 
trodde man hadde. Gjennom andre enga-
sjement lærer man seg veldig mye nyttig 
som man garantert får bruk for senere 
i livet!

Multiconsult AS
Sivilingeniør i konstruksjonsteknikk 

fra 2008

Nils Ånund Smeland

Av  Ida Lyche

MIN STUDIeTID

Foto: Juliana Martinsen
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All Burma Federation of Student Unions 
(ABFSU) ble formet i 1951 og har hatt 
som mål å kjempe for studenters rettig-
heter i landet. organisasjonen som Min 
ko Niang en gang var leder for er i dag 
ulovlig, ifølge burmesiske myndigheter. 
Nå ønsker studenter i Burma å bygge 
opp organisasjonen igjen. Leder Therese 
Høstad for Studentenes Fredspris mener 
det er viktig å følge opp tidligere vinnere 
og deres organisasjoner.

– Det er viktig å gi dem verktøy og 
ressurser slik at de kan fortsette sin 
kamp, da de kan være framtidens ledere 
i sine hjemland. Det er også et sentralt 
poeng å gjøre de synlige, gjennom media 
og arrangementer, sier hun.

Fungerte som fasilitatorer
Leder Tuva Jakobsen rønnes for 
oppfølgingskomiteen for Studentenes 
Fredspris var med på å arrangere semi-
naret «Hidden Potential» i Burma. 

– ABFSU er en gammel organisasjon 
som skal bygges opp på nytt. Målet med 
seminaret var å gjøre deltakerne bevisste 

Betaler en pris for fred
Den tidligere lederen Min ko Niang for All Burma Federation of Student Unions vant 
Studentenes Fredspris i 2001. Nå har studenter fra Norge besøkt Burma for å hjelpe til 
med bygge organisasjonen opp igjen. 

på hva de ønsker å oppnå. Vi snakket 
om deres mål og visjoner, men også om 
mer konkrete ting som gikk på organi-
sasjonsstruktur, internkommunikasjon 
og ledelse, sier hun.

Fordi organisasjonen er ulovlig kan 
ikke medlemmene til ABFSU møtes 
formelt.

– Dette seminaret hadde vært umulig 
å gjennomføre uten hjelp utenfra. 
Gjennom våre kontakter i Burma ble 
det lagt til rette for at deltakerne kunne 
møtes uten særlig stor risiko. Vi fungerte 
i stor grad som fasilitatorer, sier rønnes.

Mister studieretten
I tillegg til seks representanter fra 
Studentenes Fredspris var også 
Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond og Norsk 
Studentorganisasjon (NSo) representert. 
Leder Magnus Malnes for Internasjonal 
komité ved NSo beskriver studentenes 
rettigheter i Burma som fraværende.

– I Burma er det ulovlig for studen-
tene å drive politisk arbeid, både 
gjennom organisasjoner og å være 
medlem av et politisk parti. Blir de tatt, 
risikerer de å bli utvist fra skolen eller 
å bli fengslet, sier han.

I Burma er loven slik at dersom man 
er borte fra universitetet i ett år eller mer, 
mister man retten til å studere. Flere av 
deltakerne ved seminaret ble fengslet 
under Safran-demonstrasjonene i 2007. 
De satt inne i over tre år, og kan dermed 
ikke fortsette sine studier. 

Myndighetene frykter 
studentene
I Burma har studentene siden 1930-tallet 
hatt en sentral rolle i demonstrasjoner. 
Under det største opprøret i 1988 antas 
det at så mange som 3000 studenter ble 
drept. rønnes i oppfølgingskomiteen 
mener myndighetene er redde for studen-
tene. På en av fridagene til seminaret 
dro deltakerne på sightseeing i rangoon. 
Der opplevde de norske representantene 
noe som var svært uvant for dem.

– Vi besøkte et bibliotek som ABFSU 
drifter. Mens vi var der ble vi fortalt at 
etteretningstjenesten følger med på 
hvem som kommer og går. Da vi skulle 
dra, sto det to agenter ved bussen vår og 

ventet på oss. De fulgte etter oss resten 
av dagen. Vi oppfattet ikke situasjonen 
som truende, men det var veldig spesielt 
for oss, sier rønnes.

Reformene har en bakside
Militærdiktaturet i Burma ble formelt 
oppløst i 2011 og siden har det vært en 
rekke reformer i landet. Blant annet 
har den nåværende regjeringen frigitt 
en rekke politiske fanger. Dette har resul-
tert i mye internasjonal støtte. Barack 
obama har besøkt landet og nasjonal-
gjeld har blitt slettet. rønnes forteller at 
noe av det som gjorde størst inntrykk var 

å se baksidene av reformene. 
– I norsk media hører vi at situa-

sjonen i Burma begynner å bli veldig 
bra, men vi fikk se alle baksidene. 
Landet er fortsatt et militærdiktatur, 
selv om ting beveger seg i riktig retning. 
Myndighetene unngår temaer som kan 
sette dem i et dårlig lys, og verdens-
pressen er ikke så flink til å fange opp 
disse sakene, sier hun. 

en rapport fra Human rights Watch 
fra 2012 konkluderer med at burmesiske 
myndigheter fortsatt har en lang vei å 
gå når det kommer til å følge internasjo-
nale menneskerettighetslover. 

Min ko Niang kommer til Norge 
for å delta på den Internasjonale 
Studentfestivalen i Trondheim (ISFiT). 
Han vil motta prisen han vant i 2001 
på møtet «en appell for idealismen» på 
Samfundet. UD

MIN KO NIANG: Studentenes Fredsprisvinner fra 2001 (nummer tre fra venstre) kom på seminaret. Siden 1988 har han sonet til sammen over 20 år i fengsel.

ABFSU FORBYS: Det er ikke risikofritt for burmeserne å delta i politisk arbeid.

TekST:  Johannes Jakobsen
                          jojak@underdusken.no
FOTO: Karoline Aursland

STUDeNTeNeS FreDSPrIS

 FAkTA oM:

 BURMA (MYANMAR)

N

Hovedstaden er Naypyidaw

50,5 millioner innbyggere

Har vært et militærdiktatur 
siden 1962

Har gjennomgått en rekke 
demokratiske reformer siden 
2011

Har rundt 500 universiteter, 
men ingen kvalitetskontroller

Aung San Suu Kyi vant Nobels 
fredspris i 1991

 FAkTA OM:

«Vi er alle Majid»
Den iranske studenten Majid 
Tavakoli får Studentenes Fredspris 
2013 for sin kamp for fred, 
demokrati og menneskerettigheter. 
Han er leder for Islamic Student 
Association og soner i dag en dom på 
ni år for sin kritikk mot det iranske 
regimet. Leder Therese Høstad 
for Studentenes Fredspris mener 
Tavakoli er en svært verdig vinner.

– Han representerer studentenes 
sak i Iran. Det som er spesielt med 
Tavakoli er at han har fortsatt sitt 
arbeid i fengselet. Han skriver taler 
og appeller som sprer seg svært fort 
på de mange bloggene i Iran, sier 
hun.

etter at Tavakoli ble arrestert i 
2009 ble et bilde av ham ikledd hijab 
publisert. Mange så på dette som et 
forsøk på å ydmyke ham. Dette førte 
til en internettkampanje med tittelen 
«Vi er alle Majid», hvor en rekke 
menn la ut bilder av seg selv med 
hijab. UD

«HIDDEN POTENSIAL»: På seminaret ble deltakerne tvunget til å tenke kreativt.



Dersom lønnsnivået går opp, vil det føre 
til kortere arbeidsdager og høyere livs-
kvalitet for arbeiderne. et alternativ 
til dagens ordning med eksterne leve-
randører er at kleskjedene eier sine 
egne fabrikker. Det bør være så få ledd 
mellom arbeider og bedrift som mulig.

Moods of Norway ville først ikke offent-
liggjøre sine lister, men i starten av februar 
gjorde de det likevel. Hvorfor?

– Dessverre var det på grunn av 
frykten for dårlig omdømme, noe jeg 
synes er en rar motivasjon. Moods of 
Norway bør ha et genuint ønske om å 
opptre etisk forsvarlig. De bør åpne seg 
opp selv og ha kontinuerlige oppdate-
ringer på sine egne hjemmesider over 
hvilke fabrikker de bruker. De er altså 
ikke helt i mål ennå. 

Kampanjen deres har til nå fått omtrent 
4500 underskrifter. Det tilsvarer en oppslut-
ning som er omtrent halvparten så mange som 
har engasjert seg på Facebook for å få Ikea 
til Ålesund. Er problemet at norske forbrukere 
ikke vet nok eller at de ikke bryr seg?

– Jeg tror at folk ikke vet nok. Alle 
vil kjøpe klær på en etisk måte, men det 
er vanskelig. Det skal veldig lite til for 
å heve fabrikkarbeidernes lønn til en 
levedyktig sum, og det kommer antake-
ligvis ikke til å påvirke prisen på skjorten 
din. Dersom prisen på et klesplagg øker 
med to kroner, kan man doble lønnen 
til arbeiderne. Prisøkningene kommer 
imidlertid svært sjelden arbeiderne til 
gode. Det er snakk om så lite penger for 

oss og så mye for dem.
Framtiden i våre hender kåret nylig H&M 

til årets etikkverstinger. De er en av kjedene 
som ikke offentliggjør sine leverandører. Vil 
dere at folk skal handle mindre på H&M til 
de frigir fabrikklistene sine?

– Vi har ikke noe mål om å påvirke 
omsetningen deres og oppfordrer ikke 
til boikott. Vi vurderer å lage en over-
sikt over hvilke selskaper som er best og 
verst, men da vil vi heller framheve de 
beste. Jeg tror det er lettere for forbru-
kerne å huske hva de skal gjøre enn hva 
de ikke skal gjøre.

Bør nordmenn ha dårlig samvittighet når 
de handler på H&M?

– Nei, jeg tror ikke at  dårlig 
samvittighet er et godt virkemiddel. 
Forbrukerne og enkeltpersoner gjør 
så godt de kan. Men de store aktørene, 
som staten eller innkjøpere i store 
selskaper, bør i mange tilfeller ha dårlig 
samvittighet.

Har H&Ms direktør for etikk og 
samfunnsvar, Helena Helmersson, et poeng 
når hun hevder at man må se på lønnen til 
disse arbeiderne i forhold til lønnen til andre 
arbeidere i samme land?

et stikk til fabrikketikk
Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener at både kleskjeder som H&M og den norske stat 
bør ha dårlig samvittighet når fabrikkarbeidere i India og Bangladesh jobber for to kroner i timen.

Leder i Framtiden i 
våre hender
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I oktober vekket den svenske dokumentar-
serien «Kalle fakta» oppsikt da de avslørte 
at Hennes & Mauritz’ leverandører benytter 
seg av fabrikker som betaler arbeiderne to til 
tre kroner i timen. Også i Norge har debatten 
om kritikkverdige forhold ved kleskjedenes 
fabrikker blusset opp. Framtiden i våre hender 
startet denne måneden en kampanje hvor de 
navngir selskaper som ikke offentliggjør hvilke 
fabrikker de bruker.

Hvorfor er det et problem at kleskjeder 
hemmeligholder listene over sine leverandører, 
Arild Hermstad?

– Det er vanskelig å holde kleskje-
dene ansvarlige for produksjonen sin 
om man ikke har informasjon om fabrik-
kene, og kleskjedene kan ikke hevde at 
de har gode arbeidsforhold for arbei-
derne uten åpenhet. Jeg tror at den 
vanligste grunnen til at mange kjeder 
har lukkede leverandørslister er at de 
ikke vet selv hvor klærne produseres. Det 
er også kjeder som ikke vil dele informa-
sjon om hvor klærne produseres, gjerne 
fordi de er redde for å få kritikk. Selv de 
som faktisk har åpne lister kan lure seg 
unna ved at klærne egentlig kommer fra 
andre fabrikker enn de som blir oppgitt 
på listene, eller at deler av produksjonen 
blir lagt til hemmelige fabrikker.

 Hvordan mener dere kjedene bør operere?
– Det beste er om kleskjedene har 

få leverandører, åpne lister og åpne 
rapporter om arbeidsforholdene ved 
fabrikkene. Vi ønsker også at kleskjedene 
bidrar til at arbeiderne får høyere lønn. 

Tekst:  Anders Havdal Tangenes  Illustrasjon:  kanutte Torsteinsdottir Næss

Arild Hermstad

– Det er bare en avledningsmanøver 
fra H&M. Det er ingen som krever vest-
lige lønninger for fabrikkarbeiderne. Det 
er ikke slik at noen av dem spør seg hva 
en sykepleier i kambodsja tjener for 
sammenlikning. Vi forventer at H&M 
tjener nok til å gi arbeiderne ansten-
dige liv.

 Forbrukerminister Inga Marte 
Thorkildsen krevde i november at klesgiganten 
Varnergruppen (Carlings, Bikbok, Cubus, 
Dressmann m.m.) skulle offentliggjøre sine 
fabrikker. Hvilken tyngde kan hun legge bak 
et slikt et krav?

 – egentlig har de ikke noe mer 
tyngde enn oss, det er i stor grad utenfor 
myndighetenes område. Jeg har ikke 
så stor tro på at det kommer noen lov. 
Det jeg derimot kunne tenke meg 
er at hun tar en prat med admi-
nistrasjonsministeren (rigmor 
Aasrud, journ. anm) om de 
300 milliarder kronene det 
offentlige bruker på varer 
og tjenester hvert år. 
Dersom myndighe-
tene stiller etiske 
krav til sine leve-
randører og 
kaster ut 
alle leve-

randører som ikke viser åpenhet, vil 
det sette standarden for kleskjedene og 
det vil ha påvirkningskraft. Selv om 
kanskje ikke H&M vil endre sin 
praksis, kan mindre selskaper 
komme etter. UD
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Midt-Norges største klatresenter med vegger på 17, 16, 13, og 11 m.
Hallen ligger ved Ladehammeren og har 50 toppanker og mer enn 150 ulike ruter

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

www.ute.no

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



The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim represents 
academic eminence in technology and the natural sciences as well as in other 
academic disciplines ranging from the social sciences, the arts, medicine, teacher 
education, architecture to fine art. Cross-disciplinary cooperation results in innovative 
breakthroughs and creative solutions with far-reaching social and economic impact.
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Faculty of Medicine
Centre of Molecular      
Inflammation Research

Research positions at    
post-doctoral and PhD level
Invitation for excellent young scientists   
to join the recently established Centre   
of Excellence in Molecular Inflammation  
Research
For information about the positions, please contact    
Prof. Terje Espevik (terje.espevik@ntnu.no) or    
Senior Research Scientist Trude Flo (trude.flo@ntnu.no).

Applicants are asked to aplly via www.jobbnorge.no.    
The first assessment round for applicants will take   
place in 18 February 2013 and we will continue to recruit until  
all positions are filled.

Please see the full announcement at www.jobbnorge.no

MASTERSTUDIUM I
NYNORSK SKRIFTKULTUR
Mastergradsstudentane i Volda går inn i eit aktivt og kreativt miljø. 
Mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur er eineståande i Noreg. 
Det formidlar innsikt i skriftkulturen generelt og i den nynorske 
skriftkulturen særskilt. 

Studiet tilsvarar 120 studiepoeng og kan takast på heiltid eller 
deltid. Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar kvart 
semester. Det er også opning for utanlandsopphald. Fullført 
mastergrad gir høve til å søkje om opptak ved doktorgradsprogram.

Kontakt:  
Stig J. Helset | 70 07 51 59 | stig.helset@hivolda.no
Roger O. Rangsæter | 70 07 50 16 | ror@hivolda.no 
 
Les meir på www.hivolda.no

SØKNADS-
FRIST:

01. MARS
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etterpå, kom det til å bli en for stor 
nedtur. Jeg ventet derfor med besøket. 
Ingen i min familie har noensinne gått 
på en sånn skole.

Ingen i min familie har gått på en 
sånn skole som NTNU heller. Hvorfor 
satte ikke jeg meg ned og kjøpte 
NTNU-genser med en gang jeg fikk 
brevet fra Samordna opptak? 

Kanskje er det fordi NTNUs merke-
vare ikke er bygd opp på den måten. 
NTNU har en jobb å gjøre når det 
kommer til design og reklamering for 
eget produkt. De kan produsere rekvi-
sita som appellerer til studentene. Og 
med en hærskare av studenter med 
alle mulige talenter, så burde det være 
mulig å få til noe der. Tar dere utfor-
dringen NTNU?

Den norske janteloven må nok stå 
for en del av grunnen. Vi nordmenn 
har jo ikke lov til å være stolte av noe 
av det vi gjør. Hvorfor er det «kvalmt» 
å se andre mennesker lykkes? Hvorfor 

Mine amerikanske venner går i 
gensere og andre effekter med skole-
navnet på. Du finner slike effekter på 
campus, på stranda og rundt i gatene 
i San Diego. Til og med bak i vinduet 
på utvalgte biler står det «UCSD 
Mom» og godt voksne mennesker 
går med hoodies med «UCSD Grad» 
og «Alumni» på ryggen. De er stolte. 
Hvorfor er ikke vi?

Jeg går på NTNU, Norges teknisk 
naturvitenskaplige universitet. Der 
tar jeg en mastergrad, og synes det i 
seg selv er en god prestasjon. Hvorfor 
viser vi ikke det?

Er det en selvfølge for oss? 
Selvfølgelig kommer jeg inn på den 
utdanningen jeg vil. Selvfølgelig får 
jeg tatt en grad. Selvfølgelig står jeg 

i fagene mine. Nei, det er ingen selv-
følge. Jeg tror helt ærlig at dersom jeg 
hadde vokst opp i USA, så hadde jeg 
aldri studert til en mastergrad. Jeg 
hadde aldri kommet meg på college 
eller lært å programmere. Det er ingen 
selvfølge å ha det så godt som vi har 
det. 

Det er et fåtall av mennesker som 
går rundt på NTNU med klær eller 
andre effekter med skolenavnet på. Jeg 
har spurt flere av vennene mine om 
dette, fordi det pirrer nysgjerrigheten 
min. En klassekamerat i programme-
ring, Chris, svarte på mitt spørsmål 
om han hadde UCSD-genser med stor 
iver.

– Ja, det var det første jeg gjorde 
da jeg fikk opptaksbrevet. Jeg dro 
på besøk til skolen og så meg rundt 
og kjøpte meg effekter. Jeg hadde 
alltid hatt lyst til å dra til skolen og 
se campus, men tenkte at dersom det 
var sinnsykt bra og jeg ikke kom inn 

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

Studenter nedprioriteres, da 
er det godt å vite at det gis 30 
millioner til «ungdomssatsing i 
NAV». Gi ungdommen trygd før 
studiene tar dem.
@Gran_bo

Det lukter #isfit i storsalen
@Fiskvik

Nettopp innsedd at #Sam-
fundet ikkje e rødt – men 
terrakotta
@femtaktfilosofi

Kan nok påstå at brorparten av 
publikum på Åge-konsert ikke 
er studenter. #samfundet
@L_Kronoz

Konfetti på @Samfundet. For 
ein jækla bra plan! Heilt til 
det havna i lamper, truser, øl, 
verksted, bh, tak, kjeft og afro. 
#Urørt @nrkp3 
@katslap

... At om du er jente er det 
usannsynelig at Pirumitt gjør 
deg #urørt!
@Spitposten

Buksa sitter godt når man må 
ligge på badegulvet for å få den 
på! #Åge #Samfundet 
#altforlengesidensist
@voldierik

«Kinas vekst tok av med WTO. 
USA og Kina er nå avhengige 
av hverandre. Bra for fred. WTO 
mer sexy enn dere tror». Espen 
Barth Eide på #isfit
@kraadim

På Petroleumsteknisk senter.. 
Her har dem fått nye PCa på 
datalab’n med 24” skjerma..! 
#gløs vs. #dragvoll
@joffarbb

Hadde jeg ikke fått trygd i form 
av studielån, hadde jeg kanskje 
ikke hatt råd til pensumboken 
«De norske trygdene». #ntnu
@efloean

Gutter med gitar er jo herlig, 
men gutter i kjemifrakker er 
ikke så dumt det heller #Jen-
tedagen
@MichelleHovi

Illustrasjon:  H
åvard Karlsen

kan vi ikke unne dem det, og jobbe 
hardere for egen suksess, istedenfor 
å rakke ned på alt som er annerledes 
og stikker seg ut i mengden?

 Det er dette som er så fint med 
USA. The land of opportunities. Her 
er man stolt av jobben som bussjåfør 
og vaskehjelp, stolt av annerledes 
utseende og sær klesstil. Her får man 
ikke nedverdigende blikk, men heller 
applaus når man gjør noe annerledes. 
Det er en av tingene jeg elsker med 
USA: Det er lov å være flink.

 Det er et halvt år til jeg kommer 
hjem til Norge, og det er syv måneder 
til jeg starter nok et semester på 
NTNU. Innen da håper jeg at jeg kan 
smykke meg med en lekker NTNU-
genser med foretrukket farge og 
designvalg uten å være flau over det, 
og uten å få nedverdigende blikk fra 
medstudenter og andre nordmenn. Jeg 
er stolt av å gå på NTNU, hvorfor ikke 
vise det?

Side 20 + 21 = Meninger

studenttILværeLse
Kristina Brend
Exchange student at UCSD

Betro deg aldri til et menneske, for 
et menneske kan ikke forstå et annet 

menneske.

Amalie Skram 
(1846-1905)

CAMPUS
6 på 1. Har du tenkt deg på utveksling?

2. Hva synes du om utvekslingstilbudet?

Mariette Bakaas
1. året økonomi og administrasjon

Eli Aunemo
1. året økonomi og administrasjon

1.  Kanskje, det hadde vært godt 
med litt forandring.

2.  Jeg har ikke sett så mye på det 
ennå.

1.  Jeg vurderer det. Det hadde 
vært gøy med en utfordring. 

2. Det er mye forskjellig, mye 
å velge i. Jeg har vært på noen 
infomøter.

Jakob Matthiasen
3. året finansiell styring

Andreas Barfod
1. året økonomi og administrasjon

Hanne Sletvold 
1. året økonomi og administrasjon

1.   Det er litt tidlig å bestemme seg 
nå. Jeg skal se an om det er viktig 
å komme seg litt ut. 

2.  Det virker greit. Jeg har ikke 
hørt så mye om det, men har 
inntrykk av at mange velger skoler 
utenfor HiST sitt program.

1.  Kanskje. Det virker som litt 
stress med tanke på hybel, sånt 
rent praktisk.

2.  Jeg synes det er bra i Europa. 
Det kunne vært bedre om flere 
skoler utenfor Europa hadde vært 
tilgjengelige. 

Are Hjelt
3. året finansiell styring

1.   Jeg var på utveksling på PLU 
i Seattle i fjerde semester.

2.    Det er greit. Det var en samard-
beidsskole, så jeg fikk poeng, og 
de ordnet fagene. Det ble også 
forhåndsgodkjent, noe som var 
veldig fint.

Er vi ikke stolte av skolen vår?

1.     Nå er det for sent, men kanskje 
på master. Det er mest fordi at jeg 
har lyst til å lære språk.

2.   Jeg har ikke hørt så mye om 
det. Men jeg har noen venner 
som har vært veldig fornøyd med 
utvekslingen sin. 



Kvalitetssikring av eksamen 
– et problem vi må ta tak i 

I løpet av 2012 har studentene ved 
NTNU hatt særdeles store utfor-
dringer knyttet til avvikling av 
eksamen. De to forrige eksamenspe-
riodene har vist både svikt i systemet 
og i holdningene til de som utformer 
eksamen. Hver eksamen som ikke 
går som den skal er et eksempel på 
manglende rutiner, og Studenttinget 
NTNU krever derfor en bedring i 
kvalitetssikringen av eksamen.

For mange studenter utgjør 
eksamen det eneste vurderingsgrunn-
laget, og det er uheldig at det oppstår 
så mange feil i kvalitetssikringen av 
eksamen. Studentene blir med god grunn 
misfornøyd når eksamenssituasjoner 
håndteres på en kritikkverdig måte. Det 
jobbes hardt frem mot en eksamen, og 
man skal i alle tilfeller kunne forvente en 
god eksamensoppgave og en ryddig gjen-
nomføring. Systemsvikt kan forekomme, 
menneskelige feil kan skje, og prosessen 
må derfor kvalitetssikres slik at hyppig-
heten av feil minkes.

En slik svikt i kvalitetssikringen 
som vi har opplevd i 2012 skader både 
studentene og NTNU. Dette skaper et 
dårlig førsteinntrykk for nye studenter 
på NTNU, og påvirker i stor grad 
NTNUs omdømme. Dette kan få store 
ringvirkninger for fremtidig rekrutte-
ring og attraktivitet, samt studentenes 

gjennomføringsgrad. 
Studenter straffes hvis man jukser 

eller har grove mangler. På samme måte 
mener vi det bør innføres sanksjoner mot 
det enkelte institutt som slurver med 
kvalitetssikringen. Det må innføres et 
system som sikrer kvalitet i alle ledd, og 
som tydelig plasserer et ansvar. Det er 
uholdbart at man skal møte opp til eksa-
menslokalet til kopiering og gjenbruk 
av nylig brukte eksamensoppgaver, feil 
utskrift, feil informasjon på eksamens-
oppgaven eller vedlagt fasit.

Eksemplene er enda flere, og vi har 
fått beskjeder om eksamener der studen-
tene har fått forskjellige oppgaver på 
bokmål og nynorsk, der feil hjelpemiddel-
koder har blitt oppgitt, der studenter har 
møtt opp til tomme eksamenslokaler, og 
der foreleser ikke har dukket opp under 

eksamen. Studenttinget har for tiden en 
kampanje der målet vårt er å få inn de 
gode historiene om de dårlige eksame-
nene, og interessen har vært stor blant 
studentene på Dragvoll og Gløshaugen. 
Dette tyder på at vi tar tak i et problem 
som studentene kjenner seg igjen i, og 
det inspirerer oss til å jobbe videre med 
dette.

Man må passe seg for å tro at 
tilfeller med svikt i kvalitetssikringen 
er engangstilfeller. Vi har fått tilbake-
meldinger fra studenter på alle fakul-
teter, og vi jobber aktivt med dekaner og 
prorektor på NTNU for å virkelig ta tak 
i denne problemstillingen. Målet vårt er 
ikke å rope ut om at alt er feil, uten selv 
å komme med forslag til forbedringer. 
Vi mener blant annet at det må komme 
langt bedre ordninger for hvordan 
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eksamensoppgavene kvalitetssikres av 
en annen fagperson, slik at man forhin-
drer tilfellene der eksamen går i gjennom 
filteret uten at noen ser over hvordan den 
er utformet.

Kvalitetssikring er et lederansvar. 
Ledere på alle nivå må ta denne utfor-
dringen på alvor, og være sitt ansvar 
bevisst. NTNU vil slite med sitt mål 
om å bli internasjonalt fremragende 
hvis problemet med kvalitetssikringen 
vedvarer, og vi i Studenttinget vil bidra 
med det vi kan for å være best mulig 
rustet til nye eksamensperioder i 2013. 
Vi oppfordrer alle studenter ved NTNU 
til å melde inn alle deres dårlige opple-
velser med eksamensgjennomføring til 
oss på Studenttinget, så skal vi love å ta 
det videre til de som har ansvaret for 
gjennomføringen av eksamenen.

Simon Utseth Sandvåg

KvALItetssIKrIng

 Leder Studenttinget NTNU

Karriere

Utvikling

Livsglede

www.framtidsfylket.no

Nettverk

Vårt fylkesdekkjande traineeprogram 
med arbeidsgjevarar i privat næring 
og i offentleg sektor, gir deg moglegheitene 
til ein unik start på karriera.

Du får sjansen til å påvirke og samtidig 
utvikle deg sjølv både fagleg og personleg.

Moglegheiter for ei aktiv fritid 
i fantastiske omgjevnader.

Start: august 2013
Søknadsfrist: 15. mars 2013

Saman med dei andre traineeane blir du ein del 
av eit større nettverk av kompetansebedrifter.

Ingunn Vassbotten (24)
Alumni Trainee
Bachelor ingeniør - elektro 
med automatiseringsteknikk
Stilling: Prosjektingeniør
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HElSE  Og SEKSuAlItEt

I      morgen, i morgen, 
  men ikke i kveld

TEKST:  Ingrid Anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
ILLUS:  Ida Lise Letnes

Er du en slave av rusen?

Alle som har forsøkt å slutte med et 
rusmiddel vet hvor vanskelig dette er. 
Når det kommer til de mest avhen-
gighetsskapende rusmidlene kan det 
sammenliknes med å aktivt slutte og 
spise. Rusmidlene kan gi så kraftige 
nevrogene stimuli at det føles som det 
aller viktigste du kan gjøre for å over-
leve. Mye viktigere enn å ta til deg 
næring eller opprettholde sosiale rela-
sjoner. I forskningsøyemed har man for 
eksempel observert at kokain- og hero-
inavhengige mus sulter seg til døde når 
de må velge mellom mat og rusmidlet.

Ingen brems
Mekanismene som gjør oss avhen-
gige er ganske sammensatte. Stimuli 
filtreres normalt gjennom sansesys-
temet, og selv om man får en «fysiolo-
gisk rus» av for eksempel fysisk mest-
ring, sex eller mat, er denne relativt 
begrenset og kortvarig. Rusmidler 
unngår imidlertid denne naturlige 
bremsen og påvirker hjernen direkte. 
De gir derfor en mye kraftigere, og mer 
umiddelbar «belønning», noe som gjør 
dem svært vanskelige å motstå. Evnen 
til å vente på å få en større belønning 
vil også bli dårligere og dårligere, og 
man må derfor jobbe mye med impuls-
kontroll i rusomsorgen.

Dop og dopamin
Man deler gjerne rusmidler inn i tre 
hovedkategorier. De dempende, ho-
vedsakelig opioider og alkohol, de sti-
mulerende, derunder kokain, amfeta-
min og nikotin og de hallusinogene, 
som for eksempel LSD og cannabis. 

De fleste av disse påvirker det dopa-
minerge systemet i hjernen på en eller 
annen måte. Dopamin er et signalstoff, 
som er ansvarlig for flere prosesser, 
blant annet for bevegelse, sanseopp-
levelse, og motivasjon. Ved rus øker 
dopamin særlig aktiviteten i et område 
som kalles nucleus accumbens, som 
er en dyp og primitiv del av hjernen 
ansvarlig for følelsen av velvære.

Dagen derpå
Baksiden av rusmedaljen er som kjent 
abstinenser. Abstinenser kommer som 
regel til uttrykk som den omvendte 
ruseffekten. Et rusmiddel som gjør 
at du slapper av, vil ha agitasjon som 
abstinenssymptom. Nervecellene har 
nemlig tilpasset seg, og justert sin akti-
vitet til den nye situasjonen, og når 
den kunstige stimuleringen opphører, 
er funksjonen i dette hjerneområdet 
derfor nedsatt. Mange har sikkert 
følt på et av abstinenssymptomene til 
alkohol, gledesløshet eller «fylledepre-
sjon» etter en fuktig kveld. 
Teorien bak metadonbehandling er at 
den nedsatte funksjonen er blitt perma-
nent hos mangeårige opiatmisbrukere. 

Det har oppstått en kronisk sykdoms-
tilstand, hvor man trenger et heroin-
liknende stoff, metadon, for å i det hele 
tatt fungere normalt.

Selvforsterkende
Som tidligere nevnt er det svært 
mange faktorer som avgjør om man 
blir avhengig eller ikke. 
Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser 
at for eksempel alkoholavhengighet er 
rundt 70 prosent genetisk betinget. Det 
forklarer hvorfor de fleste av oss ikke 
blir avhengige til tross for at alkohol 
er relativt fritt tilgjengelig.
I tillegg til arv er det mange psyko-
logiske prinsipper som spiller inn, og 
her er forsterkningsmekanismene de 
viktigste. Positiv forsterkning vil si at 
noe belønnende tilføres situasjonen. 
For rusmidlene sin del, kan det være 
at man blir mer sosial. Dette kommer i 
tillegg til selve ruseffekten, og gjør det 
enda mer «givende» å ruse seg.
Negativ forsterkning vil si at hand-
lingen demper ubehag. Har man ruset 
seg lenge vil avhold i seg selv gi ubehag 
og etter hvert bli den mest betydnings-
fulle motivasjonsfaktoren.
Forsterkning sier altså noe om hva 
som øker sjansen for at en gitt adferd 
skal gjentas, og både negativ og positiv 
forsterkning vil bidra til at rusbehovet 
opprettholdes og økes. Enten det 
gjelder å dempe angst med alkohol 
(negativ forsterkning) eller å bli i bedre 
humør på fest (positiv forsterkning).

AVHENGiGHET
Nikotin er like avhengighetsska-
pende som kokain.

Ved hvert tredje selvmord i 
Norge er alkohol- eller stoff-
problemer involvert.

Man sier at en person er 
avhengig, i medisinsk forstand, 
når rusmidlet har fått en langt 
større betydning i livet enn 
tidligere, og i tillegg forårsaker 
betydelig lidelse. Utover det må 
tre av de følgende syv kriteriene 
være oppfylt:

Toleranse: Større doser er 
nødvendig for å oppleve 
samme effekt.

Abstinens: Behov for å ta mer 
av stoffet for å dempe ubehag.

Doseøkning: Stoffet blir tatt i 
lengre tid eller i større mengde 
enn planlagt.

Tap av kontroll: Man har et 
sterkt ønske om eller mislyk-
kede forsøk på å redusere eller 
avbryte inntaket.

Tidsforbruk: Betydelig tidsfor-
bruk eller anstrengelser for å 
få tak i, bruke eller komme seg 
etter virkningen av stoffet. Det 
blir hovedfokus i livet.

Sosiale konsekvenser: Viktige 
sosiale, arbeidsmessige eller 
fritidsmessige aktiviteter blir 
oppgitt eller redusert til fordel 
for rusen.

ignorerer kunnskap. Fortsatt 
bruk til tross for kunnskaper 
om varige fysiske eller psykiske 
skadevirkninger som følge av 
bruken

FAKTA OM:H

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

Ingrid Anna Teigen er legestudent på syvende semester og aktiv 
underviser i Medisinerstudentenes seksualopplysning (MSO). 
Alle spørsmål blir behandlet konfidensielt og vi trykker ikke fullt 
navn i avisen, med mindre du ønsker det selv. Innsenderen som 
får spørsmålet sitt på trykk belønnes med en gave som kan gjøre 
sexlivet mer interessant fra Ceciliekjensli.no, en nisjebutikk for 
erotiske produkt.
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Hva er vitsen?
Hva gjør egentlig humoren for oss, hvorfor trenger vi den, og ikke minst: 
Hva får noen mennesker til å stå på en scene og gjøre seg selv til latter?

TEKST: Hege Sjøvik og Ingrid Haugen FOTO:  Øyvor Karevoll



sin plutselige utadvendthet. 

KIStEHuMOR. Sven Svebak er enig med Lothe i at 
stand up kan kalles en risikosport. Spesielt fordi man 
gjerne underholder ukjente folk.

– Det er alltid en risiko for at folk blir provosert eller 
ikke skjønner spøken, sier han. 

Svebak forteller at dette sjelden gjelder når du er 
sammen med folk du kjenner godt, og at det er lettere 
å uttrykke humor når vi føler oss trygge. Etter som vi 
modnes lærer vi også å tilpasse humoren situasjoner.

– Noen har dårligere impulskontroll enn andre, 
derfor hender det at folk ler i upassende situasjoner, 
sier han. 

Ikke alltid passer det seg å le. Klarer du å legge lokk 
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egner meg ikke så godt til fest jeg, heller på besøk der 
jeg kan spise glutenfri kake og spille hatt over hatt, 
sier han stakkarslig fra scenen. 

Lothe er kledd i skjorte med cardigan over og kikker 
beskjedent ut mot publikum. Det ser ut til at han har 
forvillet seg inn på puben denne kvelden og endt opp 
på feil sted.

– Vi arkivarer formerer oss jo som kjent ved bestø-
ving. Men det blir ikke så ofte jeg går fra blomst til 
blomst, det blir som regel fra bregne til bregne, sier 
Lothe rødmende. Salen bryter ut i latter.

– For at jeg ikke skal glemme hvordan det er å ha 
en dame i senga, pleier jeg å barbere det ene benet, 
fortsetter han.

 Lothe utstråler en typisk grå mammagutt som trolig 
vekker omsorgsinstinktet hos de oppmøte. Han står 
på scenen og forteller om sitt siste internasjonale arki-
varseminar, og at han ofte er å finne blant bregnene 
på Plantasjen. Også i virkeligheten jobber Rune Lothe 
som arkivar, det vil kort sagt si at han organiserer og 
bevarer dokumentasjon for ettertiden. På privaten er 

SSBs kulturstatistikk viser at over 2,5 millioner 
nordmenn var på en teater- eller danseforestil-
ling i 2011. Antall kinobesøkende har økt, mens 

færre enn året før brukte tiden sin foran tven. Store 
show-scener som Latter kan melde om en jevn økning 
i billettsalget, og Dagfinn Lyngbø topper statistikken 
som den mestselgende komikeren med 66.348 solgte 
billetter i fjor. Har vi fått øynene opp for at underhold-
ning nytes best utenfor stuedøra? Skal man dømme 
etter oppmøte på Comic Night virker det i alle fall slik.

lEKER MED FORDOMMER. I kjelleren på Olavs 
pub og spiseri fylles setene fort opp. De siste sitteplas-
sene er allerede reservert av jakker og skjerf som henger 
til tørk over stolryggene. Stand up Trondheim arran-
gerer sine faste komikvelder i lokalene annenhver uke, 
og interessen er stor. De siste ukene har det vært så 
fullt at folk har sett seg nødt til å snu i døra. På scenen 
står komikeren Rune Lothe og er klar for å leke med 
publikums fordommer. 

– Når folk ser meg tenker de «her blir det fest!» Jeg 

RuNE lOtHE
Stand up-komiker

Stand up er litt som å kaste seg ut 
av et fly, bare uten fallskjerm.

Side 26-31 = Aktualitet

han ikke like beskjeden som karakteren han spiller 
på scenen. 

– Jeg synes det er gøy å utfordre folk på stereotyper. 
Derfor liker jeg å sette «arkivar Lothe» på spissen når 
jeg opptrer. Jeg tror folk liker å kjenne seg igjen i karak-
terer. Vi komikere bruker mye sarkasme og ironi for 
å forsterke sidene i disse karakterene, forklarer han. 

HuMOR PÅ HERMEtIKK. Professor emeritus i 
psykologi og medisin Sven Svebak, har forsket på humor 
i over 40 år, og har vært president i The International 
Society for Humor Studies.

– En av årsakene til at mennesker utviklet humor 
er fordi den beskytter oss mot ubehagelige stressreak-
sjoner, forklarer han.

 Svebak forteller at humor er vår lekne måte å tenke 
på. Hva vi synes er morsomt og hva vi ler av, avhenger av 
hvilke livserfaringer vi har og hva vi opplever. Vår sans 
for humor er tett knyttet opp mot hva vi har opplevd.

– For spedbarn er latter knyttet til lek med lite krav 
til tankevirksomhet, men allerede innen det første leve-
året knyttes humor opp mot noe sosialt, forklarer han.

Det at humor har med erfaringer å gjøre forklarer 
hvorfor hva vi synes er morsomt avhenge av bosted, 
lokal kultur og hvilken tid man har vokst opp i. Nye 
generasjoner har nye erfaringer. Teknologi, tenkemåter 
og nye medier påvirker hva vi spøker med.

 – I dag kan man få humor på hermetikkboks i form 
av at man kan søke den opp på internett til en hver tid, 
forteller Svebak videre.

Han mener det viktigste er å ha noen å dele humoren 
med. Når man sitter alene foran pcen og ler av komiske 
opptak, får man ikke koblet inn den humoristiske 
sansen i like stor grad.

– Det er en dårlig setting for å utvikle et sosialt nett-
verk. Er man flere som sitter foran skjermen hjelper det. 
Likevel vil den spontane humoren som skjer ansikt til 
ansikt forbli den artigste humoren, sier han. 

De fleste mennesker har en vennlig form for humor, 
mens noen er ondskapsfulle i hva de finner morsomt. 
Ifølge Svebak kan dette også forandre seg i livsløpet.

– Latter er et genetisk kodet affektutrykk hos 
mennesket, så alle mennesker har i større eller mindre 
grad en humoristisk sans, sier han.

FARgElEggER HVERDAgEN. Det var tilfeldig-
hetene som styrte Lothe mot stand up. Da han flyttet 
til Bergen, trengte han en ny hobby. Etter å ha vært på 
et stand up-show tenkte han at dette ville han også få 
til. Dermed ble han en del av komikermiljøet i byen. 
Selv mener han at stand up er en narssisstisk form for 
underholdning, men at de fleste komikere bare ønsker 
å glede publikum.

– Å være til stede der jeg kan underholde liker jeg 

veldig godt. Jeg blir glad av å se andre folk le. Humor 
er en veldig fin form for kommunikasjon. Å samle 
folk som i kveld og le sammen styrker fellesskapsfø-
lelsen, mener Lothe. 

Om Lothe selv skulle bestemme alt ville han innført 
mer humor i hverdagen. Han mener folk er altfor alvor-
lige og ofte glemmer å ta seg tid til å le. 

– Jeg prøver å bruke humor for å løse opp i den ellers 
grå jobbhverdagen. Det handler om å si ting mellom 
linjene, noe vi komikere ofte gjør. Derfor bruker jeg 
også humor for å takle vanskelige situasjoner, sier han. 

Rollen som komiker er ikke bare til glede for 
publikum, Lothe framhever at det å være en del av 
stand up-miljøet i Bergen bærer frukter også for han 
selv. 

– Alle komikere blir nesten en stor familie. Du blir 
kjent med veldig mange ulike folk, der noen kanskje 
har mer erfaring enn deg selv og gladelig deler av 
denne. Jeg har for eksempel møtt Dagfinn Lyngbø flere 
ganger i Bergen, han er en veldig trivelig kar som har 
masse klokt å komme med, forteller han. 

Likevel tilføyer Lothe at scenelivet ikke alltid er 
like rosenrødt. 

– Siden jeg kommer fra ekstremsportbygda Voss 
liker jeg å kalle stand up en form for ekstremsport. 
Det å stå helt alene på en scene og prøve å få folk til 
å le kan virke veldig skummelt. Litt som å kaste seg 
ut av et fly, bare uten fallskjerm, sier Lothe spøkende 
og viser til ølen han har drukket som forklaring på 

på humoren, viser det at du har lykkes med å sosia-
lisere deg inn i en kultur, ifølge Svebak. Han trekker 
fram bransjehumor som et eksempel på humor som er 
avhengig av å være tilpasset situasjonen. 

– Denne humoren oppstår innad i yrkesgrupper, som 
for eksempel helsesektoren og begravelsesbyråer, og 
kan virke støtende på utenforstående, sier han. 

For mange er det likevel viktig å ta vare på denne 
type humor. Den hjelper ansatte til å beholde arbeids-
gleden og er svært viktig i arbeidslivet, med tanke på 
alvoret visse yrker kan by på. 

– Humor hjelper oss med å håndtere alvorlige ting 
på en leken måte istedenfor å krisemaksimere det. På 
denne måten beskyttes vi mot uhåndterlig stress, sier 
Svebak.

SElVSIKKER. Kveldens konferansier, Tomas Nesse, 
har styrt kveldens show med spøkefull ånd. Han har 
underholdt publikum med historier om bilferier fra 
barndommen, om faren som fikk ervervet flyskrekk 
etter en frontkollisjon med en hissig fjellvegg, og om 
hvordan han alltid hatet campinghyttene på Geilo. 
Senere, på et rom skjermet fra det skarpe scenelyset, 
innrømmer Nesse at flyskrekkhistorien er sann.

– Jeg arvet faktisk flyskrekken etter min far, men 
det har heldigvis blitt bedre nå som jeg må fly ofte i 
forbindelse med jobben, forteller han.

Det er ikke bare flyskrekk som har preget den tilsy-
nelatende selvsikre komikeren som for kort tid siden 

RuNE lOtHE
Stand up-komiker

For at jeg ikke skal glemme 
hvordan det er å ha en dame i 

senga, pleier jeg å barbere det ene 
benet.

gOD StEMNINg: Latteren satt løst blant publikum på Comic Night på Olavs Pub i Midtbyen.

lYSER OPP I HVERDAgEN: – Jeg prøver å bruke humor for å løse opp i den ellers grå jobbhverdagen. Det 
handler om å si ting mellom linjene, noe vi komikere ofte gjør, sier komiker Rune Lothe.

FlYSKREKK Og BIlFERIER FRA HElVEtEt: 
Kveldens konferansier Tomas Nesse loser publikum 
gjennom kvelden og forteller om sin barndoms 
feriemareritt. 
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stod på scenen.
– Morgenen samme dag som jeg skulle ha mitt første 

show kastet jeg opp, innrømmer han.
Nå koser Nesse seg når han står på scenen, selv 

om ikke alle opptredene har vært like vellykket. En 
gang han skulle ha show under studentenes fadderuke 
i Førde hadde komikeren før ham stått på scenen for 
lenge. Det resulterte i at publikum mistet interessen 
for hva som skjedde på scenen.

– En fyr fra salen kom opp på scenen og slo armen 
rundt skulderen på meg. Han spurte om det var noe jeg 
hadde lyst på, før han ropte mot baren at han skulle ha 
en gin and tonic til Kristoffer. Ikke heter jeg Kristoffer, 
og ikke fikk jeg fullført showet mitt, men jeg fikk tross 
alt en drink, sier han.

Aller morsomst har Nesse det når han får tilbringe 
tid sammen med sine komikerkollegaer. Han tror 
årsaken er at komikere generelt er lite selvhøytide-
lige, har evnen til å se de morsomme sidene ved seg 
selv og tør å spøke med det.

– Det å kommunisere med andre komikere er veldig 
gøy, vi har en veldig god humor oss imellom, forteller 
han.

Nesse forteller at han og kollegaene kan tulle med 
det meste, men at de sjelden dømmer noen.

– Det er noen som tror at komikere er fordomsfulle, 
men de tar helt feil. Fordommene befinner seg som regel 
i salen, og ikke på scenen, forklarer han.

PÅ BlÅ RESEPt. Det sies at en god latter forlenger 
livet. Steen mener at humor er god medisin og også 
han er opptatt av at det er viktig å kunne le av seg selv.

– Vi må ikke være så selvhøytidelige, alle har behov 
for å le av seg selv og se seg selv utenfra innimellom, 
sier han. 

Svebak er enig i at humor er bra for helsa, men den 
gode effekten er kun påvist for den vennlige sansen 
for humor. Latter på blå resept tror han dessverre ikke 
er en løsning.

– Jeg vil heller påstå at humor har en forebyggende 
effekt, sier han. 

Svebak avliver likevel ikke myten om godt humør 
som en nøkkel til et lengre liv. Han forteller at sans for 
humor øker sannsynligheten for å leve lenge nok til å 
bli pensjonist og viser til Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag (HUNT-2).

– De som har en over gjennomsnittet vennlig sans 
for humor har omkring 30% større sannsynlighet for 
å leve 7 år lengre sammenlignet med de som skårer 
lavere enn gjennomsnittet, forteller han. 

DYNAMISK HuMOR. Etter showet sitter komiker 
Fredrik Steen sammen med flere av kveldens entertai-
nere og tar seg en velfortjent øl. Han forteller at han 
debuterte som stand up komiker vinteren 1994, bare 
uker før OL. 

– Typisk humor i Norge den gangen var «Oluf-
humor», parodier av den harry, enkle mannen fra 
bygda, forteller Steen.

Han tror den norske humoren har endret seg siden 
den gang, og at publikum har blitt mer åpne for stand 
up humoren.

Da den 24 år gamle Steen debuterte på et utested på 
Majorstua var det lite respons å få fra salen, og da han 
gikk av scenen var det dørgende stille i lokalet.

– Jeg er overbevist om at det var fordi de hørte så 
godt etter, sier han med et lurt smil.

Den verste opplevelsen Steen kan huske fra denne 
tiden var fra et show i Haugesund i 1995. Det var ingen 
som hadde kommet for å se han opptre, og publikum 
bestod av femten alkoholiserte menn. Etter to minutter 
stormet en forbanna haugesunding scenen og ropte at 
han hadde ødelagt den gode stemningen.

– De ble skikkelig sinte og skulle «ta meg». Jeg måtte 
ha vakter da jeg skulle ut av lokalet fordi de stod på 
utsiden og ventet på meg, forteller han.

uFRIVIllIg MORSOM. Når Steen går av scenen 
og er ferdig med kveldens show, går han over til å 
være «bare et vanlig menneske». Han ønsker ikke være 
morsom hele tiden, og lar komikeren i seg ta en velfor-
tjent pause.

– Jeg gidder ikke ta ansvar hvis jeg er i et selskap og 
det er dårlig stemning. Det er ikke sånn at jeg hopper 
frem og prøver å få folk til å le, sier han.

Steen har likevel havnet opp i noen situasjoner hvor 
han har blitt ufrivillig komiker på fritiden.

– Det er et eldre ektepar i nabolaget vårt som er 
så «star struck» på meg. De ler av alt jeg sier! Hvis 
jeg møter dem på vei til postkassa og kommenterer at 
det er fint vær, begynner de å le småhysterisk med en 
gang, som at det er den eneste responsen jeg kan få 
som komiker, sier han. 

Humorspesialist Svebak forteller at komikere ikke 
skiller seg spesielt ut fra andre yrkesgrupper. De går 
inn i en rolle når de er på jobb, på lik linje med andre.

– Når komikere blir invitert i selskap fordi man 
forventer at de skal stå for underholdningen, kan 
man sammenligne det med å invitere en rørlegger på 
middag og underveis forvente at han skal fikse klosettet, 
forteller han.

JOMFRuBESØK. En av de mange som har kommet 
for å se Steen og co på scenen er student Daniel Berg. 
Han er i likhet med resten av kompisene, på stand 
up-show for første gang. Han fikk høre om showet via 
et arrangement på Facebook og er glad han tok turen 
innom.

– Det har vært veldig bra i kveld. Jeg har sett stand 
up på tv før, men det er godt å komme seg ut på byen 
også. I tillegg har jeg fri i morgen, sier han fornøyd og 
skåler med ølglasset. 

Berg mener selvironi er den morsomte formen for 
humor. En god komiker er ifølge han en som er flink 
til å ta ting på kornet, og som snakker om ting folk 
kjenner seg igjen i. Selv kunne ingen av guttene tenke 
seg å stå på scenen, samme hvor gøy det ser ut.

– Det hadde jeg ikke hatt baller til, bryter det latter-
mildt ut fra en i kompisgjengen.

Med fornøyd publikum trenger neppe Steen 
livvakter for å komme seg ut av Olavs pub i kveld. 
Ikke et surt fjes viste seg i salen da han for snaue ti 
minutter siden forlot scenen til høylytt applaus. Selv 
han er godt fornøyd med kvelden.

– Det har vært god stemning her i dag, og publi-
kummet har vært bra. Studenter er godt publikum! 
Det beste er når noen i publikum tør å slippe seg løs i 
individuelle latterkramper. Da vet jeg at de koser seg.  

UD

SVEN SVEBAK
Professor emeritus i psykologi og medisin

Når komikere blir invitert i selskap 
fordi man forventer at de skal stå for 

underholdningen, kan man 
sammenligne det med å invitere en 
rørlegger på middag og underveis 

forvente at han skal fikse klosettet.

 SKulDERPutEgENERASJONEN: Komiker Halvor Jellum Johansson forteller at han ble unnfanget på en skaisofa på det glade 80- tall og at faren har 
hatt fylleangst i 24 år.

DOMINERENDE MOR 
Og uNNVIKENDE 
FAR (t.h.): - Den 
eneste gangen far 
ble sint var når han 
ikke fikk poteter til 
middag, forteller 
komiker Fredrik 
Steen fra Sunnmøre 
om sin typiske 
vestlandsoppvekst.

F Ø R N Ø Y D ( t . v . ) : 
Student Daniel Berg 
og kompisene er på 
stand up-show for 
første gang. Ifølge Berg 
er en god komiker en 
som tar ting på kornet 
og snakker om ting 
som folk kan kjenne 
seg igjen i. 

FRA VIRKElIgHEtEN: Skjermet fra scenelyset forteller Fredrik Steen og Tomas Nesse om livet som komikere.
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Meet the president

TEKST: Linda Haugen FOTO: Mads Oftedal Schwencke

After Kaja Juul Skarbø went on an exchange program she felt the urge to discover the world. 

32 R PORtREtt

Kaja Juul Skarbø

WHO IS:R

Born 13.09.1990 in Bergen.

President for iSFiT.

Studies energy and environment 
at NTNU.

Former handball player.

Got an eye opener for global 
trade during a six-month stay in El 
Salvador.

I learn to develop myself. I feel very privileged. 
In the last two years she has left nature waiting 

and put all her energy into organizing ISFiT 2013. 
Even though she is busy with ISFiT these days, she 
finds time to, and think it’s important to exercise.

– As I exercised alot during my childhood, my 
body is used to be active. It is now a great method 
for dealing with stress. If I have a lot to do, I still 
prefer to work out. 

ENgAgINg tRAVElS. Until Kaja moved to 
Trondheim she did not find the time to engage in 
other things than sports. She played handball at a 
high level, and it was a big part of her life until she 
joined an exchange program in Wales during her 
second year in high school.

– In Wales they don’t know what handball is. 

oday I am meeting Kaja Juul Skarbø at a 
café in the center of Trondheim. I ask the 
staff if it’s okay to take pictures inside and 

explain that I am interviewing the president of 
ISFiT. Obviously the presidency gives Kaja special 
benefits: We get drinks on the house.

– I have never used my title to get free stuff. 
Perhaps it is something I could do more often, Kaja 
asks wittily.

I associate the word «president» with a superior 
attitude, and I admit I am a bit nervous about 
meeting Kaja. But she is surprisingly down to earth 
and easy to talk to. Her contagious smile and welco-
ming attitude makes me instantly relaxed. 

ACtIVE CHIlDHOOD. Kaja was born in Bergen, 
and grew up in an active family who brought her 
to many outdoor activities. She loves summit trips 
with telemark skis, played handball at a high level 
for many years and is constantly seeking new adre-
naline rushes. 
If Kaja had to describe herself in three words, it 
would have been committed, whimsy and a perfec-
tionist. Her friends tell her she is a sensation seeker. 
Among other things Kaja has tried the extreme 
sport parachuting. 

– I like challenges, and I think that is why I do 
things such as extreme sports and ISFiT. Although 
a lot of the work with ISFiT has been new and scary, 

T

KAJA Juul SKARBØ 

I like challenges, and I think 
that is why I do things such as 

extreme sports and ISFiT.
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I played a little rugby to maintain my talent. I 
started playing handball again when I came back to 
Norway, but quickly realized that my interests had 
changed.

Her commitment to politics escalated during 
a six-month stay in El Salvador for a solidarity 
brigade. In El Salvador, she experienced that life 
is much tougher than the way we know it in Norway.

– In El Salvador I washed my clothes in the river 
and cooked meals on bonfires. It was really strange 
to return to Norway. For a period of time I consi-
dered to simply go and live in another country, but I 
heard a lot of positive things about the student envi-
ronment in Trondheim, so I decided to give that a 
try instead.

She started on a master programme in energy 
and environment in 2010 and immediately she 
joined ISFiT. In her first year at university she 

volunteered as a workshop leader.
– I looked at options for volunteering and ISFiT 

seemed to be the most meaningful organization. 
I felt that through ISFiT I got the opportunity to 
work with what I truly cared about.

CONtRIButIONS. The president always choose 
the theme for the international festival. Kaja had it 
figured out before she even applied for the chore.

– In El Salvador I saw the importance and rele-
vance of global trade, and early I meant that it 
should be the theme for ISFiT.

Kaja decided that she wanted to contribute to 
make a change for her friends and how they lived in 
El Salvador.

– I lived with poor farmers, they were my 
friends. For me the friendship was very close. 
Suddenly I felt that I had to do everything I could 
to help making a change.

At that point the thought of applying for presi-
dent had not even crossed her mind.

– For me the theme was crystal clear, but the 
problem was whether I should run for election. 
Perhaps I had the opposite order than the other 
candidates.

Two weeks before the election, 20 year old Kaja 
decided to give it a try, and as you now know – she 
got the job.

– I was so nervous before the election that 
I headed to the gym every day to get rid of my 
nervousness.

It is now two years ago since Kaja was elected as 
ISFiT’s president.

– The last two years since the election I have 
been pumped with adrenaline, and not from doing 
sports this time. Each week in ISFiT is different 
with new challenges every day.

FRIENDS ON HOlD. Naturally, time for friends 
outside the ISFiT-family is hard to come by.

– I have told my friends to imagine that I am 
on an exchange program, only in Trondheim. I 
am aware that I need to spend some time after the 
festival to win back the trust of my friends that I 
have not spent as much time with during ISFiT.

As a president, Kaja has experienced high work 
pressure. So when she is off on vacation, she makes 
sure to be entirely free and relaxed. Among other 
things she spends her time with her family at a 
cabin in the mountains, but the festival feeling can’t 
leave her completely. Last summer she arranged her 
own mini-festival at her family’s cabin.

– I arranged a festival called «Upseat mountain 
festival» with my friends. The concept is that the 
cultural programme makes itself; everyone who 
participate must do a performance. One guy made 
balloon animals and another one demonstrated 
fencing. Some of my friends play in bands and 
provided a musical ending to it all.

EMBARRASSINg «WEAKNESS». As most 
people, Kaja has a secret she rarely shares with 
anyone. Even though she has a good memory and 

KAJA Juul SKARBØ 

I was so nervous before the 
election that I headed to the 

gym every day to get rid of my 
nervousness.

KAJA Juul SKARBØ 

I have told my friends to imagine 
that I am on an exchange 

program.

learns quickly, not everything comes as easy as Kaja 
wants it to.

– It is a little embarrassing, but I’m not very 
good in geography.

As the president of an international festival, 
some geography skills are required. The partici-
pants travel to Trondheim from 116 countries all 
over the world.

– A goal for me during ISFiT must be to try 
and memorize the countries where the participants 
come from.

DREAM INVENtION. I ask Kaja to put all obsta-
cles aside and tell what her ultimate dream for the 
future would be.

– The dream would be to invent an inven-
tion that ensures food security for everyone while 
ensuring biodiversity in the world.

At the time of writing it is about one week until 
Trondheim gets a visit from 116 different countries. 
The president is surprisingly calm.

– I look forward to see that everything hopefully 
will work and to talk with the participants. I’m also 
excited to see everyone together for the first time 
at the opening ceremony, Kaja says eagerly and 
finishes her free tea. UD

Q & AR

Before this interview we gave our readers and the festival participants the 
opportunity to ask Kaja some questions. We have picked out three ques-

tions that we received by e-mail:

What do you expect from the participants of ISFiT 
when they go back to their home countries? Ruth 
Angelie B. Cruz from South Korea.

– I have high hopes for this year’s partici-
pants. I hope they are committed to make a 
change in their home countries. I want ISFiT to 
be a stepping stone for something more. I also 
hope that the participants stay in touch with each 
other across national borders after their stay in 
Trondheim.

Using the ideologies, the vision of ISFiT and the 
theme of global trade 2013, are there prospects for 
International standardization of global trade and fair 
play? Buh Mi Eric from Belgium.

– There have been ongoing WTO negoti-
ations in the past 12 years, but no agreement 
has been made. The consequence is that it has 
developed agreements between countries and 

unions that are difficult to control. It’s hard to find 
a template for global trade. Most countries think 
of their own financial needs, but if more developed 
countries could see the world as a whole, I think the 
world would be a better place. ISFiT’s participants 
are tomorrow’s leaders. ISFiT aims to be solution 
oriented and I hope the participants can create new 
standards for global trade.

Could fairness in global trade and human rights 
freedom end Africans laxity for economic growth and 
development? Buh Mi Eric from Belgium.

– Yes, I believe that is possible. I think the key 
lies in transmissioning knowledge to develop inde-
pendency. Global trade can be the source to many 
problems, but also the key. During ISFiT everyone 
has equal rights to be heard, and we will focus on 
finding the right keys. 



smaken, sier Tore som forslag til hvordan man 
kan få en mindre bitter kaffeopplevelse hjemme.

Bitterheten man ofte forbinder med kaffe, 
dempes gjerne på denne måten.

– De beste tingene tar tid å like, slik er det 
også med kaffe, forteller han.

ASSOSIASJONER. Tore tror at det man assosi-
erer med en smak har mye å si for opplevelsen av 
aromaen. Å assosiere en kaffesmak med et posi-
tivt minne, vil sannsynligvis gjøre kaffeopple-
velsen enda mer tilfredstillende.

– Det samme gjelder om man assosierer 
smaken med noe negativt: da får man en dårlig 
smaksopplevelse. For barn vil kaffe være noe 
bittert og ekkelt, men med årene mykes dette opp 
og smaken forandres, sier Tore.

Svart magi
Er du kaffefrelst eller venter du fortsatt på en åpenbaring? Hva er egent-
lig god kaffe? Baristaene i byen viser oss hvordan god kaffe trylles fram.

TEKST: Linn Jonsdatter Hammervold og Helene Mariussen FOTO: Helene Mariussen 

Det er kaffen som skal vies oppmerksomhet 
denne kalde februarkvelden, og vi er så 
heldige at vi har sluppet inn i det aller 

helligste, den eldste kaffebaren i byen øverst i 
Nordre. Kaffesmaking kan minne litt om vinsma-
king hvor ord som jordsmonn, oppvekstvilkår og 
avlingsår har stor betydning for smak og kvalitet.

SMAK Og BEHAg. Det er vanskelig å komme 
unna det faktum at smaken er delt når det 
gjelder kaffe. Noen liker den melkebaserte 
kaffedrikken med innbydende skum og lukt av 
krydder, mens andre foretrekker den kullsvarte.
Men det er ikke bare å dele kaffe i to katego-
rier, for svart kaffe er ikke bare svart kaffe, og 
det finnes lettmelk, soyamelk eller ingefærmelk 
for den såre halsen. Går man på en ordentlig 
kaffebar i dag får man det man ønsker, i motset-
ning til mange av kafeene av den gamle sorten, 
hvor filterkaffen står på kolben hele dagen. 

– På mange måter er kaffebaren en nærpub, 
bare uten alkohol, sier Tore Øverleir, avdelings-
leder og barista på Dromedar i gågata.

Tore har svart belte i svart kaffe og er norges-
mester på drikken. Baristaene er eksperter i sitt 
fag, og kan dermed også trylle fram de lekreste 
drikker, alt etter behov og smak.

– Bare det å fjerne det fine skummet som 
dannes på toppen når man brygger svart kaffe, 
cremaen, kan føre til tydelige endringer i selve 

Dessuten mener han at kaffedrikking kan ha 
en sosial valuta; Å drikke kaffe er tross alt mer 
«voksent».

FRA RANKEN tIl KOPPEN. Måten kaffen er 
behandlet på fra den var et bær på en ranke til 
du finner den glodhet i flytende form i koppen 
din, er helt avgjørende for hvordan den vil 
smake. 

– Her er det snakk om blant annet oppvekst-
vilkår og hvor kjærlig man har vært i plukkepro-
sessen. Bønner som har blitt tørket inne i bæret 
får naturlig nok et veldig bærpreg i smaken, 
forteller Tore og deler ut smaksprøver av det 
svarte gullet.

 Vi får erkjenne kaffe med tydelige innslag av 
jordbær og fruktige smaker, men også kaffe som 
havner på den andre enden av skalaen. Det rulles 
rundt i munnen, og vi får beskjed om å benytte 
hele tunga for virkelig å kjenne på smaken. 
Aromaen av plantejord og te preger den nytrak-
tede kaffen. 

KAlD KAFFE. Tore forteller at god kaffe 
smaker bra også når den er kald, mens dårlig 
kaffe preges av bitterhet når den er avkjølt.

– Man kjenner det ofte på kald kaffe om den 
er av god kvalitet, det er akkurat som at varmen 
kamuflerer den dårlige smaken, sier Tore.

Kvalitetskaffen er nemlig god også når 

den er kald, sier han mens han veier og måler 
kaffebønner og vann nøye på en kjøkkenvekt. 
Desto renere smak kaffen har, desto høyere er 
kvaliteten.
Han forklarer at kaffen man kjøper i dagligva-
rebutikken og trakter hjemme ikke smaker noe 

godt når den blir kald. Kaffebønnene som er 
brukt er gjerne av ulik kvalitet, modenhet og 
årgang, og dette kan gi store utslag på smaken.

luFt Og KJÆRlIgHEt. Tore måler og 
forteller, man må holde tunga rett i munnen for 
å få med seg alle detaljene. Han viser oss fire 
sentrale måter å tilberede kaffe på, og forklarer 
nøye underveis. I tillegg til presskanne og 
manuell «kaffetrakter», også kalt «kalita», er det 
siste innen kaffebrygging «aeropress». Aeropress 
vil koste deg en liten femhundrelapp. Navnet 
kommer fra den fjerne fetteren, Aerobie, den litt 
mindre kjente broren til frisbee. Det er selvføl-
gelig luft som er fellesnevneren. Et lett og raskt 
lufttrykk filtrerer kaffen og gir deg en kopp eller 
to, avhengig av vann- og kaffemengde. En kaffe 
av aller høyeste kvalitet.

– Perfekt for den kaffedrikkende studenten 
som har liten tid. En kopp kvalitetskaffe i bare 
en håndvending, sier Tore og demonstrerer 
kontrollert.

Allerede når de hele kaffebønnene måles 
opp, kjenner man at det kiler liflig i nesebo-
rene. Han har et bredt spekter av kaffe foran seg 
og forklarer at samme kaffe ikke alltid smaker 
likt. Kaffens oppvektsvilkår varierer nemlig fra 

sesong til sesong, altså vil ikke den samme type 
kaffe alltid smake helt likt. 
Hvor i verden kaffen er fra, kan også kjennes på 
smaken. Kaffe bærer nemlig karakter fra hvilket 
land og kontinent den er dyrket i. Indisk kaffe 
har gjerne lav syrlighet og bærer preg av tobakk 
eller nøtter. 

– Kaffe fra Afrika har mer aroma av bær, hvor 
spesielt Kenyas kaffe har mer syrlighet, sier Tore.

Dette er vitenskap, men som all annen viten-
skap, så kan det læres. Kjenner du at du har en 
amatørbarista i magen, så vil det utover våren 
dukke opp kaffeskole, hvor menigmann kan 
dykke enda dypere i den svarte materien.

KVAlItEt KOStER. Ikke alle forstår poenget 
med dyr kaffe på kaffebar når man selv kan lage 
det hjemme på sitt eget kjøkken. Selve prisen 
er et av motargumentene for å drikke kaffe ute. 
Tore har mange argumenter for at man bør 
trekke ut støpselet på kaffetrakteren hjemme og 
komme seg på bar.

– Kaffen man kjøper på kaffebar er gjerne 
noen tikroner dyrere enn i butikken, men det 
er gode grunner til det, man betaler for kvali-
teten. Det er derfor vi ikke opererer med påfyll, 
det skal være kvalitet, og ikke kvantitet, forteller 
Tore.

Rettferdige forhold for bøndene, og nøye 
høsting slik at bare de beste kaffebønnene blir 
plukket ut, er også viktige elementer når det 

kommer til pris. 
– Derfor er det en grunn til at billig kaffe er 

billig, og kvalitetskaffe er mer 
kostbart, sier Tore.

KAFFEKOMPISEN. 
Daglig leder Kim 
Jakobsen ved kafeen 
Kaffekompisene på 
Valentinlyst senter, 
Kim Jakobsen, har 
siden studietiden vært 
kaffefrelst. Hans første 
kaffeåpenbaring hadde 
han en kald vinter i 
1994, da en kopp med 
varm kaffe gjorde et så 
godt inntrykk at han nå 
må ha seks kopper daglig. 
Rundt halsen har han et 
kjede med en kaffebønne av 
sølv, som den troende kaffeentusi-
asten han er blitt. Arbeidet beskriver 
han som noe man alltid kan lære noe nytt av.
På de fire årene Kim har drevet Kaffekompisene, 
har det tittet mange forskjellige innom den lille 
kafeen.

– Vi har det meste, alt fra nye ansikter til 
stamkunder som rulatormafiaen, sier han.
På spørsmålet om hvilke typer kaffe de tar inn, 
svarer Kim lattermildt.

– Det jeg selv synes er godt. 
Han forteller at vareutvalget er veldig sesong-

basert, og at de for tiden har en vinterkaffe som 
anbefales til trøtte morgener for de som har 
vanskeligheter med å våkne.
Visstnok er det en sammenheng mellom individ 
og smak; en dyp, fyldig og rund kaffe passer for 
eksempel til deg som liker å slappe av, eller kose 
deg. Er du en aktiv sjel som farter mye rundt vil 
en kaffe med skarphet smake bedre. 
 Kim påpeker at det er vanskelig å definere smak.

– Smaken er alltid veldig individuell, det er 
nesten umulig å diskutere smak. Men om en ikke 
liker kaffe er det bare fordi en har smakt dårlig 
kaffe.

Så, hva er egentlig god kaffe?
– At man blir glad når man drikker den, sier 

Kim med et overbevisende smil. 
UD
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tORE ØVERlEIR
Avdelingsleder og barista på Dromedar

De beste tingene tar tid å like, slik er det også 
med kaffe

KIM JAKOBSEN
Daglig leder ved Kaffekompisene

Vi har det meste; alt fra nye ansikter til 
stamkunder som rulatormafiaen

tORE ØVERlEIR
Avdelingsleder og barista på Dromedar

På mange måter er kaffebaren en nærpub, 
bare uten alkohol

NORgESMEStER I KAFFE: Tore Øverleir briljerer med kaffekanna på Dromedar.



Herr foreleser,
beklager å avbryte, men...

TEKST: Anders Havdal Tangenes ILLUSTRASJON: Kanutte Torsteinsdottir Næss
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... etter å ha hørt deg snakke om Platon 
i tjue minutter, har jeg noen umiddel-

bare teorier om hvorfor han tok feil basert 
på absolutt ingenting annet enn en plutselig 

magefølelse. Mange studenter i denne salen har 
interesse av at jeg prater om dette i ti minutter.

... jeg tror både du og de andre studentene vil sette 
pris på at jeg kan komme opp med enda et eksempel 

på det du snakker om, i tillegg til dine åtte. Bare 
hyggelig.

... la meg svare utfyllende på det helt åpenbart reto-
riske spørsmålet ditt.

 ... tilbakemeldingene fra referansegruppen sier at de 
fleste studentene på dette kurset ønsker flere innspill 
fra salen. Mer spesifikt ønsker de flere innspill fra meg. 
Hva? Nei, ikke den referansegruppen. Jeg lagde en ny 
og bedre gruppe. Foreløpig er det bare meg.

... tillat meg å svare på det spørsmålet fra min medstu-
dent. Jeg har tross alt studert i ett år allerede og har 
dessuten åpnet Wikipedia på pc-en. 

... aksenten over den ene e-en i «megszentségte-
leníthetetlenségeiteknek» står feil vei.

... for 23 minutter siden sa du «stille 
spørsmålstegn ved». Det heter egentlig 
«sette spørsmålstegn ved». Nå er jeg litt 
sliten i armen etter å ha holdt den oppe i 
22 minutter. Uheldig at du ikke la merke til 
meg tidligere, selv om jeg kunne sverge på at 
vi hadde blikkontakt flere ganger.

... det du sier om at mange i Asia ikke snakker 
engelsk er feil. Jeg var en gang på ferie i Thailand, 
og resepsjonisten vår snakket veldig bra engelsk.

... den andre referansegruppen er udugelig. De skrev 
at foreleserne burde bli flinkere til å avbryte «den 
sosialt tilbakestående pensumrytteren med munn-
diaré som aldri holder kjeft». Hvem skal liksom det 
være? Bortsett fra meg er det jo ingen som deltar 
aktivt i forelesningene i denne klassen. Alle andre 
er som zombier.

... her er noen bilder fra ferien min i Thailand.

... hvor er alle de andre studentene idag? Hva 
mener du med at de sluttet? Åja, der kommer 
de. Hvorfor har de med seg fakler, høygafler 
og tau?



39Kultur

Foto: Juliana Martinsen

Moddi briljerte i en storsal 
stappfull av studenter
side 48

Phil T. Rich ble årets Urørt

Randi Alice Stokka har hatt besøk av utenlandsstudenter siden 1999
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Som i en slags moderne trekanthandel ender 
mobiltelefonen opp på det samme geografiske området 
som unnfanget idéen om den. Mange av produktene 
man omgir seg med kan spores gjennom en blodig og 
brutal produksjonskjede. Man kunne ha valgt hvilken 
som helst mobiltelefon, og funnet en biografi som vitner 
om mengder av vold.

 Komponentene i mobiltelefoner er blant annet 
avhengig av mineralet koltan, som ofte utvinnes i 
gruver kontrollert av krigsherrer i Den demokratiske 
republikken Kongo. Mineralforekomstene er en av 

Årets studentfestival er et vindu til en global vev 
av handel som er alt annet enn vakker. I ti dager annen-
hvert år blir vår lille by i nord gjestet av studenter 
og foredragsholdere fra verdens fire hjørner. Selv om 
besøket snart reiser hjem, er idéene om etisk handel 
for viktige til at diskusjonen slutter når ISFiT er over. 

Enorme krefter settes inn på å tjene penger på 
emosjonell tilknytning, og produksjon av meningsinn-
hold til forbukergoder. Billige råvarer og arbeidskraft 
presser produksjonskostnader ned til et minimum, og 
inntekter maksimeres ved å få oss til å betale for merver-
dien i merkevarer. Dette resulterer blant annet i at 
58% av de kronene man betaler for en Iphone tilfaller 
Apple, etter produksjonskostnadene er trukket fra. 
Dette medfører at selskapet omsatte for 153 milliarder 
i 2012. Dette er mer enn bruttonasjonalproduktet til 
de fleste selvstendige stater i verden. 

Moderne trekanthandel

58% av de kronene man betaler for en 
Iphone tilfaller Apple, etter produksjons-

kostnadene er trukket fra.

Produktene vi omgir oss med har en voldelig biografi.

Kristoffer Svendsen
Kulturredaktør

KoMMenTAr

finansieringskildene til en borgerkrig som har tatt 
livet av over 3 millioner kongolesere. et mineral som 
kunne gitt rikdom og utvikling, blir brukt på våpen-
import og krigføring som frarøver landet økonomisk 

vekst. Men for importører av mineralet bidrar de usta-
bile forholdene til lave priser, noe som holder produk-
sjonskostnadene nede.

Koltan kjøpes opp av foredlingsindustri og elek-
troniske teknologikonsern. en av disse bedriftene er 
Foxconn, en taiwansk produsent av elektroniske kompo-
nenter, og underleverandør til blant annet Apple og 
Sony. Lav lønn, lange arbeidsdager og monotont arbeid 
har gitt utslag i en selvmordsbølge blant konsernets 
fabrikkarbeidere. Siden 2010 har over 25 ansatte tatt 
livet av seg, de fleste ved å hoppe fra fabrikktak. Som 
mottiltak har Foxconn montert sikkerhetsnett rundt 
sine fabrikker, for å forbedre sitt forhold til forbrukerne. 

Dette omfatter langt på vei ikke bare mobilte-
lefoner. De fleste produktene som sømløst glir inn i 
våre liv, produseres under forhold som i europa var et 
tilbakelagt stadium i begynnelsen av forrige århundre. 
Foxconn og Apple er på langt nær særtilfeller, men 
velges på grunn av de gjenkjennelige merkevarene. I 
tur har nike, H&M, Shell og esso nådd overskriftene 
på grunn av kritikkverdige arbeidsvilkår. Årets ISFiT-
seminarer er viktig for å problematisere en forbruker-
kultur tilsynelatende blottet for etisk gangsyn.
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jeg hadde ikke forventet at den skulle 
bli så populær. og det skjedde så fort 
også. For et år siden tenkte jeg at jeg 
skulle slutte med musikk. Ikke det at 
jeg hadde holdt på så lenge, men jeg 
følte at jeg hadde alt å bevise og ingen-
ting å tape. om det finnes en bunn har 
jeg vært der, både fysisk og psykisk.

Karrieren til Phil T. rich startet da 
han bodde i Bærum og spilte fotball. 
etter å ha slitt med skader byttet han 
ut fotballskoene med mikrofonen og 
startet gruppen Hustle&Flow. nå er 
det en annen gruppe som er viktig 
for rapperen, nemlig kollektivet 
B.A.W.S. (Being Artful With Style.) 
Blant medlemmene, er emilio og 
Aon som også har blitt kåret til Ukas 
Urørt. B.A.W.S. består av personer som 
driver med alt fra musikk til video og 
fotografi. 

– De betyr alt for meg. Uten dem 
hadde jeg ikke vært en dritt. Aon tok 

«Jeg flyr kjapt inn i en hoe, like kjapt 
ut igjen. Du vet hvordan det går, min 
sønn er på snuten din.»

Linjene er fra sangen «Gal» av 
rapperen Phil T. rich. Låta, fra ep-en 
«Kom Så Tok Færdiih», førte til at han 
ble kåret til Ukas Urørt.

– Dette er helt sykt. Så du hvordan 
jeg nesten grein andre gangen vi ble 
ropt opp? Det er en ubeskrivelig følelse. 
Jeg er utrolig ydmyk for å få være med 
og delta sammen med så mange andre 
talentfulle mennesker. For å være helt 
ærlig, trodde jeg aldri jeg skulle komme 
så langt.

Kom så tok Færdiih!
– Det var godt å se buzzen ep-en fikk, 

toget i åtte timer opp til Trondheim, 
uten at jeg hadde sagt noe. Vi kan 
hjelpe hverandre med alt, og vi driver 
hverandre fremover.

rapperen, som egentlig heter Arif 
Salum, forklarer meg hva som ligger 
bak artistnavnet.

– Phil T. rich spiller på den siden 
av meg som er ung, dum og vågal. Han 
snakker før han tenker, og sier det han 
mener. Han skal bli så stor som det er 
mulig å bli på stjernehimmelen.

For de som ikke har hørt tekstene 
til Phil T. rich spiller de mye på refe-
ranser og punchlines. 

– For meg kommer det helt naturlig. 
Det blir en måte for meg å få de som 
hører musikken min til å forstå det jeg 
sier bedre. Jeg kan ikke helt forklare 
det, det bare skjer. 

Kommer du kun til å rappe på norsk 
fremover? 

– Jeg startet jo med engelsk og 

kommer nok til å vende tilbake til det 
senere. Skal bare finpusse litt.

Framtiden
når man vinner Urørtfinalen får man 
25 000 kroner, og muligheten til å 
opptre på noen av norges største festi-
valer, som Hove og Øya. Men først er 
det andre ting som er i fokus. 

– Jeg skal sitte i studio og bo i 
studio! Jeg skal prøve å få gitt ut noe i 
løpet av året. om det blir debutalbumet 
får vi bare vente og se. Så er det bylarm 
som jeg har ventet på lenge.

Manageren til Phil T. rich sier de 
har dårlig tid, og at de må skynde seg 
til hotellet. Jeg avslutter med å spørre 
han om Trondheim 

– Det er en utrolig bra by og det 
var et utrolig bra publikum da vi frem-
førte. Jeg har familie her så jeg kommer 
tilbake snart. Shout out til olav den 
hellige! UD

TeKST:  Andrew K. Mukuria
 andmuku@underdusken.no
FOTO:  Tora Alexandersen
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Phil T. Rich vant Urørtfinalen torsdag. De neste månedene skal brukes til plateinnspilling og festivaler.
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Teaterhuset Avant Gardens vårpro-
gram består av forestillinger produ-
sert av kompanier som kan vise seg å 
utfordre alle sanser hos publikum.

2. februar arrangerte Teaterhuset 
Avant Garden programmarkering 
i forbindelse med vårprogrammet. 
Kommunikasjonsansvarlig Anne-Karin 
risom olsen forteller at arbeidet med 
programmet gjøres kontinuerlig, og ofte 
langt fram i tid. Avant Garden produ-
serer i liten grad forestillinger selv, og 
de forestillingene som vises er på invi-
tasjon fra teateret selv.

– Teateresjefen fungerer som kurator, 
og reiser rundt for å se forestillinger og 
arbeider, og velger ut scenekunst som 
er aktuell for teaterhusets scener. Men 
her er det mye som skal klaffe for at 
programmet skal gå opp, sier olsen. 

Finansiering er ofte en avgjørende 
faktor for hvorvidt en forestilling kan 
produseres eller ikke. Det er i hovedsak 

bevilgninger fra Kulturrådet som driver 
slik produksjon fram i norge. 

– Programmet og forestillingene 
avhenger av de ulike kompanienes reise-
planer, tidskjema og finansiering. Derfor 
har vi ikke alltid mulighet til å fastsette 
programmet så langt fram i tid, sier hun. 

Samarbeid
Til tross for at Avant Garden i liten 

grad driver med produksjon av fore-
stillinger, driver de med det som kalles 
co-produskjon. Det innebærer at teater-
huset bidrar til ulike kompaniers utvik-
ling av forestillinger.

– Det er ikke nødvendigvis bistand i 
form av rene penger. Vi kan også bidra 
med eksempelvis teknisk bistand eller 
bruk av saler og øvingsrom, forteller 
olsen.

I vårens program er det flere fore-
stillinger Avant Garden har co-produ-
sert. Allerede 20. februar har forestil-
lingen Moi, Mord av Ingrid Holm 
Urpremiere. Forestillingen baserer seg 
på å utforske akademisk makt i dagens 
kunstsamfunn. 

I 2011 var teaterhuset med å co- 
produserte forestillingen Klinsj, som 
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TeKST:  Silje Vollan                            
 krisaura@underdusken.no
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nå er satt opp på nytt i vårens program. 
Forestillingen har vært på reise både i 
norge og i utlandet.

– nå er den tilbake på Avant Garden. 
Det er fordelaktig at forestillinger vi har 
bidratt til også blir vist andre steder, 
sier olsen. 

Spesielt utvalgt
På spørsmål om hva kommunika-

sjonsansvarlig spesielt vil trekke fram 
i vårprogrammet, nevner hun forestil-
lingen Field Works - office som vises i 
mars. 

– Scenekunstduoen Heine røsdal 
Avdal og Yukiko Shinozaki har fått et 
slags favorittstempel hos oss på Avant 
Garden, sier olsen. 

Målet med Avdal og Shinozakis 
forestilling er å frambringe følelser og 
tanker i rom som ikke vanligvis er asso-
siert med kunstnerisk produksjon. Fokus 
er rettet mot den finansielle markedsø-
konomien og politiske organer.

– Arbeidet er veldig interessant, og 
som publikum må man stoppe opp og 
tenke litt. De utfordrer publikum på 
flere områder. Det gjør at vi har høye 
forventninger til forestillingen Field 

Works-office.
Stykket er en del av serien Field 

Works, der duoen tidligere har vist Field 
Works - hotel under Bastardfestivalen 
i 2010. Begge produksjonene foregår 
slik at publikum går sammen to og to, 
og forestillingen varer en halv time for 
hvert par.

Publikum inkluderes
 – Jeg vil også trekke fram forestil-

lingen Undertone. Denne er spesielt 
interessant fordi den henvender seg 
til alle sansene, bortsett fra synet, sier 
olsen. 

Tidligere omtale av dette stykket, 
framhever hvordan forestillingen skaper 
et samarbeidsforhold med publikum. 
De mange virkemidlene i stykket 
gir noe som kan kalles en sensorisk 
erfaringskunst. 

– Forestillingen er laget av den 
franske koregrafen Sidney Leoni i 
samarbeid med utøvere fra hele europa, 
sier olsen.

Den deltakerrike forestillingen 
Undertone som til og med har egen 
duftdesigner, blir å se på Teaterhuset 
Avant Garden mot slutten av mars. UD

Den 15. februar kåres «Årets helårsarrangør 2012» av Norsk Rockforbund. Studentersamfundet i Trondheim og 
Hulen i Bergen er begge nominerte.

Pr-ansvarlig Morten Ansteensen ved 
Studersamfundet sier at det er en 
stor ære å bli anerkjent som konsert-
arrangør ikke bare blant utesteder i 
Trondheim, men også sammenlignet 
med konsertarrangører i andre norske 
byer. 

– nominasjonen viser at det er 
mange som liker Studentersamfundets 
konsertarrangementer. Som en institu-
sjon med bortimot 10 000 medlemmer, 
er det naturlig at Samfundet stiller 
sterkt når publikum nominerer, sier 
han.

Prisen er ny av året og deles ut under 
Bylarm i oslo. Det er medlemsorgani-
sasjonene i norsk rockforbund som 
kårer vinneren. Leder Line endresen 
av norsk rockforbund mener at dette 

er særegenheten ved kåringen.
– Prisen er i seg selv stor fordi det er 

kollegaene, de andre arrangørene, som 
gir utmerkelsen. norsk rockforbund 
er konsertarrangørenes egen interesse-
organisasjon og består av om lag 200 
helårsarrangører og 80 festivaler fra 
hele landet. 

Størst i Trondheim
Samfundet, hvor det hver helg gjennom 
hele studieåret arrangeres konserter, 
drives av omlag 1200 frivillige studenter 
fra alle Trondheims studieinstitusjoner. 
Ansteensen mener det er mye som gjør 
konsertopplevelsen på Samfundet unik. 

– Samfundet er først og fremst den 
største helårsarrangøren i Trondheim. 
Med scener av ulik størrelse har vi 
mulighet til å representere hele spek-
teret av musikere, sier han. 

Ansteensen vektlegger de gode 
bookerne på Samfundet som han mener 
gjør en fantastisk jobb med å få artister 
til huset. Spesielt på de mindre scenene 

Klubben og Knaus, hvor mindre kjente 
artister spiller.

– Dette er musikere som ikke nødven-
digvis er kjente i dag, men som garan-
tert er på vei oppover. en rekke norske 
artister føler av denne grunn en sterk 
tilhørighet til Studentersamfundet, 
sier han. 

Ansteensen mener gjestene deler 
denne tilhørigheten.

 – Det at det kan dukke opp kjente 
fjes i døra, bak lydbordet og i baren, 
bidrar til den gode stemningen på 
Studentersamfundet, sier han. 

Hulen
Hulen i Bergen er et anerkjent forum 
for undergrunnsmusikk, men arran-
gerer også konserter med større og mer 
kommersielle artister. Scenen drives 
av 140 frivillige som legger ned mye 
arbeid for å få et best mulig konsert-
program. Arrangementsansvarlig ved 
Hulen, espen overskeid, mener ildsje-
lene som jobber ved Hulen bør ta mye 

av æren for årets nominasjon.
– Hulen er en særegen konsertleve-

randør, både på grunn av lokalene og 
artistene vi booker. Det blir lagt mye 
vekt på hvordan man behandler artis-
tene på Hulen, noe som legges merke til, 
og sikrer oss flere gjengangere i konsert-
programmet, sier han.

Hulen ble kåret til «Årets konsertar-
rangør i 2011», av landsmøtet til norsk 
rockforbund, en hederspris som deles 
ut annethvert år. Dette er en utmer-
kelse til et medlem, uavhengig om det 
er en helårsarrangør eller en festival. 
espen overskeid sier at det er veldig 
gøy å bli nominert til «Årets helårsar-
rangør 2012». 

– Alle som jobber her, jobber med 
noe de brenner for og er fornøyde med 
det programmet vi har. At samarbeids-
partnere, publikum og artister aner-
kjenner arbeidet vårt er veldig fint. Det 
er så mange arrangører i norge, og at vi 
er en av finalistene i år også, er utrolig, 
sier overskeid. UD

SAMFUnDeT

TeKST:  Sarai Folkestad 
 Hanna Malene Lindberg
                          sarafolk@underdusken.no
FOTO: Silje Krager (Arkiv)

Oppgjør mellom scener

Vårslipp hos Avant Garden

Foto: HMPinnsvinet



I døra inn til et rekkehus på Saupstad 
blir vi ønsket velkommen av dama 
som sannsynligvis har invitert med 
seg flest utenlandske ISFiT-studenter 
hjem. når randi Alise Stokka tenker 
tilbake på alle gangene hun har vært 
en del av vertsordningen må hun telle 
på to hender. For siden 1999 har hun 
tatt i mot totalt fremmede mennesker 
som ikke alltid snakker like bra engelsk. 
Hun har redd opp senger, smurt brød-
skiver til frokost og kvelds, og sørget for 
at nærmere 70 utenlandske studenter 
har det bra under festivalen de siste 
årene. 

– når de kommer til dette landet 
koster det så himla lite å ta dem i mot 
og vise hvordan et norsk hjem kan være. 
Jeg vil helst se at de slipper å bo på en 
kald sovesal, det syns jeg er helt forfer-
delig å tenke på. Så det var vel utgangs-
punktet for mitt engasjement. Første 
gangen lå jeg selv på sofaen, 

Mer enn 450 utenlandske studenter 

kommer til årets ISFiT. Av disse skal 
randi Alise Stokka ta i mot syv 
personer som kommer fra forskjellige 
steder rundt omkring i verden. og når 
så mange ukjente lever så tett oppå hver-
andre vet man aldri helt hva man får.

– Jeg husker fem personer fra Serbia 
som kom til meg. På en eller annen måte 
fikk de med seg at den gamle serien 
Dallas gikk på tv-en. og da hadde 
visstnok Dallas kommet lengre ut i 
sesongene her i norge enn i Serbia, så 
de satt klistra til skjermen store deler 
av oppholdet. 

Venner for livet
Har man et ledig rom eller en sove-
sofa i stua som sjeldent blir brukt, 
kan det være en god idé å melde seg 
opp som vert for den internasjonale 
studentfestivalen.

ISFiT-president Kaja Juul Skarbø 
mener at vertsordningen gir mulig-
heter for livslange vennskap.

– Å være vert gir deg en unik 
mulighet til å bli kjent med en ny person 
fra en helt annen kultur. Jeg tror mange 
er verter for å stifte nye bekjentskaper, 
og kanskje få seg en venn for livet fra 
et helt annet sted på kloden. Jeg tror 
også mange familier er verter fordi de 
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Siden 1999 har Randi Alise Stokka hatt 
besøk av nærmere 70 utenlandske 

studenter.

ønsker at barna skal bli kjent med andre 
kulturer. 

I rekkehuset på Saupstad bor en av 
de familiene som har fått oppleve å bli 
kjent med mange forskjellige kulturer.

– Jeg husker vi fikk besøk av en fra 
Kairo. Han fortalte oss tidlig at han 
selv var fra enkle kår og at han aldri 
hadde opplevd noe som dette før. ISFiT 
og Trondheim var hans første møte med 
utlandet og omverdenen. 

noen år senere ringer studenten fra 
Kairo til randi og forteller at han er 
tilbake på besøk i Trondheim.

– Da bodde han på en annen plass 
i byen. Men han kom opp til oss en tur 
og endte opp med å overnatte på sofaen 
til neste morgen. Det var himla artig å 
se ham igjen. 

Det å møte andre fremmede
randi Alise Stokkas kjeller bærer preg 
av besøkene. Suvenirer og gaver fra 
studentene er plassert på veggen som 
trofeer. Marokko, russland, Serbia, 
egypt, USA og Sierra Leone er land 
som hun har hatt besøk fra. Det er 
tydelig at alle menneskene som har 
gått inn og ut av døra på rekkehuset 
på Saupstad har gjort inntrykk.

– Det har vært fantastisk. Jeg har 

hatt noen suverene folk på besøk. Det 
har gitt meg, og familien, muligheten 
til å lære andre kulturer å kjenne. Det 
som er så morsomt er at det virker som 
om studentene selv setter stor pris på at 
de får bo sammen med mennesker fra 
forskjellige kulturer. Så de får sjansen til 
å bli bedre kjent med hverandre. 

Skarbø forteller at lærdommen fra 
vertsordningen går begge veier. Både 
for vert og besøkende.

– Våre utenlandske deltakere får 
oppleve norsk kultur. Det ville ikke vært 
det samme om de sov i en gymsal eller 
noe lignende. også mange i Trondheim 
har fått utvidet sine perspektiver. Dette 
er viktig for ISFiT, en festival uten verts-
ordningen ville vært en veldig annen 
festival. 

Årets besøk til Saupstad kommer 
dagen etter. Kjeller og rom er allerede 
forbredt til studentene. Senger er gjort 
klare og randi Alise Stokka gleder 
seg til besøk. Vertsordningen har gitt 
mersmak. Hun har ennå ikke planlagt 
å gi seg som vert.

– Jeg aner ikke hvor lenge jeg 
kommer til å holde på med dette. Jeg 
skal jobbe til jeg ikke orker mer. De blir 
ikke kvitt meg med det første!

UD

Mor-
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I kunsten er referanser et hyppig 
brukt virkemiddel, men hva er de 
egentlig?

Uansett hvor du drar, er det 
noen som har vært der før deg. 
originaliteten er død, og alle idéer 
er allerede tenkt. Det eneste man kan 
gjøre er å bygge på det som finnes, 
enten det er innenfor litteraturen, 
filmkunsten, eller musikken. Mange 
vil påstå at for virkelig å kunne sette 
pris på stor kunst, må man ha kjenn-
skap til de store innenfor sjangeren, om 
det er Shakespeare eller Bibelen. Men 
er bruken av referanser bare et kode-
språk mellom kunstnerne og akade-
mikerne, som flyr langt over hodet til 
publikum?

Forventning og inkludering
Forskning fra Universitetet i California 
viser at når en leser fanger opp 

Kunsten å referere

referanser i en bok, aktiviseres de 
områdene i hjernen som har med lang-
tidshukommelse å gjøre. Dette er med 
på å gi leseren økt fokus. referanser 
inkluderer leseren, og gjør lesingen til 
en mer aktiv prosess. referansebruk 
gir kunstneren kunstneren en mulighet 
til å vekke en idé, eller en følelse hos 
publikum. Kunstneren slipper å måtte 
bruke plass på å gjøre det selv, samtidig 
som det vekker følelser av nostalgi. I 
tillegg er det en utfordring fra kunst-
neren som ligger bak, en slags test av 
publikums kunnskap. Det er en fin 
balansegang i en god referanse. Den 
burde kun benyttes for å oppnå noe 
innenfor boken, ikke for å vise hvor 
smart og belest forfatteren er. Den må 
ikke være for åpenbar, fordi da risi-
kerer du at den blir platt, samtidig skal 
den ikke være så obskur at den blir 
borte i oversettelsen.

Flere lag
en referanse kan være en anerkjen-
nelse av en inspirasjonskilde, eller som 
sir Isaac newton sa i et sitat fra filo-
sofen Bernard av Chartres «Hvis jeg 

har sett lengre enn andre, er det fordi 
jeg har stått på skuldrene til kjemper». 
I den dystopiske filmen V for Vendetta, 
finner man igjen slagordet: «Strength 
through Unity. Unity through Faith» 
gjennom hele filmen, som er et tydelig 
nikk til Partiets slagord «War is Peace. 
Freedom is Slavery. Ignorance is 
Strength» fra George orwells’ klas-
siker 1984. Det er tydelig at mye av 
historien i V for Vendetta er inspirert 
av 1984, og ved å inkludere denne 
referansen viser manusforfatteren at 
han anerkjenner orwell som en inspi-
rasjonskilde til sin historie samtidig 
som det understreker den totalitære 
tonen i filmen. 

I Lars von Triers’ film Melancholia 
er en av referansene med på å skape en 
ny forståelse for filmen. Hovedpersonen 
i filmen er den psykisk syke Justine, 
spilt av Kirsten Dunst, som har nok 
med å håndtere sitt eget liv, mens 
planeten Melancholia er på vei til 
å kollidere med jorden og dermed 
utslette menneskeheten. På filmcoveret 
ligger Dunst nedsenket i en elv kledd 
i en brudekjole, som refererer til John 

TeKST:  Bård Johansen
 bajahn@underdusken.no
ILLUS:  Mari Synnøve Gjertsen

reFerAnSer
everett Millais maleri av den tragiske 
skikkelsen ophelia fra Shakespeares’ 
Hamlet. ophelia blir drevet til galskap 
av mordet på sin far og ender sitt liv i 
en kald elv, og parallellene til Justine er 
mange. når man først ser disse koblin-
gene gir de en mulighet til å se og tolke 
filmer på en helt ny måte.

Referansehumor
Det er ikke bare i innenfor høykul-
turen at bruken av referanser er 
utbredt. I amerikanske komiserier 
har det i de siste årene blitt populært 
med en slags referansehumor, ledet av 
serier som The Big Bang Theory og 
Community. The Big Bang Theory er 
full av referanser til nerdekultur, mens 
Community baserer mesteparten av 
sin humor på metareferanser av selve 
tv-serieformatet. Den store forskjellen 
er at The Big Bang Theory bruker refe-
ransene til å gjøre narr av verkene de 
refererer til. Dette blir tydelig illus-
trert av den sosialt tilbakestående 
fysikkprofessoren Sheldon, som er 
altfor opptatt av tegneserier og andre 
nerdete ting. Communitys’ bruk 

I kunsten er referanser et hyppig brukt virkemiddel,
men hva er de egentlig?

av populærkulturelle referanser er 
derimot en hyllest til alle de klisjeene 
som gjennomsyrer amerikansk 
popkultur. episode 18 i sesong 2 av 
Community leverer et eksempel på 
hvordan man kan trekke humor ut av 
en hyllest til Pulp Fiction, som også 
fungerer selv om du ikke har inngå-
ende kunnskap om selve filmen. For 
å se hvordan det ikke skal gjøres, følg 
med i The Big Bang Theory og legg 
merke til at hver gang Sheldon sier 
noe så svarer Penny med at hun ikke 
forstår hva han refererer til. På med 
latterboks. 

En skattejakt
Vær litt på vakt neste gang du ser på 
en film, en tv-serie eller leser en bok. 
Hvis du ser noe som virker kjent, er det 
meget mulig at det er en referanse som 
er plassert med hensikt. Prøv å finn ut 
hva det er forfatteren refererer til, og 
hvorfor han har gjort det. Det er utrolig 
hvor mye interessant du kan finne. 
For å sitere litteraturviteren roland 
Barthes: «All tekst er bare en ny vev 
av gamle sitater.» UD
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Rett mann på rett plass
Moddi - SToRSALEn - 8.FEBRuAR
TeKST:  BAARd JAHnSEn  bajahn@underdusken.no  FOTO:  JuLiAnA MARTinSEn

KonSERT

tok både kritikere og publikum med 
storm, og mine forventninger til det 
nye albumet var skyhøye i forkant av 
konserten. Så spørsmålet er: Klarte han 
å innfri? nesten. om Moddi har vært 
nervøs før den vanskelige andreplata, 
viste han ikke det i Storsalen. Flere av 
de nye låtene er blant de beste han har 
laget. Likevel var det noe som manglet.

Moddi er på sitt beste i de rolige 
partiene, hvor hans unike og skjøre 
stemme får mulighet til å skinne 
gjennom det akustiske bakteppet. 
Han har en egen evne til å navigere 
seg gjennom vakre vers og refreng, og 
han klarer å slippe løs en intens despe-
rasjon når det trengs. når Moddi seiler 

På gulvet i en fullsatt Storsal svøpt i et 
hav av telys, var det duket for en intim 
konsert med Senjas store sønn, og alle-
rede etter den første sangen var det 
klart at Moddi hadde Samfundet i sin 
hule hånd. Den lune singelen «House 
by the Sea»fra det nye albumet hans Set 
The House on Fire senket skuldrene 
til publikum allerede fra første stund. 
etter den fantastiske starten forklarte 
han på haltende engelsk (det er tross 
alt ISFiT!), og med en god dose selvi-
roni, at vi skulle få høre hele hans nye 
album «from A to Å». et modig valg 
for en artist med bare en skive bak seg, 
selv om Samfundet er et snilt publikum.

Debutalbumet Floriography fra 2010 

i de roligere delene av post-rocken er 
han på høyde med de virkelig store i 
sjangeren. Imidlertid skurrer det litt 
i overgangene til de tunge partiene 
som er ment for å skape kontraster. 
Der band som Godspeed You! Black 
emperor klarer å få de tunge partiene 
til å føles like naturlige som bølger 
som slår innover en strand, kommer 
Moddis tyngre partier litt ut av ingen-
ting. Dynamikken er ikke helt der den 
burde være, men det blir heldigvis fort 
glemt når han kommer til neste rolige 
vers.

Det blir spennende å se om Set the 
House on Fire blir en like stor suksess 
som Floriography, men i Storsalen viste 

i hvert fall Moddi at han er blitt en 
moden artist som har et enormt poten-
siale. Hvis han fortsetter å rendyrke sine 
styrker, kan han fort bli norges svar på 
Sigur rós.

Mot slutten av konserten begynte jeg 
å bli trett, og selv om encoren «northern 
Line» ble en øyeblikkelig favoritt, skulle 
jeg gjerne hørt noen av yndlingsspo-
rene mine fra det første albumet som 
«Magpie eggs» eller «Smoke». Det får 
forhåpentligvis bli neste gang, og Moddi 
trenger ikke vente til neste ISFiT med 
å besøke Trondheim igjen. 

Moddi tok med Storsalen på en 
koselig reise, og når han dro, satt et 
henført publikum igjen.
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i stykket. 
Kanskje er karakterene fra en annen 

tid, men kjærligheten er dog den samme. 
Vi trenger den like fullt, men vi gjør 
ikke som Fedra som river hjertet sitt ut 
på åpen scene. I 2013 er kjærlighetens 
språk noe som hviskes i øret og holdes 
bak lukkede dører. 

Jean racines stykke er like aktuelt i 
dag, selv om ordene er mindre bombas-
tiske. Personlig synes jeg vi hadde hatt 
godt av å være modigere, tørre å si store 
ord og gi større løfter. 

Kamerat til kamerat

Umulig kjærlighet

STEin ToRLEiF BJELLA - CAFé LøKKA – 7. FEBRuAR
TeKST:  SiLJE VoLLAn  silvoll@underdusken.no  FOTO:  CHRiSTinA undRuM AndERSEn, KAKAo MuSiKK

KonSERT

FEdRA - TRøndELAG TEATER  - 7.FEBRuAR
TeKST: ida lyche  silvoll@underdusken.no  FOTO:  GT nERGAARd, pRESSE

TEATER

publikummet sitt. Kombinasjonen av 
fine, utleverende låter, og personlig 
prating mellom dem, gjør at man raskt 
glemmer at gitaren er litt ustemt på 
førstelåta, eller at han bruker flere 
minutter på å stemme den etterpå. 
Det uslipte og uperfekte blir en del av 
pakka. og det er åpenbart at jeg langt 
ifra er den eneste som lar meg sjarmere. 
Hun som står bak meg synger med for 

relasjoner. Hippolytos elsker Aricia, 
overhodet til en rivaliserende slekt, og 
oinone elsker sin herskerinne, Fedra. 
Det er her handlingen starter. Kongen er 
ute på sjøen, og ryktet går om at han er 
død. når kongen likevel kommer tilbake, 
blir alt dermed litt mer komplisert. 

Scenografien består av en todelt 
scene med et gjennomsiktig glass som 
skillevegg. Gulvet på den ene siden er fylt 
med vann og den andre av sand. Man 
kan nesten si at delen med vann gjen-
speiler følelsene, og den indre kampen 
mellom fornuft og følelser, som pågår i 
flere av karakterene. når karakterene 
blir sittende på knærne, der de knuger 
sanden mellom hendene, er det et tydelig 
bilde på håpløsheten som kveler deres liv. 

full hals til yndlingssangen sin. når 
Bjella på slutten av kvelden annon-
serer at han sliter med å fornye seg 
som artist, i og med at han fremdels 
lodder ut ei fruktkurv på slutten av 
hver konsert, er de fleste solgt. 

Det er kanskje litt for fullt. Jeg og 
halvparten av publikum står på siden 
av scenen og kikker på ryggen og øret 
til Bjella, og etter hvert ser jeg bare 

I veien for kjærligheten står fornuften, 
slik glassveggen skiller av scenen. Du 
kan se, men ikke røre, eller forenes med 
den du elsker. 

I den franske klassisismen, som Jean 
racine er en av de mest kjente ekspo-
nentene for, gjenoppstod den greske 
tragedien for fullt. Den skulle følge 
Aristoteles’ modell om de tre enheter: 
ett rom, ett døgn og én handling. Selv 
om det er flere moderne omskrivninger 
i oppsetningen, er de klassiske trekkene 
med på å bygge opp under intensiteten 

når Stein Torleif Bjella kommer til 
Trondheim, fyller han Café Løkka 
til randen. Billettene var utsolgt 
lang tid før ISFiT og Kakao Musikk 
brakte visesangeren til byen. Den lille 
kafeen er så full at det dugger på mobil-
skjermen, og jeg får en følelse av at de 
eneste som får plass er arrangørene og 
journalistene. er dette egentlig riktig 
lokale for en så stor artist, undrer jeg. 
Kanskje er det et slags moderne krav 
om å skape intime konserter som har 
ført oss hit.

 når Bjella inntar scenen, innser jeg 
fort at det slett ikke er derfor akkurat 
denne konserten er lagt til et så lite 
lokale. For Bjella er visesanger av det 
gode, gamle slaget. Han er en frem-
ragende låtskriver, og en av de musi-
kerne som får enkle, tidvis nærmest 
banale, låter til å bli magiske. Låtene, 
lyden og Bjella selv skaper en intimitet 
langt utover det et lite og koselig lokale 
alene kan gjøre. Det føles litt som å 
sitte klemt inntil han sykt sjarmerende 
som kan spille gitar på et seint, seint 
nachspill. Samtidig kan man selvføl-
gelig spørre seg: Trenger vi egentlig 
flere visesangere som synger på rar 
dialekt?

Ja. Vi trenger flere som Stein 
Torleif Bjella, artister som skaper 
unike konserter sammen med 

«Alt jeg har gjort, har jeg gjort for deg 
Fedra!»

Jeg tror ikke at jeg var alene om å 
få gåsehud da oinone ropte hjerteskjæ-
rende ut i salen. Heller ikke den eneste 
som smågråt da Hippolytos overrakk 
hjertet til sin kjære, og hun ventet, i noe 
som virket en evighet, med å svare. Det 
var som om hele salen ville gripe inn i 
handlingen for å får henne til å ta det 
imot. 

Lidenskap og forbudt kjærlighet 
driver hele stykket. Fedra er forbannet 
av kjærlighetsgudinnen Venus, og er 
dømt til et umulig kjærlighetsforhold. 
Forbannelsen har ledet henne til å falle 
for sin manns sønn, Hippolytos, og 
handlingen avslører videre flere umulige 
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bakhodet til dem som står foran meg. 
Men det er her Bjella har sin styrke. 
Han er rett og slett skikkelig folkelig. 
Da spiller det ikke så stor rolle hvor god 
utsikt man har til scenen eller om lufta 
er litt for tett. Bunnpunktet på denne 
konserten var da vi måte gi oss og dra 
hjem uten enda et ekstranummer.

Kjære Stein Torleif Bjella, du kan 
få bruksrett på hele meg.
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et traust gjensyn

SupERFAMiLy - ALL AMERiCAn - TuBA RECoRdS
TeKST:  idA JoHAnnE JønSBERG idajons@underdusken.no  FOTO:  dAS KiRuRG / TuBA

pLATE

noe som det også hintes til med det 
USA-inspirerte coveret og albumtit-
telen. Det subtile uttrykket bidrar til å 
gi plata en ekstra dimensjon som veier 
opp for et ellers kjedelig musikkut-
trykk. Likevel kan de ikke måle seg 
med med prestasjonen «The radio Has 
expressed Concerns About What You 
Did Last night»fra 2007 som virkelig 
satte Superfamily på det norske kartet. 
Plata er på ingen måte dårlig, men 
stiller svakere når den sammenlignes 
med deres tidligere prestasjoner. Det 
er uheldig for Superfamily at forti-
dens hits uvergelig brukes som måle-
stokk for framtidens utgivelser, og det 
kan nesten virke om som de ikke helt 
vet hvor de vil med denne plata. På den 
ene siden er det en nødvendig utgivelse 
for å hindre dem fra å gå i glemmeboka, 
men på den andre siden er det nå de skal 
overgå seg selv. For alvor skal de vise at 

de har vokst som band og er mer enn 
en superhit. De gjør ingen av delene. 
Plata stagnerer, med tidvis anonyme 
låter, og er som helhet lite varierende, 
men det lyser fortsatt Superfamily av 
resultatet. Det friske pustet som gjorde 
dem kjent, har kanskje blitt svekket i 
bismaken av storhet og det medfølgende 
kravet til bedre prestasjoner. 

Det viser seg vanskelig å redu-
sere folks forhåpninger og samtidig 
beholde verdigheten. Toppen er nådd, 
de lider av idétørke og trenger å ta et 
steg tilbake. Bandet trenger sårt en 
posisjon hvor de ikke er for store for 
seg selv, og hvor kravet til prestasjoner 

Det har gått fire år siden forrige gang 
Superfamily ga lyd fra seg. Albumet All 
American er, som vi kan forvente oss, 
til tider fengende og melodiøs pop-rock 
med vokalist Steven Wilsons impone-
rende stemme i spissen. Det generelle 
inntrykket er at plata ligner på noe 
de tidligere har gjort. Superfamily 
har blitt kjent for sitt livlige uttrykk, 
og man vet hva man kan forvente seg. 
Albumet mangler et element av eksperi-
mentering som virkelig gjør at jeg gjen-
oppdager dem, og utgivelsen drukner 
dessverre i mangfoldet av annen radio-
vennlig musikk. 

Låtene «I move from town to town 
to find someone» og «Pay the Price», 
utmerker seg som de sterkeste og mest 
heftende i repertoaret. Låtene får en 
sjanse til å vokse på lytteren, og bak 
det catchy ytre, kan vi tolke et under-
liggende Amerika-kristisk budskap. 

Superfamily leverer et 
radiovennlig, men noe 
anonymt album, som 

neppe vil føre dem til nye 
høyder.

Mellom himmel og jord

Jon FoSSE - STEin TiL STEin - SAMLAGET
TeKST:  EMiL øVERSVEEn emilover@underdusken.no  FOTO:  SAMLAGET

BoK

mellom lys og mørke, fravær og nærvær, 
stillstand og bevegelse. Sentralt i mange 
av diktene står det modernistiske 
motivet om øyet som ikke ser, mennes-
kets manglende evne til å virkelig forstå 
verden rundt seg. Samtidig har Fosses 
lyrikk en spirituell dimensjon, som 
lignende poesi ofte mangler. 

For selv om Stein til Stein kun inne-
holder én salme, er samlingen gjen-
nomsyret av det metafysiske. Mange 
av diktene omhandler en vilje, skildret 
som en skapende kraft det er vanskelig å 
ikke tolke i religiøs retning. Viljen fyller 
subjektet med trygghet, og gir verden 
et løfte om mening. Det er noe subver-
sivt over diktenes utilslørte religiøsitet, 
som iblant nærmer seg det panegyriske. 
Likevel framstår Fosse som alt annet 
enn en predikant. Her finnes også kjær-
lighetshistorier, og ambivalente linjer 

gjennomsyret av tvil.
Til tross for at den bare er på seksti 

sider er ikke Stein til Stein noe man 
pløyer gjennom på en kveld. Dette er 
fortettede, rike dikt av den typen man 
må gå et par runder rundt kvartalet 
med før man får riktig grep på dem. 
Det insisterende fokuset på de samme 
språklige bildene truer tidvis med å 
gjøre samlingen monoton, men Fosse 
bruker bildene på en mer variert måte 
enn det først kan virke som. Bruken av 
repetisjon og rytme er gjennomgående 
mesterlig, og Fosse har det med å formu-
lere slående linjer som setter diktene i 
en ny kontekst. ofte får man følelsen 
av å lese nye formuleringer av gamle 
problemer, og iblant også presenteres 
en mulig løsning på dem. Det er først 
og fremst disse øyeblikkene som gjør 
Stein til Stein verdt strevet.

Siden han deburte på starten av åtti-
tallet har Jon Fosse vist seg som en av 
landets fremste forfattere, og med over 
femti utgivelser er han også en av de 
mest produktive. Likevel er hans siste 
utgivelse et slags unntak i produksjonen 
hans. Boka er ikke bare Fosses første 
diktsamling på ti år, den inneholder 
også dikterens første salme. Salmen 
er fin den, en mørk, dødshigende sak 
som etter sigende bare såvidt kom med i 
den nye salmeboka. Likevel er det liten 
tvil om hva hovedfokuset her er – 39 
nye dikt, skrevet i Fosses sedvanlige 
finstemte, nedskjærte stil.

Hav og himmel, jord og stein. Fosse 
skriver om de grunnleggende elemen-
tene, i dikt som føles like mektige og 
værfaste som de karrige fjellene han 
beskriver. Igjen og igjen vender han 
tilbake til de fundamentale kontrastene, 

Fosses diktsamling er 
utfordrende lesning, men 

opplevelsen sitter til 
gjengjeld lenge i deg.
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ikke går ut over utgivelsen. Likevel vil 
den nok sette dansefoten i sving blant 
sommervarme festivalgjengere og gi 
den trofaste fan et etterlengtet gjensyn.
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Ila Brainnstasjon:
Klokken 19.00: Skeiv underhold-
ning under showet «Performing the 
Lesbian Scene».

LØRDAG 16 FEBRUAR
Samfundet: 
Klokken 22.00: Mystiske Marian the 
believer leverer følsom musikk på 
Klubben.
Olavshallen:
Klokken 18.00: St. Petersburg 
Classical Ballet svinser og svanser i 
den klassiske Tchaikovsky balletten 
«Nøtteknekkeren».
Nova Kinosenter:
Klokken 19.00: Høykulturell lørdagsun-
derholdning. Guiseppe Verdis opera 
Rigoletto.
Dokkhuset Scene:
Klokken 21.00: Dokkhusets konsept 
TransFOLK fortsetter. Den Færøyiske 
artisten Dánjal leverer folkemusikk 
med islett av Rock og Balkanrytmer. 

SØNDAG 17 FEBRUAR
Ta deg en søndagstur vekk fra 
kulturen til Bymarka. Det er kun en 
trikketur unna.

MANGAG 18 FEBRUAR
Klokken 19.00: Jean Racines 

TORSDAG 14 FEBRUAR
Nidarosdomen: 
Klokken 21.00: Jonas «Alaska» 
Aslaksen og Trondheimssolistene 
spiller i Norges beste og vakreste 
konsertarena.
Olavshallen:
Klokken 19.30: Tre klassiske 
mesterverker settes opp når den 
velrenomerte cellisten Han-Na Chang 
debuterer som dirigent med Prokofjev, 
Bartok og Tsjaikovski. 
Ila Brainnstasjon:
Klokken 20.30: En gruppe studenter 
fra det store utland får muligheten til å 
innta scenen og underholde gjennom 
ISFIT. Hemmelighetsskremmeri forhin-
drer arrangørene i å si noe mer.
Olavs Pub:
Klokken 20.00: Stand Up Trondheim 
leverer latter i to etasjer på 
Trondheims største brune pub. 
Comedy Night er et show med 
økende popularitet.

FREDAG 15 FEBRUAR
Galleri SG:
Klokken 12.00: For mange barn i 
verden er ikke skolegang en selvfølge. 
Dette er den siste dagen av «Barn av 
Sikkim», en utstilling til inntekt for en 
pikeskole i Sikkim, India.

TIRSDAG 12 FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 18.00: Samfundets Interne 
Teater tar tempen på den norske 
samtiden. Tre historier fra dessert-
generasjonen er temaet til stykket 
Youth/ Within/ Bus på Knaus.
Klokken 20.00: Nils Ingar Aadne, 
Åsleik Engmark og Cecilie Steinmann 
løfter humøret til slitne studenter i 
Februarkulda. Storsalen gleder seg.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 19.00: Humorkvelden på 
Samfundet har en konkurrerende 
underdog, Improstata sprer latter 
mellom Brainnstasjonens intime 
vegger.
Dokkhuset scene:
Klokken 20.00: Kanadierne i Le Vent 
du Nord spiller gammeldags quebe-
cansk folkemusikk ved elvebredden. 

ONSDAG 13 FEBRUAR
Samfundet: 
Klokken 13.00: Få varme i vinter-
skrotten med dansekurs i ISFiTs regi. 
Lær deg swing, salsa og magedans i 
Storsalen.
Klokken 21.30: Dansefesten fortsetter 
på kvelden. Norges beste dansere 
leverer underholdning, og oppfordrer 
publikum til å delta.

klassisistiske tragedie Fedra fortsetter 
på Teateret.

TIRSDAG 19 FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Café Nordsør. 
Bistandspolitikken problematiseres av 
sosialantropolog Martin Thomassen, 
Redd Barna rådgiver Irene Dotterud, 
og regissør Lars Petter Gallefoss på 
Klubben i SAIHs regi.

ONSDAG 20 FEBRUAR
Gløshaugen:
Klokken 18.00: Få et innblikk i den 
irakiske hverdagen sett gjennom 
øynene til en kurder, en sjia- og en 
sunnimuslim. Cinema Politica viser 
dokumentaren «Iraq in Fragments» 
i Auditorium H1 i Hovedbygget på 
Gløshaugen.
3B:
Klokken 22.34: Nina og Stine danser 
rumba og synger Di Derre, for å 
minnes Jo Nesbøs bror, Knut. «En to 
tre, til siden frem, og en fot med.»
Avant Garden:
Klokken 19.00: Teaterprovokatørene 
ved kunstens frontlinjer oppfører 
stykket Moi, mord. Definisjonsmakt 
og kunstpolitikk er tema for denne 
oppføringen.

TORSDAG 21 FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Tilfredsstill de høykul-
turelle aspirasjonene. Constance 
Tenvik fra kunstakademiet i Oslo gir 
et innblikk i performancekunstens 
verden på Klubben. 
Fru Lundgreen:
Klokken 20.00: Åpen-mikrofon-kveld 
i den brune metallbula, Stand Up 
Trondheims komikere er på pletten.
Rockheim:
Bli med og syng sammen med 
Rockheims husband på deres 
Allsangcafé. Et dypdykk i norsk 
rockehistorie.

FREDAG 22 FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 20.00: Triviahoder møtes til 
dyst i Edgar: Musikkquiz.
Klokken 21.00: Temakveld med 
Daglighallens favorittemne som felles-
nevner. På Samfundets ølfestival kan 
du lære om øl, snakke om øl, se på øl 
og drikke øl.
Klokken 22.00: Hallingdals fremste 
eksportartikkel utenom hjemme-
brent, Helbillies, spiller opp til dans i 
Storsalen. Tom Roger Aadland varmer 
opp.
Klokken 23.59: Bluesrock fra 
Skogbygda, Electric Woodland leverer 
musikk i gata til Led Zeppelin og The 
Doors.
Avant Garden:
Klokken 19.00: Brutal boksesport 
blandes med anarkistisk klovnelogikk i 
stykket Klinsj.

Arranged for
effect
På TKM Gråmølna ved Solsiden, stiller Trondheim 
Kunstmuseum ut ting vi ser rundt oss hele tiden som 
kunst. Målet er å få tilskuerne til å se verden rundt seg 
på en ny måte.

Arranged for effect består av skulp-
turelle installasjoner laget av den 
norske kunstneren Marte eknæs. Alt 
fra børstelister og skiferstein til klis-
tremerker er satt sammen til kunstin-
stallasjoner. I «enhancement 1», for 
eksempel, settes et tv-stativ, plexi-glass, 
penisringer og et par joggesko sammen 
til noe helt annet enn en samling hver-
dagslige ting. eknæs forteller at det er et 
en egen logikk som ligger bak verkene.

– Jeg setter sammen materialer, 
objekter, fragmenter og systemer på 
forskjellige måter, basert på både 
form og funksjon. Alle disse elemen-
tene blir deler av et formspråk, hvor nye 
sammenhenger kan trekkes, sier hun.

Kurator for utstillinga, Pontus 

Kyander, som til daglig er direktør 
ved Trondheim Kunstmuseum, 
Pontus Kyander, forteller at eknæs 
bruker industrielle materialer som vi 
gjenkjenner fra omgivelsene våre, i 
skulpturer som viser kompromissløs 
integritet.

– Det er en tilnærming som under-
minerer hvordan vi ser tingen og virke-
ligheten omkring oss, sier han.

Ting som vi vanligvis forholder oss 
til rent praktisk, får en helt ny, estetisk 
dimensjon i en slik utstilling. 

Å dra på kunstutstillinger er kanskje 
ikke den mest populære aktiviteten 
blant trondheimsstudentene. Da går 
de, i følge Kyander, glipp av mye.

– Det er jo bare å ta bussen hit, så 
får de oppleve både samtidskunst og 
klassiske verk i verdensklasse, sier han. 

Museet har åpent torsdag til søndag 
fra 12.00 til 15.00, og utstillinga 
Arranged for effect står til 24. mars. 

 UD

UTSTILLInG

TeKST:  Marte ingebrigtsen              
 maring@underdusken.no
FOTO: Hans Kristian Ryttersveen
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KulturKAlENdEr

Side 52+53: Kulturkalender

Ila Brainnstasjon:
Klokken 20.00: Har du en komiker i 
magen? Bli med på Open Mic kveld. 
Inngangen er gratis, men ølpenger i 
tipsehatten er god kutyme.
Byscenen:
Klokken 22.00: Sunnmøres store sønn, 
Mikael Paskalev gjester Trondheim for 
første gang etter albumslippen. De 
dansbare rytmene får deg garantert i 
godt humør.
Ila Brainnstasjon:
Klokken 22.00: Hemmelighetsfulle 
Sitrussyre kommer til Ila.

LØRDAG 23 FEBRUAR
Samfundet:
Klokken 19.00: Forsker og program-
leder Jo Strømlien foredrar om 
tilfeldighet og orden. 
Klokken 22.00: Tromsørockerne 
Cazadores spiller svett rockemusikk i 
Klubben. 
Olavshallen:
Klokken 20.00: Et blaff fra fortiden 
gjester Trondheim, 10CC tar med seg 
bagen med gamle slagere til den ellers 
så høykulturelle konsertarenaen.

MANDAG 25 FEBRUAR
Avant Garden:
Klokken 19.00: Enmannsorkesteret 
Martin Hagfors spiller på Avant 
Gardens pub, Moskus.

TIRSDAG 26 FEBRUAR
Norges fremste studentavis, Under 
Dusken, ramler fra himmelen og ned i 
stativene på skolen din.

Foto: Helene Mariussen

Foto: Eirik Indergaard

Foto: M
arkus Thorsen
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     ... at SP

Spit (frå proto-germansk *spiwanan, «[å] spy»)

Spitposten 
registrerer:
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freD. Gå på 

MYSfit.

... at hello ISFiT

... at my hovercraft is full of eels

... at Cunt Inklet

... at farvel, utlendinger

... at her i Spit skriver vi norskt

... at husk å kjempe for 
rettferdighet
... at ta et standpunkt
... at imot Pirum
... at penger er størkna 
mannesvette
... at næringslivet pisser på oss
... at bokstavelig talt
... at jævla høyreavvikere
... at det gjelder Barth Eide også
... at han ble eid av Vandara Shiva
... at trur det er sånn det skrives
... at postkolonialismen slår 
tilbake
... at hva faen, kvinner i det offent-
lige rom?
... at tilbake til kjøkkenet
... at tilbake til søttitallet
... at rød vind
... atTAC Norge
... at ISFiTte i Fitteblekka
... at Fitteblekka bare tar opp 
jenter
... at blir ikke no på gutta likevel
... at det er derfor de jobber i avis
... at TØH, PØH
... at vi drikker på kontoret
... at kaffe, altså
... at neida, opiumste
... at Kalashnikov og Nokia
... at alt du trenger til revolusjon
... at på tide å kaste makta
... at fuck Emil
... at heia Emil
... at 2.5 centimeter
... at sa pirumitten til ”brura”
... at Ludde :(
... at ta masse dop, unger
... at da blir det fred
... at før idretten tar deg
... at bakfra
... at ”sponsoravtaler”
... at spons oss, please!
... at vi trenger pengene
... at vi vil ekspandere
... at Spitraum

På en pressekonferanse den 10. februar 
annonserte ISFiT-presidenten at alle 
arrangement på Huset blir avlyst med 
umiddelbar virkning. Hun informerte 
samtidig om at Huset settes i unntaks-
tilstand, og at alle kapable husgjengere 
bes melde seg i Edgar for å klargjøres til 
strid. – Freden deres er en løgn. Nå må vi 
ta et standpunkt, sa ISFiT-presidenten, 
som for øvrig har bakgrunn som geril-
jasoldat i utviklingslandet Wales.

Bakgrunnen for oppstyret er at det 
i forrige uke ble kjent at Kristoffer 
Vestnes, Pirums kandidat til ny 
Samfundetleder, planla et regelrett 
kuppforsøk. SpitLeaks kunne avsløre at 
han alt hadde lagt planer for korifisering 
av samfundsmedlemmene.

Alt dette er bare siste skrik i en rekke 
provokasjoner fra Pirum. Spitposten 
har tidligere skrevet om Pirums milita-
risering av holmen nord for Samfundet. 
Situasjonen ble ytterligere forverret da 
Pirums «brune» marsjerte inn i Edgar og 
okkuperte fire bord.

st. olavs fryder seg
Overlege Magnus Brekkson ved St. Olavs 
har allerede ordnet med popcorn og 
cognac. Han ser nemlig fram til et even-
tuelt maktkupp fra Pirum.

 – Æ glær mæ. Vi vet hvordan det gikk 
sist Pirum tok makta. Jeg har aldri sett 
så mange fascinerende rektalskader før. 

ISFiT AVLYST
Pirumittisk provokasjon på Huset. 
– Sang gjør fri, sier Pirums leder-
kandidat Kristoffer Vestnes. – Dette 
betyr krig, sier ISFiT-presidenten.
TekST:  Johan Møkkerbakken
 Aasboy@spit.no
FOTO:  Ludde Leganger (RIP)

Hvem kunne vite at man fikk plass til så 
mange pirumitter der, liksom. Men alt har 
en grense, dessverre.

 – Er du ikke litt misantropisk?
 – Det hadde du også vært etter fem års 

tjeneste ved helsestasjonen på Dragvoll. 
De får klamydia oftere enn de får jobb, sier 
Brekkson, mens han halvflaut brekker seg 
over Elgesæter bru. SP

– Til kamp, 
kameraTer!

Han står på podiet og flagrer sitt fløy-
esmyke hår, alt mens hans milde og 
behagelige stemmeklang rører husfol-
kets hjerter. – Det blir ingen fred før 

den siste pirumitt er druknet i 
blodet til den siste fitteblekker, 
sier han, og applausen bryter 
løs. Massene må holdes tilbake og 
vernes mot sin egen entusiasme.

– Det degenerte borgerskapet 
står for fall. Pirum står for fall. 
Det er noe i årstiden. Kjenner 
dere vinden, kjenner dere Marx 
og Hegel puste frihetens ord 
ned ryggen? La oss snu vinter 
til høst og slå fast proletariatets 

rettsmessige grep om makten. Til 
kamp, kamerater, bryter han ut. 
Den veldige folkehopen må igjen 
tøyes, denne gangen med venn-
lige batongkyss fra våre utmer-
kede kommisærer. Spitpostens 
utsendte skjelver av fullkommen 
fryd, og det er bare så vidt disse 
gode ord lander i blekk. 

SP

Motstående part i borger-
krigen på Huset er kamerat 
aleksander skre, en sann 
folkevenn og en visjonær 
for vår nye rivningstid. Aleksander Skre, 

agitator, krigshelt 
og lederkandidat.

Isfit-presidenten i sine walisiske dager
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