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For noen uker siden kom noen 
av mine journalister til meg med 
en våryr idé. «Det nærmer seg 
februar», sa de, «og vi ønsker 
å lage temanummer av Under 
Dusken i anledning dag 14 i 
den måneden. Et kjærlighets-
nummer!». Jeg brast ut i latter. En 
hyllest til verdens mest klissete 
dag? En hyllest til kjærlighet? Ikke 
faen. Hvordan skal man kunne 
lage en avis med godt redaksjo-
nelt innhold basert på klissklass 
og klisjeer? 
Vel, her holder du svaret hånden. 
Men jeg må presisere at utgaven 
ikke er en hyllest til verken kjær-
lighet eller klisjeer. Vi presen-
terer temaer som ligger under 
det store og abstrakt begrepet, 
og tar opp forskjellige aspekter 
ved kjærlighet. Utgaven går ut 
på å forsøke å sette søkelyset 
på aktuelle og alvorlige temaer, 
som homoseksuelles rettigheter 
i Russland, eller norsk ungdom 
som bader i klamydia. Vi ser også 
det hele fra et humoristisk og 
populærkulturelt synspunk, og 
tar blant annet for oss tenårin-
gers besettelse av Justin Bieber. 
Leter du lengst bak i avisa finner 
du en oversikt over sanger det 
passer seg å kline til. Vår hoved-
reportasje tar for seg mennesker 
som ikke har sex, og ser på noen 
ønsker å ta avstand fra dette. 
Temautgaven representerer 
studentavisers store mulighet til 
å praktisere lekenhet i sitt arbeid. 
Selv om vi er en seriøs medi-
ekanal har vi som studentavis 
mulighet til å prøve nye ting, 
og gjennomføre mer kreative 
løsninger. Det kan sammen-
lignes med slik en studenttilvæ-
relse skal være; leken med tanke 
på frihet og kreativitet, men også 
seriøs, med tanke på studier og 
karriere. 
Jeg ønsker deg god fornøyelse og 
håper at du finner forelskelse, sex 
eller klinelister interessant. 

MHM

Journalist

ko m m e n ta r

Hilde Heggstad

hildhegg@underdusken.no

Alle hjerters dag
Hva er spesielt med valentinsdagen?

Kliss, klamydia 
og kjærlighet. 

LEDER

Ifølge CNN bruker en ameri-
kaner i gjennomsnitt 130 dollar 
per person på valentinsdagen. Til 
sammen bruker befolkningen 18,6 
milliarder dollar. I USA er valentins-
dagen såpass innprintet i samfunnet 
at den blir markert på de offentlige 
skolene. Nå er ikke nordmennene 
i amerikanernes liga riktig ennå, 
så dette er ikke et problem. Hvis 
man vil være skeptisk, og tenker at 
valentinsdagen er noe samfunnet 
har prakka på oss, kan man alltids 
argumentere mot valentinsdagen 
med at det er kjøpepress, snika-
merikanisering og så videre. Men 
Norge har heldigvis langt igjen når 
det kommer til å vise kjærlighet med 
materialistiske gaver.

Er det ekstra hyggelig å få 
oppmersomhet på valentinsdagen, 
eller er det bare en dag der folk 
bygger seg forventinger og er presset 
til å gi hverandre bekreftelse? For 
folk som mangler spontanitet og 
kreativitet, er denne påminnelsen 
på å vise kjærlighet nyttig, men 
jevnt over utkonkurrerer gene-
rell oppmerksomhet forutsigbare 
valentins-klisjeer. 

Valentinsdagen er derimot 
ikke den eneste dagen som er verdt 
å feire i februar. Klamydiadagen 
arrangeres i Trondheim to dager i 
forkant av Valentinsdagen. Dette er 
et godt og gjennomtenkt tiltak fra 
SiT som har som mål å ivareta trond-
heimsstudentens helse. Flere viktige 
dager er for eksempel samenes nasjo-
naldag (6. februar), og hele februar 
er karneval-måneden så da er det 
alltid sosialt akseptert å kle seg ut. 
Dessuten er februar den siste vinter-
måneden, så da kan man feire når 
februar er over (28. februar), og at 
våren står for dør. Hvert fjerde år 
kommer også skuddårsdagen, 29. 
februar. Tradisjonen sier at da har 
kvinnene lov til å fri til mennene. 
Dette gjorde min mor til min litt 
tiltaksløse far for 26 år siden. Det 
er tungvint at kvinner bare kan fri 
hvert fjerde år, så hvis man er kvinne 
og vil fri, er jo valentinsdagen en 
god anledning.

Som eneste by i verden har 
Trondheim en kjærestegaranti. 
Ifølge kjærestegarantien skal 
alle som prøver hardt nok, være i 
stand til å skaffe seg i hvert fall én 

kjæreste i løpet av studietiden. Nå 
har jeg kun studert her i et halvt 
år, men jeg må si jeg har mine tvil. 
Ved linjer som for eksempel datatek-
nikk ved NTNU er det omtrent åtte 
gutter per jente, noe som kan sette 
kjærestegarantien på prøve. Andre 
linjer som har dette problemet er for 
eksempel sykepleierlinja ved HiST 
og Luftkrigsskolen. Disse linjene 
løser problemet sammen ved å arran-
gere felles fester der begge skolene 
stiller i hver sin uniform; sykeplei-
erne møter i sykepleieruniform og 
Luftkrigsskolen i militæruniform. 

Nyåret og februar er en tung 
tid for mange studenter. Ikke bare 
har man fått igjen eksamener, men 
man skal også samle opp mot til å 
begynne på nytt med nye rutiner 
og nye fag. I tillegg har man ikke 
sommeren å gå på slik som man 
hadde forrige semester. Nå er det 
bare litt over en måned til vinter-
depresjonen og mørketiden er over, 
slik at folk begynner å se lyst på ting 
igjen. Hvis man ikke er sikker på 
hva som feires den 14. februar, kan 
man derfor alltids feire våren eller at 
studentene er nytestet for klamydia. 

Illustrasjon: Synnøve Daaland

Aseksualitet
Rundt èn prosent av oss blir ikke 
seksuelt tiltrukket av andre

20

Nå er det klart for valentinsdagen i år igjen, og Under Dusken har i den anledning valgt å kjøre temautgave. 
Tradisjonen som ingen egentlig vet hvordan oppsto, er underholdende, litt irriterende og teit. 
Når det kommer til selve dagen; gjør vi egentlig så mye ut av den?
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NYHET
Sparker i gang studentene

Med lanseringen av Spark skal NTNU tenne 
idégnisten hos studentene og gi de kreative et 
lite spark bak.

Den 30. januar ble NTNUs nye studentba-
serte veiledningstjeneste Spark offisielt lansert i 
Rådssalen på Gløshaugen. Tjenesten skal hjelpe 
studenter med å realisere kreative og innova-
tive ideer, og har kommet i stand gjennom et 
partnerskap med Trønder Energi.

NTNUs prorektor for nyskapning, Johan 
Hustad, hevder at det som gjør Spark viktig og 
unikt er at det drives av studenter, for studenter. 
Måten tjenesten er bygd opp på gjør den til den 
eneste av sitt slag i Europa, sier Hustad.

– Det er viktig at studentene har tro på egne 
ideer og egen skaperkraft. Det å ta med seg 
denne tankegangen ut i arbeidslivet utgjør en 
stor ressurs, påpeker han.

Finleser utredningen

Rambøll har levert fra seg KVU-en og anbe-
faler en samlet campus. Nå overtar kvalitets-
sikrerne for å vurdere om arbeidet henger på 
greip.

Dette betyr at konseptvalgutredninga (KVU) 
skal kvalitetssikres av en ekstern part før regje-
ringa tar stilling til hvilken campusløsning som 
er best for universitetet, byen og samfunnet. 
Denne kvalitetssikringa, KS1, skal sørge for at 
regjeringa har et solid beslutningsgrunnlag før 
de bestemmer seg for å sette i gang et forprosjekt 
basert på det foretrukne alternativet.

– Formålet med en slik kvalitetssikring er 
blant annet å se om innholdet i KVU-en er logisk 
konsistent,og at behov, nytte og kostnader ved 
alternative løsninger er nok dokumentert, sier 
forskningssjef Gro Holst Volden i Concept.

Forskningsprogrammet Concept ved 
NTNU driver følgeforskning på ordninga 
med ekstern kvalitetssikring av store statlige 
investeringsprosjekter. 

75 
åR 
SIDEN

Jøss for en stemning på en lørdag. 
Den ene etter den andre stod opp 
på hverandre ute i Aulaen i lange 
brune støvler. Dagbla’ formann, 
faen ta han, sa en som bare hadde 
kjedelige sorte chevereaux. Da 
skjønte jeg at nå var tiden inne. 
Når en ikke har lange brune støvler 
er en bestandig forsiktig med det 
en sier. Raskt voldtok jeg telefon-
apparatet og hviska Lillemor i øret 
at i kveld måtte hun bli med, så 
skulle hun få se ting i Samfundet.

Det er viktig å bevare nyansene 
i språket. Jeg prøvde en gang å 
fortelle en vits som jeg hadde 
hørt av en venn fra Kirkenes. 
Det ble ikke det samme på 
østfoldning. Jeg innrømmer det. 
Når venninna mi sier «satan-
pule» er hun en eksotisk nord-
lending. Når jeg sier det, er jeg 
rett og slett ufin, og folk rynker 
på nesa. Men nynorskundervis-
ning? Ærlig talt. Journalister kan 
da skrive. Det er da bare å skrive 
ned det folk sier. Korrekt. 

10 
åR 
SIDEN

25 
åR  
SIDEN

Men vi skal huske på at en mann er 
snill, følsom, sjarmerende, forstå-
elsesfull og hyggelig å ha med å 
gjøre....helt til jenta han har kurti-
sert har blitt en sjølvsagt ting. Noe 
som i praksis betyr en 14 dagers 
tid.

Ny nettportal kan bidra til 
kvalitetssikring av studier

Studiebarometeret.no er en ny nettportal 
som lar studenter evaluere studiene sine. 
Portalen kan tydeliggjøre hvilke studiepro-
gram som trenger tettere oppfølging.

I følge en pressemelding fra 
Kunnskapsdepartementet skal portalen gjør 
det enklere for framtidige studenter, media 
og andre interesserte å få et innblikk i den 
opplevde kvaliteten av studiene.

Leder Elena Sydal for Studenttinget mener 
det nye studiebarometeret kan være et viktig 
verktøy for kvalitetssikringen ved NTNU.

– Jeg synes studiebarometeret er et godt 
nasjonalt tiltak for å sammenligne seg med 
andre studieprogram. Men nytteverdien ligger 
først pg fremst i hvordan det blir brukt, sier 
hun til Dusken.no

Hun tror det kan bli enklere å få oversikt 
over hvor problemene ligger.

– Det kan bli lettere å gå spesifikt inn 
studiene hvor problemene er størst, sier hun.

...nordmenn er innlogget på nettdatingsiden 
Match.com hver dag.

12 000...

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

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

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

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

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

INN PÅ 

TEKNA.NO/FUTURE

ET MASTERSTTUDIUM

SKAFF DEG IN

MELD DEG 
INN I TEKNA  
OG BLI

Tekna er foreningen for deg som har eller planlegger en mastergrad innen teknisk-naturvitenskapelige fag
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– Det er ikke nødvendigvis de ulike 
campusene som skaper denne typen 
skiller, men heller holdninger både 
blant studenter og ansatte, sier Frøberg.

Han mener det dreier seg om tilhø-
righet til fagområdet, og at denne ikke 
viskes ut med det første.

- NTNU er jo på vei til å videreut-
vikle fjernundervisningstilbudet sitt, 
og hvis man kan ta enkeltfag over nett 
blir jo i grunnen lokasjonen irrelevant, 
sier Frøberg.

det beste for alle 
Prosjektleder for KVUen Erik Spilsberg 
fra Rambøll sa under presentasjonen 
at Rambøll har lagt vekt på hva som 
er best samfunnsøkonomisk.

– Vi ser på hva som er best for Norge 
som helhet, ikke bare universitetet, 
kommunen eller regionen, sier han.

I den samfunnsøkonomiske vurde-
ringen ser det ut til at en samlokalise-
ring kommer til å bli to til tre milli-
arder dyrere enn en videreutvikling 
av Dragvoll. Spilsberg understreker at 
dette riktignok ikke er medregnet even-
tuelle inntekter fra salg av Dragvoll, 
fordi det ikke er å regne som et 
finansieringsforslag.

– Vi har foretatt en slags kost-
nads-/virkningsanalyse, i og med at 
det er mange positive aspekter som er 
vanskelig å beregne i form av direkte 
kostnader, sier han.

Ifølge Rambølls rapport vil samlo-
kalisering gi et bedre grunnlag for 
tverrfalighet, en tettere tilknytningt 
til byen og næringslivet, og bidra til en 
sterkere felles identitet blant studenter 
og ansatte.

Vekt på attraktivitet
Visjonsrapporten er utarbeidet ved 
NTNU, og representerer universitetets 
egne tanker om fremtiden, uavhegning 
av KVUen. Prosjektleder Tore Haugen 
sa under presentasjonen at selv om 
visjonsgruppa kom frem til en samlet 
anbefaling, er det fortsatt mye arbeid 
som må gjøres videre.

– Vi vil gjøre NTNU attraktivt for 
de beste studentene, professorene og 
forskerne, og har tatt utgangspunkt i 
universitetets strategi om å bli interna-
sjonalt fremragende, sier han.

Haugen tror at det vil bli andre 
arealbehov for fremtidens campus, og 
at mye vil bli anderledes enn slik det 
har vært de siste 30 årene. 

– Den digitale hverdagen gjør alle-
rede nå at vi jobber nesten når som 
helst, og campus må dermed kunne 
bli en arbeidsplass der studenter kan 
møtes hele døgnet, sier han.

Campus vil ikke dø
Tidligere studenttingsleder Simon 
Utseth Sandvåg var en del av visjons-
gruppa, og under presentasjonen av 

rapporten gjorde han det klart at han 
stiller seg bak anbefalingen om samlo-
kalisering. Han mener en samling av 
campus vil gjøre NTNU til et bedre og 
mer attraktivt universitet.

– Målet må være at studenter skal 
komme hit fordi de vil studere ved 
NTNU, ikke bare fordi de vil studere 
i Trondheim, sier Sandvåg

Han mener det er viktig å ha tro på 
muligheten for et mer tverrfaglig og 
samlet universitet, og har ingen tro på 
at den digitale fremtiden kommer til å 
gjøre campus overflødig.

– Selv om vi i dag har internett og 
muligheten til å lese hjemme, er det 
fortsatt kø i kantina, og lesesalene er 
fortsatt fulle i eksamensperioden, sier 
han.

en politisk avgjørelse
Rektor Gunnar Bovim ved NTNU 
understreket at dette til slutt er et poli-
tisk valg som angår hele landet, og at 
det ikke er universitetet selv som avgjør 
hvorvidt vi får en samlokalisering eller 
ikke. 

– Den typen konseptvalgutred-
ning som nå er foretatt i regi av 
Kunnskapsdepartementet er vanligvis 
ikke et offentlig dokument, men inter-
essen fra publikum har vært så stor i 
denne saken at de har valgt å offent-
liggjøre den, sier han.

Nå når KVUen er lagt frem, skal 
en uavhengig kvalitetssikring, KS1, 
gjennomføres, forhåpentligvis i løpet 
av høsten. Først når denne er klar vil 
saken gå videre til Stortinget. UD

Etter et halvt år er endelig rappor-
tene om NTNUs fremtid klare. Både 
Kunnskapsdepartementets konseptval-
gutredning (KVU) og Visjonsrapporten 
fra NTNU ble lagt frem fredag 31. 
januar. Konklusjonene var klare fra 
begge parter, de anbefaler en samlo-
kalisering av campus.

Ved en eventuell samlokalisering har 
begge rapportene tatt utgangspunkt i to 
hovedalternativer. Enten en kompakt 

løsning, med hele campus rundt og ved 
Gløshaugen, eller en sentrumsorien-
tert løsning, men universitetsbygg langs 
Elgesetergate, mot Øya og Kalvskinnet.

dragvoll er en ressurs
Historiestudent og studenttingsrepre-
sentant Rune Frøberg sier til Under 
Dusken at han er skeptisk til en samlo-
kalisering, og mener de ekstra ressur-
sene dette vil kreve heller kunne vært 
brukt andre steder.

– Når ble egentlig Dragvoll en belast-
ning for NTNU?, spør han.

Med den geografiske beliggenheten 

og utbyggingsmulighetene man ikke 
har i byen, mener Frøberg at man heller 
må se på Dragvoll som en ressurs. 

– Hvis samlokaliseringen fører til at 
man senere blir nødt til å opprette nye 
institusjoner rundt om i byen, virker det 
jo mot sin hensikt, sier Frøberg.

Han mener at med samlokalise-
ringen vil man uansett slite med plass-
mangel. En sentralisert løsning rundt 
Gløshuagen vil likevel være en bedre 
samlokaliseringsløsning enn å bygge 
mot Elgesetergate, med tanke på å 
kombinere fag fra ulike fagområder.

– Man kan ikke uten videre gå fra 

Tempe til Realfagsbygget mellom fore-
lesninger, og da er man jo like langt, 
sier Frøberg.

gir ikke automatisk tverrfaglighet
Frøberg er ikke overrasket over at begge 
rapportene konkluderte i en anbefaling 
av samlokalisering av campus.

– Dette er nok en visjon for hva som 
er best for studentene, uten helt å se 
realitetene, sier han.

Han tviler på at en felles campus vil 
gjøre at universitetet uten videre blir 
mer tverrfaglig, og fjerne dagens tanker 
om «gløsinger» og «dragvollinger».

Studenttingsrepresentant Rune Frøberg stiller seg kritisk til samlokaliseringen. 
Han mener rapportene ikke tar inn over seg realitetene. 

Stiller seg kritisk til visjonene 
om NTNU

Rune Frøberg 
Studenttingsrepresentant 

NTNU er jo på vei til å videreutvikle 
fjernundervisningstilbudet sitt, og hvis 
man kan ta enkeltfag over nett blir jo i 

grunnen lokasjonen irrelevant.

SAMLOKALISERING

TEKST: Linn Danielsen Evjemo
FOTO: Håvard Karlsen

Lenge har studentpolitikere og 
studenter vært fortvilte over den 
evige og langdratte debatten om 
samlokalisering av NTNUs cam-
puser. Ideen om sammenslåing, 
eller i det hele tatt større cam-
pusplass, har vært en våt drøm 
for både studenter og ansatte ved 
Dragvoll. Enda et argument i de-
batten er at universitetet har be-
hov for mer tverrfaglig samarbeid. 
Rune Frøberg uttrykker at felles 
campus ikke automatisk vil føre 
til samarbeid på tvers av fag-
felt. Dette er et viktig poeng, men 
samlokalisering, og målene i vis-
jonsrapporten er starten på bed-
re forståelse mellom studier, og 
gjør muligheten for nye faglige are-
naer. Dessuten viser visjonsrap-
porten starten på det som tilsi-
er at man er student ved NTNU, 
og ikke student ved Dragvoll eller 
Gløshaugen. Klart vil man ha til-
hørighet til sitt fagfelt, men sam-
lokalisering kan gi studentene en 
en større identitetsfølelse til selve 
universitetet, ikke campusen.
Hver NTNU- student får tidlig i 
fadderuka innlært en norm om at 
Dragvoll- og Gløshaugen- student-
er er i en evigvarende konflikt om 
hvem som er viktigst, og tar det 
riktige utdanningen. En sentralisert 
campus vil føre til at man møtes 
ansikt til ansikt på tvers av fag-
felt, og slik kan få bedre innsikt i, 
og toleranse for, studier og person-
ligheter man tidligere ikke så nyt-
ten av. Studenter vil kunne bruke 
hverandres kunnskap på måter 
man ikke kan ved splittet campus. 
Med debatten om samlokaliser-
ing følger temaet om framtidens 
teknologi; vil studenter vende 
snuten mer mot nettbaserte stud-
ier som følge av den teknologiske 
utviklingen? Hvordan skal univer-
siteter utvikle seg i kampen mot 
teknologien, for å holde på student-
en? Svaret er at man må gi unike og 
utarbeide tilbud for at studenter 
fysisk vil gå på universitetet. Hvis 
NTNU skal oppnå dette må de gjen-
nomføre den utarbeidede visjonen, 
og samle campus slik at univer-
sitetet blir konsentrert rundt et be-
grenset og sentralt område. Det vil 
gjøre at universitetet blir en samlet 
læringsarena, et møtepunkt for stu-
dentene, og en arena for fellesskap. 

Nødvendig, våt drøm

kommentar

Helene mariUssen
Redaktør

linnevje@underdusken.no

ikke rektor som bestemmer: Samlokalisering er en statlig anliggenhet, og 
avgjørelsen blir tatt av Stortinget, sier Rektor Gunnar Bovim.

store endringer: Leder for visjonsgruppen Tore Haugen sier det vil komme store endringer de neste 30 årene, og at det fortsatt gjenstår mye visjonsarbeid.

skeptisk: Studenttingsrepresent-
ant Rune Frøberg mener det er flere 
forhold som gjør samlokalisering 
unødvendig. Foto: Privat.
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Statistisk sett vil én av fem som har 
ubeskyttet samleie med en smittet 
person få infeksjonen. Heldigvis er 
klamydia enkelt å behandle, men 
sykdommen er ikke helt uten risiko.

studenter og klamydia
Medisinernes Seksualopplysning (MSO 
Trondheim) er en studentorganisasjon 
for medisinstudenter som arbeider med 
seksuell helse. Tredjeårsstudenten Silje 
Christine Nitteberg er prosjektleder for 
organisasjonen.

– Målsettingen vår er å forebygge 
uønskede graviditeter og aborter, fore-
bygge smitte av seksuelt overførbare 
infeksjoner og bedre seksuell helse hos 
unge voksne, forteller hun.

Til vanlig driver organisasjonen 

med undervisning på videregående 
skoler og ungdomsskoler, men tirsdag 
11. februar skal de stå på stand på 
Dragvoll. Her skal studenter få teste 
seg for klamydia.

– Hensikten med Klamydiadagen 
er å vise studentene hvor lett det er å 
teste seg, sier Nitteberg.

Hvis dette blir en suksess legger hun 
ikke skjul på at de vil gjøre det samme 
på andre campus i Trondheim. 

kondomer i fylla
Nitteberg forteller at det er få unge som 
frykter kjønnssykdommer i Norge fordi 
vi har så god tilgang på andre preven-
sjonsmidler enn kondomer.

– Man må ta ansvar for sin egen 
seksuelle helse. Det er faktisk ikke 
vanskelig, sier hun.

Med gratis testing og behandling 
finnes det ingen unnskyldning for å 
la være, selv ikke for en fattig student. 
Nitteberg er spent på hvordan det står 
til med studentenes helse når prøvene 

fra Klamydiadagen blir analysert.
– Dårlig kondombruk i fylla gjør 

studenter til et lett offer for bakterien, 
sier hun.

Urinprøver og Q-tips
Klamydia er definert som en allmenn-
farlig smittsom sykdom, og er derfor 
gratis å teste seg for. Både kvinner og 
menn kan teste seg for klamydia ved å 
ta en urinprøve. I tillegg kan kvinner ta 
prøven med en vaginal pensel.

– En vaginal pensel er en Q-tip du 
stikker opp i skjeden selv, forklarer 
Nitteberg.

Ved manglende eller sen behandling 
av klamydia kan det oppstå betennelse i 
egglederne, som igjen kan føre til infer-
tilitet hos kvinner. Ifølge Norsk helsein-
formatikk forekommer dette hos under 
fem prosent av alle som går med en 
ubehandlet infeksjon. Hittil har det vært 
kjent at menn ikke rammes av infertilitet 
som følge av klamydia, men nyere fors-
kning viser at også menn kan bli sterile.

legen ringer eksen
Hvis man tester positivt for klamydia 
vil man bli satt på en antibiotikakur. 
Behandlingen er, i likhet med testene, 
gratis for alle. Nitteberg oppfordrer alle 
til å teste seg etter ubeskyttet samleie 
med en ny partner og i skiftet mellom 
to partnere.

– Grunnen til dette er at man er 
pliktig til å opplyse tidligere partnere 
om at man har fått påvist klamydia, 
forteller hun.

Om man synes det er flaut å ringe 
tidligere flammer selv for å fortelle 
dette, kan helsepersonell ta kontakt 
på dine vegne.

– Det er likevel ingen garanti for 
at denne personen ikke skjønner hvem 
som er kilden, forteller Nitteberg og ler. 
UD

siriover@underdusken.no

Hjelp, vi har klamydia!
Til enhver tid har om lag én av tjue seksuelt aktive nordmenn klamydia. 
Dermed topper Norge klamydia-statistikken i Norden.

TEKST: Siri Overn
ILLFOTO: Eivind Sandodden Kise 

SEKSUELL HELSE

KlAmydiA

FAKTA OM:N

Diagnosen stilles hos ca. 22 500 
personer årlig i Norge.

60-70% av disse er kvinner.

60-80% av alle smittede har ingen 
synlige symptomer.

Testing og behandling er gratis 
for alle.

Kilde: Norsk helseinformatikk

lYkketroll: Det er ingen grunn til å ikke teste seg da det er gratis på St. Olavs Hud- og venerisk poliklinikk . Og du kan velge 
din egen premie (ring direktenummer 971 53 462 for rask timeavtale). 

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

Nå får jeg 480 kroner i avslag!

“

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

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

Ansvarlig tannlege: Arnt Einar Andersen MNTF

Besøksadresse:
Trondheim Torg
Kongens gate 11
7013 Trondheim

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

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

www.ute.no

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

• Klatrekurs hver uke
• Mer enn 140 ruter
• Årskort m. stud. rabatt

Besøk vår spesialbutikk for 
klatring ved Gamle Bybro

• Norges garantert beste pris på 
 Klatrepakke
• Trondheims største utvalg 
• Vi tilbyr også skred og padlekurs
 

Åpningstider 11-17.45 (16)
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– Partnervalg er det viktigste valget 
vi mennesker gjør i livet. Det er valget 
som avgjør hvem våre barn skal bli og 
hvordan genene våre føres videre. Alle 
disse valgene har gjennom evolusjonen 
formet mennesket som art, sier psyko-
logiprofessor Leif Edward Ottesen 
Kennair ved psykologisk institutt på 
NTNU. 

Gjennom flere år har Kennair 
studert nettopp dette valget og funnet 
blant annet at mens menn ønsker seg 
over tre ganger så mange seksual-
partnere som kvinner, ønsker begge 

kjønnene seg en langtidspartner i like 
stor grad.

kjærlighet gjør blind
Evolusjonspsykologi er et psykologisk 
felt som bruker evolusjonsteori som 
grunnlag for å forklare blant annet 
menneskets sinn, adferd og handlings-
mønster. Her forklares adferd etter hva 
som har vært et fortrinn i kampen om 
å føre sitt genetiske materiale videre.

– Forelskelse og kjærlighet kan 
sees på som mentale mekanismer for å 
danne par og holde dem sammen slik at 
eventuelle barn vil ha to forsørgere og 
gode muligheter for selv å vokse opp og 
få egne barn, forklarer Kennair. 

Som en bindingsmekanisme i et 
forhold gjør gjerne forelskelsen noe 
med hvordan vi oppfatter partneren vår.

– Hvem synes vel ikke at den man er 
forelsket i er den skjønneste i verden? 
Logisk sett er jo dette en umulighet, 
alle nyforelskede kan jo ikke objektivt 
ha den skjønneste partneren i verden. 
I forelskelsens rus blir gjerne bildet 
av våre partnere fordreid til noe mer 
attraktivt, sier Kennair.

evolusjon i praksis
Hvem vi blir forelsket i og hvem vi 
velger å få barn med er seksuell selek-
sjon og evolusjon i praksis. I Norge vil 
25 prosent av menn over 40 år være 
barnløse, for kvinner er denne andelen 
rundt 10 prosent.

– Dette viser at noen menn får barn 
med flere partnere, mens hver fjerde 
mann ikke får ført sitt genetiske mate-
riale videre. Gjennom partnermarkedet 

bestemmes det hvilke egenskaper som 
vil gå i arv og hvilke som vil sorteres 
bort, sier Kennair.

Når det kommer til partnervalg har 
vi høyere kriterier jo større sjanse det 
er for at forholdet vil føre til at et barn 
blir skapt.

– Typisk ser vi at menn er langt 
mindre kresne med våre partnere til 
one-night stands og korte forhold enn 
vi er til langvarige forhold og valg av 
for eksempel ektefeller, sier Kennair.

Det er også forskjeller mellom menn 
og kvinner når det kommer til kriterier 
i valg av partner. Menn legger vekt på 
at partneren skal være ung, frisk, kvin-
nelig og fruktbar, mens kvinner i større 
grad ser etter maskulinitet, status og 
inntjeningsevne. 

– Dette er et resultat av en tilpasning 

Kjærlighet som genetisk fortrinn 
Ingen følelser har forvirret og forundret oss like mye som kjærlighet. Leif Edward Ottesen Kennair bruker 
evolusjonsteori til å forklare hvordan vi forelsker oss. 

hvor menn historisk sett ser etter hvem 
som best kan bære frem hans avkom, 
men kvinner etter en partner som best 
kan forsørge det, sier Kennair.

I studien «Sex Differences in Sexual 
Desires and Attitudes in Norwegian 
Samples» har Kennair forsket på 
ønskede forhold og antall partnere 
hos kvinner og menn. Studien, som er 
utarbeidet fra en spørreundersøkelse 
av 1072 NTNU-studenter, viser både 
likheter og forskjeller i hvor mange og 
hva slags type forhold menn og kvinner 
ønsker.

– Vi så at menn ønsket seg korttids-
partner mer enn kvinner, henholdsvis 
25 for menn og syv for kvinner. Mens 
begge kjønnene ønsker en langtids-
partner i like stor grad, sier Kennair.

kjærlighetens kjemi
Ved å forske på dyrs parforhold, kan vi få 
innsikt i hva som driver oss mennesker 
til å danne par. Hos gnagerne ørken-
rotte og fjellrotte er det blitt gjort funn 
som kan hjelpe oss i å løse spørsmål 
rundt kjærlighetens kjemi.

– Disse gnagerne, som stort sett er 
helt like, har to klare forskjeller: lengden 
på parforhold og mengden av hormonet 
oxytocin. Ørkenrotten, som har store 
mengder av hormonet, danner livslange 
forhold, mens fjellrotten, som ikke har 
hormonet, ikke er like trofast, forklarer 
Kennair.

Hvis man stimulerer fjellrotten med 
oxytocin, begynner de å danne langva-
rige forhold, og motsatt hvis man blok-
kerer hormonet hos ørkenrotten. Dette 
er en klar indikator på at trangen til 
å finne en partner styres av kjemiske 
prosesser i hjernen.

– Dette hormonet finnes også i 
mennesker, og det er god grunn til å 
tro at adferden vi ser hos disse gnagerne 
også kan overføres til mennesket. 
Sammenhengen mellom oxytocin og olahalv@underdusken.no

TEKST: Ola Krogh Halvorsen 
ILLFOTO: Caroline Ramnæs
 Håvard Karlsen 

KJæRLIGHET

EvolUSjoN og 
forHold

FAKTA OM:N

Evolusjonspsykologi bruker kunns-
kap fra moderne biologi og evolus-
jonsteori for å forklare menneskets 
adferd og handlingsmønstre. 

2-3 % av barn blir unnfanget ved 
utroskap.

I en undersøkelse av 1072 NTNU-
studenter viser det seg at menn 
ønsker 25 korttidspartnere.

For kvinner er dette tallet 7.

forhold hos mennesker er noe av det 
vi forsker på her ved NTNU, sier han.

mommy’s baby, daddy’s maybe.
Menneskehannen tilhører de fem 
prosentene av hannpattedyr som 
oppfostrer sitt eget avkom. 

– Det å forsørge et barn er en stor 
investering, og det vil derfor være ytterst 
viktig at barnet faktisk er hannens eget, 
sier Kennair. 

Han har gjennom studien «Sex 

Differences in Jealousy: A Study from 
Norway» forsket på sammenhengen 
mellom kjønn og sjalusi.

– Her så vi at det er klare forskjeller 
på hvordan menn og kvinner reager på 
henholdsvis seksuell og emosjonell utro-
skap, sier Kennair.

Som en mekanisme for å sikre seg 
at barnet som partneren føder faktisk 
er sitt eget avkom, er menn utstyrt med 
en kraftig sjalusi for seksuell utroskap. 
For kvinner var det motsatt, her så over 

80 prosent av deltagerne på emosjo-
nell utroskap som verre enn seksuell 
utroskap.

– Kvinner blir mer sjalu dersom 
kjæresten har et rent emosjonelt forhold 
til en annen kvinne, enn om de kun har 
sex. Dette fordi det historisk sett har 
vært svært viktig å ha en partner som 
er forpliktet å oppdra en familie, sier 
Kennair. UD

illUstrasJonsFoto: Trangen til å finne en partner styres av kjemiske prosesser i hjernen.

illUstrasJonsFoto: Våre partnervalg påvirkes av mer enn kun kjemi.
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en kan ikke sette et fornuftig 
press på russland
Rindal trekker fram kulturen som 
viktig. Han sier at politikk er et skit-
tent spill, og at de selv må takle disse 
utfordringene. USA har stått sterkt 
imot Russland på dette temaet, og 
vi ser her en dobbeltmoral. USA har 
Saudi-Arabia som alliert i Midtøsten, 
et eksempel på et land som fengsler og 
dreper på grunnlag av homofili. 

– Vi må være kyniske når vi ser på 
saken. Det er viktig å vise interesse, 
men også noen ganger gi russerne en 

sjanse, sier Rindal
Holst er enig i at et viktig aspekt 

ved saken er at man ikke kan legge på 
for mye press på Russland. Han mener 
at det er viktig å ikke reagere med for 
krasse metoder, fordi det kan virke 
skadelig for det man ønsker å oppnå. 

– Det blir som et barn som blir 
trengt opp i et hjørne, og vil vise at 
man ikke lar seg herse med, sier Holst.

likegyldighet til loven i russland
I utenlandsk media har loven blitt slått 
opp som et brudd på fundamentale 

menneskerettigheter, retten til kjær-
lighet, og å være seg selv. Rindal sier 
at loven ikke er populær i hjemlandet. 

– Majoriteten av det russiske folket 
synes ikke den angår dem. Den poli-
tiske interessen er lav. Putin, og hans 
støttespillere ser på homofili som noe 
vestlig, altså ikke-russisk, sier Rindal.

Det er ikke en vinnersak i russisk 
politikk å si at de vil ha mer demokrati 
og mer menneskerettigheter. 

– Det er ingen reell trussel for Putin 
at loven er upopulær i utlandet, sier 
Rindal.

kan bli banket opp i oslo også
Det er ikke bare Russland som 
behandler homofile på en annen måt 
enn det vi gjør i Norge. Det finnes 
mange eksempler på land i resten av 
verden som er verre. 

– Du blir ikke dømt til fengsel i 
Russland for å kysse. Du kan bli banket 
opp. Men det kan du i Oslo også, selv 
om det på langt nær skjer så ofte, sier 
Rindal. UD

Politisk begrensing av 
kjærlighet

OL-åpningen i Sotsji 7. februar markerte en milepæl i mange idrettsutøveres liv. For andre, representerer 
lekene en legitimering av at urettferdighet og hat fortsatt er tilstede i vår verden. 

mirinesb@underdusken.no

«Homofililoven» ble iverksatt med 
ønsket om at den skulle «hindre 
homoseksuell propaganda rettet mot 
mindreårige».

Leder Eivind Rindal i 
Landsorganisasjonen for lesbiske og 
homofiles (LLH) lokallag i Trøndelag 
forklarer at loven er ment å skulle 
beskytte barn.

– De mener at barn under 18 år ikke 
har godt av å bli eksponert for andre 
seksuelle orienteringer enn «tradisjo-
nell legning», sier han.

Han forklarer at de i store deler av 
Russland tolker denne loven strengt, og 
at homofiles rettigheter er et fremmed 
tema.

– Russland har en ganske sterk 
tilstedeværelse av homofobi. Det har 
vært et ikke-tema i både Sovjet og i 
Russland sier Rindal.

putins rolle
Rindal mener flere ting kan forklare 

hvorfor president Putin velger å innføre 
en slik lov. 

– Han vil hindre potensielle opprør 
i startfasen. Det er lettere å stoppe 
hundre mennesker, enn når de har 
blitt til 10 000, sier Rindal.

Avtroppende leder  åsmund 
Forbech Holst i Skeiv Ungdom, 
Trondheim sier at en lett kan se at det 
står sterke konservative krefter bak 
loven. 

– Spørsmålet man kan stille seg 
er om det virkelig er intensjonen å 
beskytte barn, eller om dette kun er en 
unnskyldning for å innskrenke skeives 
rettigheter, sier han.

Dette berører ikke kun homofile, 
men alle slags former for utradisjo-
nelle familierelasjoner.

– Dette er et aktivt grep for å 
begrense folks frihet, og bidrar til å 
skape et enda større skille i et samfunn 
hvor dårlige verdier og en trangsynt 
heteronormativitet står sterkt, sier 
Holst. 

Viktigere med nasjonale 
sportsbragder
Homofililoven har vært mye i media 
i tiden før OL. På tross av at noen 

aktører har oppfordret til boikott, har 
ikke dette vært et reelt alternativ for 
Norge. Holst påpeker at saken har fått 
mye oppmerksomhet i det siste, og at 
mye skyldes OL i Sotsji.

– Det er beklagelig at man som vert 
for et så stort og ikonisk arrangement, 
som har tradisjon for å være et symbol 
på fred, skal undertrykke sitt eget folk 
på en slik måte, sier Holst.

Norges syn på hvordan homofili blir 
behandlet i Russland sier mer om oss 
enn om Russland. 

– Det er mindre kritikk her enn 
i Sverige, eller i Storbritannia. Ikke 
fordi vi er mer homofobe, men vi vil 
ikke boikotte et OL der vi kan vinne 
medaljer, sier Rindal.

Han sier at Arbeiderpartiet har vært 
veldig stille i saken. 

– De sender ikke Jens, eller Jonas 
i debattene. De sender tidligere stor-
tingsrepresentanter. Ingen som kan 
være en fremtidig statsminister, eller 
utenriksminister, sier han. 

Han tror på Erna Solberg når hun 
sier at hun vil forsøke å ta opp temaet 
om menneskerettigheter under møter 
med den politiske ledelsen i Russland 
under OL. Han trekker likevel fram at 

de viktigste sakene mellom Norge og 
Russland er fisk, olje, klimautfordrin-
gene og stabilitet i nordområdene. Ikke 
homofiles rettigheter.

ikke gå ut med regnbuefarget hår
Det er normene som skapes, og legi-
timeres av loven som er det største 
problemet for de homofile. Rindal sier 
at i noen miljøer risiker de å bli banket 
opp, få stygge blikk, og sanksjoner fra 
arbeidsgiver og husvert. Likevel er det 
mange som kan leve veldig greit. 

– Mange mener de må gi av sitt 
eget liv-  «ofre seg selv» for saken. Men 
det er enklere å sitte i New York, som 
«utbryter»- kunstner, å mene noe enn å 
sitte som skaphomo i Dumaen, sier han. 

Det finnes en homofil infrastruktur 
i de store byene. Du har et homomiljø, 
en «gay scene», et mer uformelt miljø 
der for eksempel menn som vil ha sex 
med andre menn kan møtes. Det er 
de organiserte hendelsene som er blitt 
umulige.

– Jeg vil likevel ikke anbefale å 
gå med regnbuefarget hår og litt for 
stramme bukser ned hovedgata i 
Moskva en lørdagskveld, sier Rindal.

TEKST:         Miriam Nesbø
BILDEMONTASJE:        Anna Rosova

RUSSLAND 
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Hvordan teknologien påvirker 
relasjoner
Kommunikasjonsteknologien blander seg mer og mer inn i følelseslivene våre, men 
påvirkningen gjør oss ikke nødvendigvis til følelsesmessig avstumpede og selvref-
ererende idioter.

»  Du har skrevet mye om hvordan sosiale 
medier og ny kommunikasjonsteknologi 
påvirker sosial samhandling. Blir vi mindre 
menneskelige av all denne påvirkningen?

Neida, ta for eksempel de lukkede 
debattforumene på internett. Folk 
som kanskje ikke tør å heve stemmen 
i en større gruppe, får muligheten til å 
trene seg på argumentasjon i en tryg-
gere setting. Twitter er ett eksempel på 
et sosialt medium hvor det er sosialt 
akseptert å slenge seg på en debatt med 
vilt fremmede. Det samme gjelder det 
digitale minnesamværet (et fellesskap 
eller en gruppe på nett til minne om 
noen, red anm.). Det har den samme 
funksjonen som begravelsen, med den 
forskjell at flere slipper til. De som ikke 
våger å ta til orde i en slik forsamling 
får dessuten en enklere måte å dele 
sorgen sin på. 

»   Ja, for i en Aftenposten-artikkel om ofrene 
etter Lærdal-brannen, hevder du at Facebook 
kan være sunt for sorgprosessen. 

For mange er det et alternativ å ikke si 
noe om det i det hele tatt. Det sosiale 
fellesskapet på internett kan være en 
lavterskelinngang til å dele det man 
kanskje ikke har mot til å uttrykke 
i en virkelig sosial setting, overfor 
folk man ikke kjenner så godt. Dette 
kan godt gjelde andre følelser også. 
Likevel, sosial samhandling foregår 
fortsatt primært ansikt-til-ansikt. I 
et forretningsmøte over Skype har 
som regel deltakerne møtt hverandre 

i virkeligheten først, det skaper 
en trygghet som er nødvendig for 
samtalen. Effekten av tidligere sosial 
samhandling på videokonferanser 
i profesjonell sammenheng er også 
backet opp av forskning på området.

»   Noen går så langt som å mene at teknolo-
gien bør innlemmes i mennesket for å forbedre 
kognitive og motoriske evner, men på det 
emosjonelle plan er vi allerede rimelig inte-
grert. Hvilken teknologi har formet oss mest?

Mobiltelefonen. Den har endret måten 
vi forholder oss til andre mennesker på, 
hvordan vi inngår avtaler, hvordan vi 
møtes. Før mobilen avtalte man som 
regel minst én dag i forveien, men i 
dag tar det mer form av mikroavta-
ling, sånne halvveis-avtaler som går 
fortløpende. Tilgjengeligheten denne 
teknologien gir har dessuten forsterket 
relasjonene oss mennesker imellom, 
som ved at man plutselig kunne holde 
kontakt med bekjente på lang avstand. 
Mobiltelefonen ga også muligheten 
til å ha kontakt med flere på samme 
tid, ikke bare de vennene man husket 
nummeret til. Et problem kan være 
at forventningene til tilgjengelighet 
har blitt kunstig høye, spesielt etter 
de sosiale medienes inntog. Mange 
forventer å få svar nesten med én gang.

»   Men så var det kjærligheten da. Vi inngår, 
opprettholder og avslutter forhold til offentlig 
skue på Facebook. Former andres kjærlighet 
vårt eget syn på den?

Ja, men det har den også alltid gjort. 
Tradisjonelle skikker som gifteringen 
og brudemila har hatt som formål å 
vise fram kjærligheten. Det blir imid-
lertid tydeligere på Facebook og andre 
sosiale medier, fordi man viser seg 
fram mye tidligere i forholdet. Det er 
likevel med kjærlighetsforhold som det 
er med Facebook-bruk for øvrig – selv 
om målet er å vise et sammensatt bilde 
av oss selv, forblir problemene stort sett 
private. Et eksempel kan være at selv 
om kjærlighetssorg er sosialt akseptert, 
så går det likevel for å være en såpass 
allmennpsykologisk prosess at man 
lar være å dele det med offentligheten. 
Den sanne kjærligheten er nok likevel 
den samme som før, selv om måtene å 
uttrykke den på har endret seg. 

»   I den kinoaktuelle filmen Her av regissør 
Spike Jonze skildres livet til en mann som 
forelsker seg i et operativsystem med kunstig 
intelligens. Hva sier dette om oss?

- Det er en film som peker rett tilbake 
på vårt eget samfunn. Tidligere i filmen 
har han for eksempel telefonsex, før 
han senere i filmen har sex med opera-
tivsystemet sitt. Hva er forskjellen her? 
Troen på at det i andre enden sitter 
en kvinne av kjøtt og blod, selv om 
man bare hører stemmen hennes. 
Det finnes imidlertid de som har tele-
fonsex med innspilte beskjeder, ikke 
virkelige mennesker, noe som følgelig 
gjør premisset for Her mer virkelighets-
nært enn man kanskje tror. Spørsmålet 
er hvor mye av det menneskelige man 

kan ta bort før man bare sitter igjen 
med teknologien. Det kan illustreres 
gjennom scenen der hovedpersonen 
reagerer på at Samantha (operativsys-
temet i Her, red.anm.) trekker pusten, 
uten at dette er noe en programvare 
trenger å gjøre.

»  En annen film med mediepsykologisk 
tematikk er Don Jon av Joseph Gordon-
Levitt, hvor vi møter en mann som har 
mistet grepet om ekte nærhet etter å ha sett 
for mye pornografi på internett. Er dette et 
samfunnsproblem?

Vi har sett at porno kan dreie synet på 
seksualitet til å handle mer om størrelse 
på kjønnsorganer og kropp, så vel som 
teknikk. Porno handler ikke akkurat 
om å skildre følelser, noe som gir det 
hele et veldig mekanisk preg. Jeg har 
ikke forsket noe på det selv, men det 
er ikke usannsynlig at storforbruk av 
porno kan forme en persons seksuelle 
idealer. 

»  Men over til noe mer hyggelig. Hva er 
det mest romantiske du har lest eller sett på 
sosiale medier?

Det må være en bildeserie av et ektepar 
i 90-åra som hadde gjenskapt en del 
ikoniske scener fra kjente filmer foran 
huset sitt i hagen, på samme sted hvert 
år. Blant annet Titanic og Saturday Night 
Fever – sistnevnte komplett med John 
Travolta-kostyme. UD

INTERVJU MED

Thomas Wold, 
FilmenTusiasT og 

sTipendiaT i medie-
psykologi ved nTnu

arne krokan

Tekst:  Daniel Guanio     Illustrasjon:   Vegard Stolpenessæter

Se side 43 for å lese anmeldensen av filmen Her
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Under Dusken tar gjerne imot leserbrev. For å gi rom for alle, begrenses lengden på et innlegg til 3000 tegn inkludert mellomrom. Korte kom-
mentarer 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.

Lurer du om den blåblå regjeringen 
egentlig har gjort noe for at du skal 
få det bedre som student? 

Kampen i år stod om studentbo-
liger, det stod om elleve måneders 
studiestøtte, det stod om lik rett 
til utdanning. Men fikk vi egentlig 
gjennomslag?

Dine studentpolitikere har lenge 
jobbet for at du skal ha gode vilkår 
som student. I år vant vi en kamp 
vi har kjempet for siden man i 2011 
åpnet for at studenter med traumer, 
sykdommer og psykiske utfordringer 
skulle få muligheten til å ta ut syke-
melding på deltid. Vi har ment at 
muligheten til å være syk på deltid 
og ikke bare heltid, sørger for at flere 
studenter fortsetter studieløpet. Etter 
store kamper gjennom hele to år har 
vi endelig klart å få deltidssykemel-
ding som en permanent ordning. 

Studenter med barn er en 
gruppe som trenger trygge rammer. 
Studentorganisasjonene har lenge 
jobbet for bedre tilrettelegging for 

studenter med barn. Blant annet 
har vi ønsket oss like lang permi-
sjon for studentforeldre som alle 
andre foreldre, noe vi endelig har 

fått gjennom. Det skulle da bare 
mangle også. Til slutt ble det også 
gjennomslag for kravet om kortere 
kvalifiseringstid for å få foreldresti-
pend. Vi håper dette vil være med å 
gjøre tilværelsen litt enklere for deg 
som studentforelder. 

Studiestøttekampen endte ikke 
der vi ønsket den skulle. Vi jobbet og 
lobbet tett med regjeringspartnerne 
både i forkant av budsjettforslaget og 
under forhandlingene mellom regje-
ringspartiene. Dessverre fikk vi ikke 
elleve måneders studiestøtte så høyt 
opp på prioriteringsliten som vi ville. 
De endringene som er gjort gir oss 
dessverre ingen fastsatt økning, men 
i 2014 kan du i det minste glede deg 
over 345 kroner mer per måned.

Studentboliger var studentene 
sin store kampsak i år. Vi ønsket 
å bygge flere studentboliger med 
høyere statstilskudd, slik at vi 
kunne tilby deg en rimelig bolig. 
De blå, blå valgte tilslutt å legge 
seg på deres forgjengeres list, og gi 

oss tilskudd til 1 300 nye student-
boliger det kommende året. Med 
økt kostnadsramme og litt mer i 
tilskudd fra staten kan vi bruke 100 
000 kroner mer på å bygge din nye 
hybel. Vi er ikke i mål, men det var 
et viktig steg i riktig retning. Nå 
håper vi flere av partiene presser 
gjennom flere studentboliger til 
neste år slik at vi klarer å legge 
press på det private boligmarkedet, 
slik at husleien din på møllenberg 
blir lavere, selvom du ikke fikk deg 
studentbolig hos SiT i år. Dessverre 
må samskipnaden (SiT) fortsatt ta 
størstedelen av regningen, og det 
kommer vi til å fortsette å legge 
press på, slik at vi heller kan bruke 
de pengene du bruker i kantinen 
eller idrettsenteret på å hjelpe deg 
med tannlegeregninger, psykolog 
eller helsesøster på campus.

Allerede i mars starter budsjett-
forhandlingene for statsbudsjettet 
2015, og studentorganisasjonene 
er i gang med å velge fanesaker for 
det kommende året. Vi ønsker dine 
innspill og tanker om hva som vil 
gjøre din studietid bedre, slik at vi 
kan jobbe for å faktisk utgjøre en 

BudSjett
Vilde t.Coward 
Leder av Velferdstinget i Trondheim

Alle mennesker har sex, om du ser 
bort i fra de som erklærer seg selv som 
aseksuelle. Selv hadde jeg aldri klart 
å være aseksuell, om så bare i noen 
dager maks. Mitt navn er Benjamin. Du 
kjenner meg kanskje igjen fra sesong 
to av Trekant. Gullruten-nominert og 
sånt, I know. Jeg ble med i programmet 
av den ene grunnen at sex er lol. Du 
kan så å si gjøre hva du vil, så lenge 
du er alene eller det er samtykke fra 
motparten og det er, bokstavelig talt, 
kun fantasien som setter grenser. Er du 
klar over hvilke friheter det gir oss?! Jeg 
tror vi er like forskjellige i senga som 
vi er i klessmak, men samtidig ganske 
like. Litt som hipsterne. 

I denne kronikken vil jeg skrive 
om noe få snakker om, men alle har. 
Nemlig en fetisj. Noen tror det er en 
sykdom, men det er feil. Det er heller 
en form for preferanse (som er veldig 
politisk korrekt å si). Jeg vil si at det er 
en greie som tenner deg spesielt, noe 
som gjør deg skikkelig våt i trusa. Det 
finnes flere tusen ting som folk tenner 
på, og mye av det er helt streite ting 
som rumper, store tits og svær kuk. 
Men andre ting går litt «dypere» som 
for eksempel wet sex (urinering), pet-
play (late som om du er et dyr), eller 
det kan være god gammaldags omgang 
med hard spanking. Jeg er nok ikke 
helt der selv, og jeg tror det drøyeste 
jeg har vært med på av sånt er å bli 
hengt opp i et tau og få elektriske støt 
på rumpa. Dette var vel og merke i regi 
av Trekant, men kanskje jeg fortsatt 
holder på med det?

En fetisj kan være ganske spesielt, 
og det kan godt være skummelt å prate 
om. Det er tross alt ikke det vanligste å 
diskutere rundt middagsbordet, altså 
hva man liker i senga. For mange er 
det skummelt. En kan fort tro at det 
er noe galt med en selv, eller at man er 
et slags utskudd fordi man vil at dama 
si skal pule deg med en strap-on. Det 

er kjempeforståelig at man har slike 
tanker, men da får du en F av meg, for 
det er 100% feil. Det er naturlig å ha 
slike sexfantasier.

Noen vanlige fetisjer ligger i å tenne 
på piercinger, føtter, lakk og lær, domi-
nasjon og underkastelse, og porno. Ja, 
porno er faktisk en fetisj. Det er ikke 
alle som liker det, men mange kan 
gjerne ha sex med porno på skjermen. 
Jeg gjør det sjæl. Om en går litt utenfor 
det «vanlige», så finner en mye annet. 
Et kjapt internett-søk viser at folk har 
fetisjer for morsomme ting. Som for 
eksempel å ha noen som ser på at du 
har sex med partneren din. Noen liker å 
bli skåret av en kniv, bli bundet fast og 
slått, å bruke bleier, eller å ha sex med 
noen som ikke har dusjet på en uke. 
Det er så mye rart der ute, at uansett 
hva du har i tankene, så finnes det en 
pornoside for det.

Den største fella å gå i er å ikke prate 

om det. Om du har en fast partner tror 
jeg du kommer langt med å fortelle hva 
du er keen på å teste ut. Du kan starte 
ganske enkelt med å si noe sånt som 
«Du, i kveld så vil jeg binde deg fast 
med tau og filme det hele. Hva tenker 
du om det?» Det er tross alt bare du 
som vet hva du vil prøve ut, og om du 
vil at det skal bli noe mer enn bare 
fantasi må du ta steget. Klart det er 
skummelt å dele noe så personlig og 
intimt, men jeg tror at kjæresten din 
er ganske villig til å høre på deg og 
dømmer ikke. Det beste du kan håpe 
på er at hun/han/hen er med på å teste 
ut dette, men du kan også få et nei og 
da er det bare å bite i det sure eplet og 
prøve igjen senere. åpenhet er det aller 
viktigste om du vil leve ut dine skitne 
tanker. Om du skulle være singel og i 
en evig runddans av one night-stands 
bør du trå litt varsommere. Det er ikke 
alltid like kult å dra med seg en jente 

hjem for å piske henne, eller kjøre en 
dobbel penetrering med dildoen din. 
Det er selvsagt ingen fare i å spørre, 
men fetisjer, fantasier og andre seksu-
elle utskeielser kan være greit å holde til 
et tillitsfullt forhold. Da er det trygt, og 
du kan forvente å bli møtt med respekt. 
(pluss større sjanse for et JA!)

Når du har lest gjennom dette håper 
jeg du sitter igjen med tanker om at 
dine fantasier og tenninger ikke er så 
farlige allikevel. At dine fasinasjoner 
for hvite sokker, latex-klær, eller eldre 
mennesker ikke er så farlige, de er bare 
ikke pratet så mye om. Du trenger ikke 
å skjule disse fantasiene, men lev de ut 
og ha det gøy. Så lenge det er innenfor 
rimelighetens grenser vil det bare 
bringe bedre orgasmer og et morsom-
mere sexliv, for gudene vet at vi trenger 
et bedre sexliv. Og dette kan fikse noe 
av det. Resten er opp til deg og den 
20cm lange buttpluggen din. 

Mange klager på at kompen-
diene de får er dårlige eller 
ubrukelige. Jeg bruker mitt som 
musematte. Funker fett.
 @Vinclozolin  

Lever (dessverre) etter livsfiloso-
fien “penger kan alltids tjenes 
opp igjen” 
@krystallisert  

“Ja film er kunst, men det er 
egentlig ikke kunst... Men så er 
det kunst da!” 
Lærere på Filmvitenskap.
@Knokimm  

Jeg har stortsett bare lyst å gjøre 
ting jeg er god i. Som forklarer 
hvorfor jeg omtrent aldri gjør 
noe.
@hipstamatis  

Fikk kjeks av han ved siden av 
på #lesesalen. Vet ikke om det 
var for å være grei eller fordi han 
har lyst på yoghurtnøttene mine
@Kristinsundby 

Du vet du er tidlig på Dragvoll 
når ikke en gang rottene har gått 
og gjemt seg.
@Hestehaage  

Ojsann..er du ikke helt frisk idag? 
Jo, takk. Er helt frisk. Har bare 
ikke SMINKET MEG, thank you 
very much! (Faen)
 @lenesfu  

Selfie med Stoltenberg er da-
gens mest populære aktivitet på 
Dragvoll.
 @AndreaGjerde  

Våkna 06.20 idag, til beskjeden 
om at dagens forelesning var 
avlyst. Vurderte lang og god fro-
kost, men sovna igjen før tanken 
var ferdig. 
@Ingvioleta  

Under dusken følger Trondheims 
studentliv på Twitter. 

følg oss på twitter.com/underdusken

stUdentkVitter

Hva har vi egentlig fått gjennomslag 
for på statsbudsjettet for 2014?

fetisj-fest 
Bidrag kan sendes til kronikk- og debattansvarlig Sofie Sætre på:  debatt@studentmediene.no                                  FriSt: 19.FeBruAr

Illustrasjon: Sim
en Askeland

Sex 
benjamin mathias silseth 
DJ i P3/mP3 

Illustrasjon: Vegard  Stolpenessæ
ter
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Det er godt dokumentert at omfanget 
av menneskehandel er større i land 
uten sexkjøpslov enn med. NOVA-
forsker Andreas Kotsdam uttalte til 
forskning.no i 2011 at «det er klart 
minst menneskehandel i forbudslan-
dene, for eksempel Sverige, og klart 
mest i landene der prostitusjon er en 
del av den legale økonomien, det vil 
si Nederland, Hellas og Tyskland.» 
Nora Warholm Essahli har altså et reelt 
poeng når hun til Under Dusken 2/14 
uttaler at det er egoistisk av mindre-
tallet av ressurssterke norske prostitu-
erte å slåss mot den. å fjerne sexkjøps-
loven vil etter alle solemerker gi økt 
menneskehandel. Er dette en pris vi 
ønsker å betale? Også prostituerte som 
ikke er ofre for menneskehandel kan 
få store problemer på grunn av jobben 

sin. En ting er at mange velger det som 
en siste utvei i en vanskelig livssitua-
sjon, en annen ting er at yrket i seg 
selv innebærer en betydelig risiko for 
både fysiske og psykiske skader. Teela 
Sanders beskriver i artikkelen «A conti-
nuum of risk?» i Sociology of Health 
& Illness hvordan prostitusjon, selv 
i de tilfellene hvor det ikke er tvang 
eller nød som ligger bak, uansett bærer 
med seg en betydelig risiko for psykiske 
problemer. For å frikoble sex fra følel-
seslivet i forbindelse med «jobben» 
benytter prostituerte seg av ulike 
mentale beskyttelsesmekanismer. Disse 
skaper etter hvert problemer for mange. 
Dersom vi skulle gjort som enkelte har 
argumentert for, og «regulert bransjen», 
ville faren for psykiske skader i seg selv 
gjort virksomheten i strid med arbeids-
miljøloven. Sexkjøpsloven bør dermed 
bestå, men den må i større grad følges 
opp med støttetiltak til de som vil ut av 
bransjen. Det er der samfunnet svikter 
i dag.

SexkjøpSloven

ronny kjelsberg
Fylkestingrepresentant, Rødt Sør-Trøndelag

gode grunner til 
fortsatt sexkjøpslov
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«Forskjellige raser, religioner og kulturer 
må ikke blandes hvis vi skal ha et harmo-

nisk samfunn i Norge.»

Per Sandberg til TV2
31.01.03



Kjærleik uten tenning
Rundt ein prosent av nordmenn er aseksuelle.
«Håvard» (19) drøymer aldri om nakne jenter.

Tekst: Eivind Digranes og Marie Sigstad
Illustrasjonsfoto: Marin Håskjold
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ex kjennes berre unaturleg og framand. Eg 
har ikkje lyst, det er noko som seier stopp 
inni hovudet.

«Håvard» er 19 år og går sisteåret på ein vidare-
gåande skule i Oslo. Han liker å spele fotball, dra på 
festar, og har på seg jeans og ei sort boblejakke med 
pels. Ein heilt vanleg gut, sett vekk ifrå ein ting: han 
føler ikkje seksuell tiltrekking til andre menneskjer.

– Eg har vore forelska i jenter nokre få gonger, men 
har aldri hatt seksuelle kjensler for dei. Skilnaden er 
at eg blir meir tiltrekt av personligheit. Eg tenkjer 
meir på andre ting, som kva eg har lyst til å finne på 
saman med ho.

SKAL SJÅ PORNO HEILE TIDA. «Håvard» er 
det ein kallar heteroromantisk aseksuell.

Aseksualitet er definert som vedvarande mangel på 
seksuell tiltrekking. Rundt ein prosent av det norske 
folk føler ikkje nokon seksuell tiltrekking, ifølgje tal 
fra SSB. Ingen i Noreg har hittil stått fram offentleg 
som aseksuell. 

«Håvard» fortel at han har hatt sex eit par gonger, 
men at det ikkje gav meirsmak. «Håvard» tenkte at 
det kanskje var noko som kom til å endre seg over tid. 
Det gjorde det aldri.

– I starten ville eg ikkje akseptere det, og trudde det 

– Samfunnet forventer at sex er ei teneste ein skal 
levere. Folk byrjar å tenkje i dei banar veldig tidleg. 
Dei tenkjer at «her kan det bli noko på meg».

Tidlegare følte «Stian» ei tomleik ved å gjere noko 
som var veldig viktig og personleg for den eine parten, 
men som for han var meir ei mekanisk handling.

– Det var ei grufull oppleving. Eg følte at å ha sex 
var noko eg ikkje burde gjere. No har eg klart å ta 
knekken på den kjensla. Er det ein eg er glad i, kan 
det hende eg ender opp med å ha sex med ho fordi 
det er huggeleg.

HAR SEX MED DYNA. Mange med mang-
lande seksuell lyst kjem til klinikken til sexolog Gro 
Isachsen for å søkje hjelp. Ho har mellom anna hjelpt 
mange som ikkje har vakna seksuelt endå.

Ein sjeldan gong har ho støytt på personar som 
definerar seg som aseksuelle.

– Ved nærare ettersyn har dei ofte hatt eit seksual-
liv med seg sjølve likevel, men dei definerar det ikkje 
som sex. Til dømes ved å slynge beina rundt ei dyne 
og stramme bekkenbotnsmusklane. Det har vore ei 

reint fysisk oppleving utan erotiske fantasiar. Andre 
kan ha problem med parsex, men ha eit utmerka 
sexliv på eiga hand.
Isachsen trur at det aukande sexpresset i dag 
har mykje av skulda for at fleire unge opplever
prestasjonsangst på området.

– Sex er liksom noko alle har og som er lett å få 
til. Det er unormalt å ikkje ha seksuell tenning. Når 
ein då har problem, fører det til ein vond sirkel med 
endå mindre lyst.

FASCINERT, MEN IKKJE FORELSKA. 
«Stian» hadde eit forhold i starten av tjueåra som 
varte i fem år, men han var aldri forelska.

– Ho var vakker og smart, og rett og slett den beste 
måten å bruke tida si på. Sjølvsagt var det kjærleik. Eg 
kan bli fascinert av menneskjer, men å vere forelska 
veit eg eigentleg ikkje heilt kva er.

For han er nærleik og sex to heilt ulike ting. Etter ei 
stund blei det likevel ei utfordring at den eine parten 
forventa noko som den andre ikkje kunne leve opp til.

– Det blei eit problem med sex etter kvart. «You 
can fake it and make it» ei stund, men etter kvart blir 
det så jævlig keisamt at du ikkje gidd meir. Eg klarte 
ikkje å yte i takt med behova til eit anna menneskje, 
eg blei utsliten av det, seier han.

For å unngå sexpress vel mange aseksuelle i staden 
å møte likesinna på datingsider. Her finn ein grupper 
for dei som plasserer seg i den aseksuelle gråsona, 
dei gifteklåre, og dei som elskar kakebaking. For dei 
aromantiske, dei homoromantiske, panromantiske, 
sapiromantiske og dei demigrå heteroromantiske. 

var noko som var feil med meg. Eg pressa meg sjølv 
til å ha sex, sidan eg følte det var forventa av meg, 
både frå partnaren og samfunnet, fortel han forsiktig.

Stemma er lågmælt. Han prøver å distansere seg frå 
temaet. Snakkar om seg sjølv på ein indirekte måte. 
Forventingane om at ein skal ha mykje sex har vore 
vanskeleg for «Håvard».

– I sexundervisninga på skulen lærte vi at alle gutar 
har lyst på sex og ser på porno heile tida, og det var 
aldri noko eg gjorde. Eg skjønte aldri kva det var. Eg 
følte at eg ikkje var ein ordentleg gut.

– SEX ER IKKJE MI INTERESSE. «Stian» (33) 
driv si eiga bedrift i Oslo. Han var rundt 26 år då han 
fann ut at han var aseksuell.

– Eg tok ein spørjerunde med kameratane mine 
då eg skjønte at eg var annleis. Eg spurte dei: «Når 
fann du ut at du var hetero?». Alle hadde visst ei heilt 
tydeleg meining om når dei blei interessert i det andre 
kjønn, men den har aldri vore der hos meg.

«Stian» har sex ein gong i mellom, kanskje ein 
gong i året. Han prøver å gjere det så ofte at han ikkje 
gløymer opplevinga, men det er ikkje noko han har 
spesielt lyst til. Sex og onanering er berre ei fysisk 
oppleving for han, utan erotiske draumar. Det er ikkje 
hans interessefelt, som han seier det sjølv.

-S

ASEKSUALITET

FAKTA OM:  R

Aseksualitet blir definert som vedvarande 
mangel på seksuell tiltrekking

 I motsetnad til sølibat, som er eit aktivt val, 
er aseksualitet ein del av den ein er

 Ifølgje tal fra SSB har 1,3 prosent av det 
norske folk inga seksuell lyst

Ingen i Noreg har hittil stått fram offentleg 
som aseksuell

Det fins fleire typar aseksuelle, til dømes 
heteroromantisk aseksuell. Det vil seie at ein 
blir romantisk, men ikkje seksuelt, tiltrekt av 
det motsette kjønn

AVEN

FAKTA OM:  R

 Aseksuelle brukar i hovudsak internett som 
møtestad og informasjonskanal

Nettforumet AVEN (The Asexual Visibility & 
Education Network) er det største, og blei 
grunnlagt i 2001

AVEN har rundt 60 000 medlemmar

Nasjonalitetar frå heile verda er representert 
på forumet, også nordmenn

Tema i foruma inkluderer seksualitet, kjønns-
identitet, kjærleik, og daglegdagse interesser

SEX ER IKKJE FOR ALLE: «Håvard» har opplevd å bli ledd av på skulen då han var pålogga nettforumet AVEN. Han seier han blir møtt med lite forståing frå andre seksuelle.

 «STIAN» (33)

 «You can fake it and make it» ei stund, men 
etter kvart blir det så jævlig keisamt at du 

ikkje gidd meir. 
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VIL HELLER SPELE BRIDGE. Kjærleik blir 
heilt klart annleis utan sex, meiner psykolog og 
forskar Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU.

– Sjå for deg ein veldig god ven av det motsette 
kjønn som du kunne reist på ferie med og delt seng 
med, men likevel heldt fingrene frå fatet. Det kunne 
vore ditt beste ferieminne, men det hadde vore ein 
heilt annleis ferie enn om du hadde reist med ein du 
var heilt på knæra kåt etter.

Kennair meiner det ofte kan bli litt for mykje 
anten-eller-tenking.

– Sjølv om du ikkje er kåt akkurat her og no, kan 
du framleis vere glad i kjærasten din. Akkurat den 
kjensla kan ein ha heile tida.

Han kaller det for livsfølgesven-kjærleik.
– De er saman i livet og deler felles interesser, til 

dømes at båe er glad i å spele bridge. Det er ein person 
som betyr mykje for deg, som du ønskjer å vere saman 
med, men ikkje nokon du tenner på. Det er ikkje fullt 
ut det man vanlegvis meiner med forelsking.

Det fins mange forklaringar på aseksualitet, men 
Kennair meiner det er viktig å ikkje sjukeleggjera 
individet.

– Det er heilt normalt å ikkje ha lyst på sex, men 
det er ikkje vanleg. Alle har ikkje behov for å ha sex 
med andre menneskjer, og det er heilt greit. Akkurat 

som at nokon ser farger, og andre ikkje gjer det.

NYTTÅRSFORSETT MED MEIR SEX. 
«Stian» har lovt seg sjølv at i åra som kjem skal han 
prøve å ha meir sex, og vere meir positivt innstilt 
til det.

– Eg må utfordre meg sjølv litt ved å gjere ting eg 
ikkje alltid er like motivert for. Det kan bli saman-
likna med eit nyttårsforsett om å trene meir i det 
nye året. 

Han er open om seksualiteten sin til vener og 
familie, men han liker ikkje å definere seg sjølv som 
aseksuell.

– Det set meg i ein bås. Ved å seie at eg er asek-
suell seier eg også at eg skal halde fram å vere det. 

Eg veit berre at eg er annleis. Eg likar å seie at eg 
berre ikkje er interessert.

Han pøsar på med morosame one-linerar for å 
skildre seg sjølv. «Stian» tar lett på legninga si. 

– Eg har forstått at eg har god tid då eg ikkje 
tenkjer på sex heile tida. 98 prosent av hjerne-
kapasiteten min er frigjort til andre ting, seier han 
og skrattler.

«Stian» slit med å sjå seg sjølv i eit forhold og har 
ingen framtidsdraum om å stifte ein familie. Sjølv 
om han er ein sosial og utadvent gut, ser han for seg 
at han kjem til å leve åleine resten av livet.

– Eg var veldig redd for å bli einsam ei stund. Men 
eg har aldri vore venelaus, så kvifor skal eg byrje med 
det når eg blir 70? Du vel sjølv å slutte å involvere 
nye menneskjer i livet ditt.

FRÅ SJUKDOM TIL IDENTITET. Det er 
vanskeleg å tallfeste utbredelsen av aseksuelle fordi 
det ikkje fins undersøkingar som inkluderer spørsmål 
om aseksualitet, seier minoritets- og kjønnsforskar 
Randi Elin Gressgård ved Universitetet i Bergen.

– Det er likevel ein stor andel som svarer at dei har 
problemar med å kjenne seksuell lyst. Ein liten andel 
av disse vil kanskje seie dei er aseksuelle.

Gressgård fortel at dei fleste som identifiserer seg 
som aseksuelle er mellom 20 og 30 år, noko som 
henger saman med at unge er hyppige brukarar av 
sosiale medie, og at kontakt mellom aseksuelle hoved-
sakelig foregår på internett. Nettsamfunnet AVEN 
(Asexuality Visibility and Education Network) blei 
starta i 2001 med 1200 medlemmer. I dag har forumet 
fleire titals tusen medlemmer.

– Det er viktig å understrekje at det er stor variasjon 
i korleis medlemmane forstår aseksualitet og hvordan 
dei lever sine aseksuelle liv. Felles er likevel eit ønskje 
om å motarbeide den utbredte oppfatninga om at 
aseksualitet er ein fysisk sjukdom eller eit resultat 
av psykiske problem, seier ho.

Gressgård understreker at aseksuell ikkje er noko 
ein vel å vere, men noko ein er – i motsetnad til 
sølibat. Gressgård fortel at dette synet på aseksualitet 
som ein identitet og ikkje ein diagnose blir støtta av 

LEIF EDWARD OTTESEN 
KENNAIR

Psykolog og forsker ved NTNU

Det er heilt normalt å ikkje ha lyst på sex, 
men det er ikkje vanleg.

kanskje vanskeleg å forstå, fordi sex er ein så stor del 
av livet deira som alltid har vore der. At nokon ikkje 
vil ha det er fjernt for dei, trur «Håvard». 

VIL BLI EIN DEL AV HOMORØRSLA. 
«Håvard» meiner ein blanding av tabu og mangel 
på kunnskap er årsaken til at mange aseksuelle slit 
med å vere open om legninga si.

– Det er ikkje så mykje informasjon om aseksu-
alitet, og då er det vanskeleg for andre å vite noko om 
det, noko som fører til at mange er kunnskapslause.

Han tykkjer det er fint å vere rundt likesinna, og 
har lyst til å styrke det aseksuelle miljøet i Noreg. Han 
trur framtida til miljøet er å bli del av homorørsla.

– Det er viktig for fleire aseksuelle å bli ein del av 
LHBT-rørsla, og vi prøver å bli akseptert av LLH. I 
tillegg har aseksuelle byrje å organisere seg på World 
Pride, seier 19-åringen, som ser positivt på framtida 
til aseksuelle.

- Ser du ein samanheng mellom homokampen og kampen 
for aseksuelle?

– Dei homoseksuelle opplever meir diskriminering 
enn det aseksuelle gjer. Men eg vil seie at det er ein del 
likskapar. Før var ikkje homofili akseptert på same måte 
som no, og det var ikkje så mykje forsking og kunnskap 
om det. Det er ikkje før i nyare tid at aseksualitet har 
byrje å kome fram. Det er ein lang prosess, seier han.

EIN GONG ASEKSUELL, ALLTID 
ASEKSUELL. Nokre aseksuelle føler eit fysisk 
ubehag når dei har sex. Slik er det ikkje for 
«Håvard». Sjølv om han ikkje har behov for sex, 
har ikkje «Håvard» problem med fysisk kontakt. 
Han kan halde hender og kysse, men det er alt.
Han tviler på at han nokon gong kan få seksuell lyst.

– Det er mi orientering. Nokon er heteroseksuelle, 
medan andre er homoseksuelle. Det er sånn eg er, og 
det er ikkje noko eg kan endre med det første.

«Håvard» saknar ikkje sex i livet sitt, men 
innrømmer at det kanskje hadde vore lettare om han 
var interessert i sex.

– Det er nokre gonger eg tenkjer at det hadde vore 
betre om eg hadde seksuelle kjensler som alle andre.

«Stian» er nysgjerrig på korleis sex blir opplevd 
av andre. 

– Alle forklarer at det er heilt fantastisk. Eg blir 
fascinert av at det har ein så stor påverknadskraft på 
menneskjer. Men sjølvsagt saknar eg ikkje seksuelle 
kjensler. Eg veit jo ikkje kva det er. UD

eidig@underdusken.no
marisigs@underdusken.no

«HÅVARD» (19)
Aseksuell

Folk seier at det ikkje eksisterer, at det berre 
er taparar som er aseksuelle, og at eg er 

psykisk sjuk.

– Aseksualitet er ikkje noko vi jobber med i vår organ-
isasjon, fortel Bård Nylund.

Leiaren i Landsforeininga for lesbiske, homofile, 
bifile og transpersonar (LLH) er klår og tydeleg i sitt 
svar.

- Kvifor ikkje?
– Vi kjempar for menneskjer som er diskrimi-

nert på bakgrunn av si seksuelle legning og kjønns-
identitet. Så vidt eg veit er det heller ingen av våre 
søsterorganisasjonar internasjonalt som jobbar på 
vegner av aseksuelle.

I dag fins det ingen organisasjon for aseksuelle 
i Noreg. Nylund understreker samtidig at han har 
forståing for utfordringane aseksuelle kan støte på 
når dei skiller seg frå mengda.

– Det å vere forskjellig og annleis er noko som òg 
mange LHBT-personar opplever. Vi heiar på alle som 
ønskjer å vere den dei er, uavhengig av kjønnsuttrykk 
og seksuelle preferansar.

Likevel meiner Nylund at heteroromantiske asek-
suelle som «Håvard» ikkje passar inn hos dei.

– Aseksuelle inngår sjølvsagt i LHBT-rørsla dersom 
dei er lesbiske, homofile, bifile eller transpersonar.

Også hos Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet er svaret kort og kontant: «Politisk leiing 
har ikkje høve til å gje intervju». Då departementet 
får spørsmålet igjen, forklarar dei kvifor.

– Aseksualitet er eit tema som verken vi eller kunn-
skapssenteret vårt for seksuell orientering og kjønns-
identitet, LHBT-senteret, har i portefølja, svarer dei 
i ein epost. UD

Hverken homorørsla eller 
den politisk leiinga har asek-
sualitet på agendaen.

EKSPERT PÅ KJÆRLEIK: Leif Edward Ottesen Kennair trur at det å ha sex med nokon som «berre ligg der» kvar 
einaste gong kan bli litt keisamt i lengda. – Det beste ville nok vore å finne nokon som er like lite interessert som 
seg sjølv, seier han. Arkivfoto: Linn Blumenthal

stadig fleire forskere innanfor psykologi og sexologi.
Ho meiner likevel det kan være vanskeleg å få 

aksept som aseksuell fordi seksualitet blir knytta til 
vitalitet og oppfatta som naturleg menneskjeleg.

– Mange føler eit sterkt normativt press på å ha eit 
aktivt seksualliv. Endå sterkare er presset på å ha ein 
seksuell identitet. For mange som ikkje føler seksuell 
lyst eller tiltrekking, kan identiteten aseksuell difor 
vere eit alternativ.

FANN LIKESINNA PÅ NETT. Det var for vel 
eit år sidan «Håvard» innsåg at han ikkje følte erotisk 
tiltrekking. Han byrja å lure på kva som var gale. Han 
oppsøkte lege for å teste hormonnivået, men dei seksu-
elle driftene var heilt normale. Grunna si manglande 
seksuelle interesse for jenter, blei «Håvard» meir og 
meir sikker på at han var homofil. Til slutt søkte han 
opp aseksualitet.

På AVEN blei han kjend med likesinna som hadde 
hatt same erfaringar som han.

– Eg fann ut at legninga mi var ein naturleg del 
av meg. Eg har alltid vore aseksuell, så om det er ein 
sjukdom må eg ha hatt den sidan eg blei født.

«Håvard» har prøvd å snakke med familie og vener 
om legninga si, men opplever å ikkje bli trudd på.

– Folk seier at det ikkje eksisterer, at det berre er 
taparar som er aseksuelle, og at eg er psykisk sjuk. 
Andre har sagt eg er ein homofil person som under-
trykkjer kjenslene mine, eller at eg er impotent. Det er 

- Ikkje eit tema
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eg har i alt konvertert fire lesbiske damer. Hun 
ene var til og med en gift lesbe. Det var bare å føre 
hånden hennes over skrittet mitt, så var det gjort.

Ikke hverdagskost for alle, men for Dex 
Carrington er livet en dans på surrealistiske 
opplevelser. Det norske folk ble kjent med entertaineren 
gjennom reise- og sjekkeprogrammet Dexpedition, 
som gikk over to sesonger på europeisk MTV, hvor han 
og filmcrewet drar rundt i Europa og USA på leting 
etter de beste festbyene verden kan tilby. 

Dex er i disse dager på standup-turné, og nå er turen 
kommet til Trondheim. Under Dusken møter han på 
det smått slitne backstage-lokalet på Samfundet, hvor 
vi lurer på om den karismatiske programlederen kan 
beskrive kjærlighetsmennesket Dex.

– En tsunami av termodynamisk fylt kjærlighets-
essens. Det er hvem Dex er. Jeg sprer essensen av
kjærlighet. Kall det Dexsens!

HATE-PULING. Via sitt show har Dex spredd mye 
kjærlighet, og får ikke sjelden nye damebekjentskaper. 
På tross av alt det nye, setter han likevel mest pris på 
det nære og kjære.

– Jeg har hatt en seriøs mengde med seksuelle 
partnere, men ingenting er bedre enn å ha sex med 
noen du er glad i. Klart, hate-puling har sin sjarm 
det også. Jenter later som de ikke liker det, noe som 
er bullshit. Likevel er det å føle kjærlighet noe som 
ikke kan bli slått av noen form for seksuell opplevelse.

KJÆRLIGHET VIL FIKSE ALT. I forbindelse med 
Valentinsdagen ønsker vi å vite mer om Dex sitt forhold 
til datoen, og hva han tenker om kjærlighet.

– Global oppvarming ville vært en god ting hvis 
alle isfjell og poler var laget av kjærlighet. Verden 
ville svømt i kjærlighet. Alt det vonde ville forsvunnet.

For Dex er imidlertid den globale kjærlighetsover-
svømmelsen ikke bare en useriøs fantasi. Han mener 
at folk nå om dagen har glemt den aller viktigste 

kjærligheten som finnes.
– «The greatest love of all, is loving yourself.» 

Withney Houston sang det. Og det er så sant. Jeg tror 
mange mennesker ikke elsker seg selv, og det er fryk-
telig. Kan du ikke engang elske deg selv, hvordan skal 
du være i stand til å spre kjærlighet til andre?

1000 BEKJENTE, INGEN VENNER. Vanligvis 
så uanfektede Dex Carrington snakker opprørt om 
hvordan den virtuelle sosiale verden ikke gjenspeiler 
noen form for virkelighet.

– Du har 1000 bekjente på Facebook, men ingen 
venner, ikke sant? Sosiale medier fjerner virkelig kjær-
lighet. De lokker oss ved å si at kjærlighet er å få kjøpt 
her. Og det kan kjøpes billig.
Likevel skjønner han at noen syntes det er forlokk-
ende å få mengder av kjærlighetserklæringer i form 
av oppmerksomhet over sosiale medier.

– Det er klart, jo heitere jenta er, jo lettere har hun 
hatt det med å få kjærlighetserklæringer fra andre. 
Så selvfølgelig, hvorfor trenger hun å elske seg selv, 
når alle andre til enhver tid forteller hvor fantastisk 
hun er. Det blir problematisk å like seg selv, når man 
gjør seg avhengig av ekstern «godkjennelse» hele tiden. 
Hva skjer den dagen folk slutter å «like» deg på sosiale 
medier?

Dex Carrington

HVEM ER:R

Heter egentlig Jørgen Kjønø og har vokst 
opp i Singapore.

Programleder og entertainer, kjent fra 
reiseprogrammet Dexpedition 

Dexpedition ble sendt på bl.a. MTV Europe 
og VG-TV 

Aktuell med standup-showet 
”Great Dexpectation”

TEKST: Stian Kristoffer Sande     FOTO: Sindre Haugan

Kjærlig partyprins

-J

Skjørtejeger Dex Carrington mener folk er blitt for avhengige av ekstern bekreftelse. 
Og at jenter egentlig liker hate-puling.

DEX CARRINGTON

Nordmenn er som å steke en biff. Kald og 
smakløs i begynnelsen, så blir de møre og 

smaksrike senere. 
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VIT AT DU SKAL DØ. Dex Carrington ser på oss og 
etterlyser nettopp entusiasme der han graver seg dypere 
og dypere ned i psykologiske aspekter ved mennesket. 
Han klarer nesten ikke sitte stille når han beskriver 
hvordan døden fungerer som en motivasjon til å ikke 
gjemme seg i bakgrunnen.

– Ingen snakker om døden. Det lærer vi tidlig at vi 

ikke skal, selv om det er noe av det eneste vi mennesker 
har til felles. Med litt mer bevissthet om at dette livet 
ikke varer evig, så tror jeg flere vil skjønne at det ikke 
er verdt å bruke så mye tid på å være redd. Det er ikke 
så farlig å stikke seg ut. Det er heller ikke så skummelt.

Han er klar over at flere vil tenke at det er lett for 
en utadvendt type som han å si. Til motsvar påstår 
Dex at det faktisk er veldig lite som skal til.

– Det er så enkelt. Bare si hei til en fremmed inni-
mellom, eller bare begynn med å smile til noen. Ikke 
glo ned i bakken som du alltid gjør. Bare spred et lite 
smil til verden. Rist løs innimellom. Ta en drink, et 
par øl i ukedagene kanskje. Møt naboene!

Smilet til Dex går nærmest rundt idet han sammen-
fletter krig og kjærlighet.

– Kjærlighet er det beste dopet i verden. Vi er alle 
utrustet med en imaginær AK-47, fylt til randen av 

kuler med kjærlighet. Så hva venter vi på? La oss 
begynne å skyte. La oss starte tredje verdenskrig fylt 
med kjærlighet!

TROFASTE NORDMENN. På tross av innadvent-
heten og det man hører ellers om kalde nordmenn, 
mener den verdensvante Dex at nordmenn likevel har 
en av de beste framtoningsmåtene når det kommer til 
nye mennesker.

– Nordmenn er forsiktige i begynnelsen, mens de 
sakte forandrer seg til å bli en venn. Et par år med en 
nordmann og du har utviklet en fantastisk skapning.

Dex, som har studert seks år i Nord-Amerika, 
mener myten om åpne hyggelige amerikanere har sine 
skyggesider som ingen hører om.

– Amerikanere er «BFF bro» med en gang, 
men dagen du virkelig trenger dem, dagen du har 
problemer, da skygger de banen. De spør; hva er dette? 
Vi er «BFF bros», ikke noe mer. Du kan ikke stole på 
å få noe hjelp.

Han sammenligner folkeslagene med matvarer.
– Nordmenn er som å steke en biff. Kald og smakløs 

i begynnelsen, så blir de møre og smaksrike senere. 
Amerikanere er mer som grønnsaker. Nydelige og 
smakfulle i starten, men etter en tid råtner de.

TA DET MED RO. Dex mener vi forhaster oss hele 
tiden, både dem som har vært lenge sammen, og med 
dem du akkurat har møtt.

– Folk gir hverandre ikke en sjanse, fordi det finnes 
alltids noen bedre på instagram og slikt. Men når du 
virkelig går inn for å bli bedre kjent med folk. Det er 
da de overrasker deg positivt.

Og til dem som enda ikke har møtt noen har Dex 
noen vennlige råd.

– Vær genuin. Jeg er genuint klin gæren. Og det 
funker. Bare gjør tilfeldige ekstreme ting innimellom. 
Men for all del. Vær deg selv, vær hyggelig og sjar-
merende. Så kommer sadomasochismen senere. UD
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– VI BLIR SCHIZOFRENE. Den utadvendte krøll-
toppen har en teori om hvorfor det å elske seg selv er 
blitt så vanskelig for folk flest: sosiale medier.

– Vi har skapt en dystopisk verden som har gjort oss 
schizofrene. Man er en bestemt person på internett, og 
man dømmer seg selv ut ifra «likes» og kommentarer. 
Instagram burde døpes til «fotoalbumet av personen jeg 
skulle ønske jeg var». Folk må komme seg av internett 
og komme seg ut i den virkelige verden. Aksepter at du 
er menneskelig. Du kan ikke være en person fri for feil.

Istedenfor å bare fokuser på å utvise kjærlighet til 
andre, mener Mr. Carrington at årets Valentinsdag 
bør handle like så mye om å elske seg selv.

– Jeg mener det er den beste ideen noensinne. Du bør 
absolutt elske andre, men det blir veldig vanskelig når 
du ikke elsker deg selv. Du vet, du må fylle bensin på 
bilen før du kan kjøre rundt og sprute bensin på andre

INNADVENDTHET HINDRER KJÆRLIGHET.
Den 30-årige moroklumpen mener at det ikke bare er 
14. februar som burde handle om kjærlighet, men alle 
dager i året. Han tror det essensielle ligger i å utfordre 
menneskers opplærte innadvendthet.

– Jeg satt på en buss for litt siden, og jeg har aldri 
følt meg mer ensom i hele mitt liv. Vi var 13 personer 
inni doningen, og vi var alle mennesker, men vi kunne 
ikke snakke med hverandre! Sånt klarer vi bare ikke.

Eksentrikeren mener folks redsel for å stikke 
seg frem er noe av det fundamentale som hindrer 
mennesker i å være mer elskverdig og nestekjærlige. 

– Folk bruker omtrent 90 prosent av all sin energi 
på å ikke stikke seg ut. Hvis du ser på Dex i showet, så 
er ikke han en spesielt selvsikker person. Det er bare at 
folk er indoktrinert til å ikke ha noen form for selvtillit. 
Og dette lærer de av andre folk som ikke har selvtillit.

Dex og reisekompanjongene tok entusiasme til et 
nytt nivå i Dexpedition, som skapte både begeistring 
og furore blant publikum.

– Folk er ikke vant til å se entusiasme. Derfor får 
du slike reaksjoner fra folk på showet. stisan@underdusken.no

SÅ SATT HAN DER, då. Med store, runde auge 
og ein munn som hang på vidt gap. Lakenkvitt 
andlet, som om han hadde sett eit spøkelse.

«Har du aldri sett ei jente rape eller?»
Det hadde han tydelegvis ikkje.
«Eh, må berre på do eg»
Hadde aldri sett fyren før han dukka opp på same 

vors som meg. No hadde det gått to timar sidan eg 
møtte det svoltne blikket hans. Og det var akkurat i 
det augeblikket at eg forstod kva han ville.

DET VAR SOM TEKE rett ut frå eit av dei dyre-
programma der du fylgjer ein flokk med antiloper, 
og løva brått kjem byksande fram og set tenna i eit 
av dei stakkars dyra. Eg var antilopa, og han var 
den svoltne løva. Fanga i det gruvsame løvegapet, 
gjorde eg alt eg kunne for å kome meg vekk. 

Men trass gjentekne forsøk på å prate om kjærasten 
min, kjedelege jenteting og søte pusekattar, ville han 
ikkje sleppe tak. 

FIRE ØL SEINARE BYRJA DET. Den velkjende 
kjensla av at noko er på veg ut. I eit desperat forsøk 
på å halde det inne slutta eg å puste. Det var ein 
dårleg idé, for ikkje eit sekund seinare sleppte eg ut 
det som må vere den største rapen som nokosinne 
har forlate kroppen min. Tilbake satt den stakkars 
løva. Det var som om han brått oppdaga at maten han 
hadde i kjeften smaka vondt. Så han spytta ut anti-
lopa, og forlét jaktmarka, med halen mellom beina.

NOKRE BORN TRUR PÅ JULENISSEN, 
andre på tannfea. Denne stakkaren trudde på 
den perfekte kvinna. No hadde eg knust kvinne-
draumen hans. Og som om det ikkje var nok 
for den godtruande og naive karen som nettopp 
hadde fått draumen sin knust, ropa eg ut:

«Du veit vel at me jenter drit, rapar og fis akkurat 
som de mannfolk gjer?»

HAN SÅG PÅ MEG som om han hadde selt
smør utan å få betaling for det, før han forsvann ut 
døra. Det var det siste eg såg til han. No er det einaste 
målet mitt å rape så høgt eg orkar i nærleiken av ein 
gut - kvar einaste gong eg er på fest. 

hacva@underdusken.no

TEKST: Hanne Våge    ILLUSTRASJON: Christian Høkaas

Den nakne sanninga
Kvifor er det berre menn som skal ha lov til å lette på trykket?

DEX CARRINGTON

 
Du bør absolutt elske andre, men det blir 

veldig vanskelig når du ikke elsker deg selv.

EN FLOM AV FØLELSER: Temaet kjærlighet bringer frem alle spekter av Dex Carringtons følelsesregister.
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«Sommeren 1963 hørte jeg She Loves You, og for meg var det lyden av frihet» sa forfatter 
Bård Ose på Samfundsmøtet om Beatles. Den norske fanklubben «Norwegian Wood» er 
antagligvis verdens største fanklubb, tatt folketallet i betraktning. 
Her er fem norske fans om deres forhold til bandet.

Forelsket i Beatles

Maja Helland, 24, student ved NTNU
Hvordan møttes dere?
Ehm, jeg tror kanskje gjennom faren min. Egentlig er han ikke så 
veldig fan, men da jeg hørte musikken så ble jeg det. Det er veldig 
lenge siden jeg begynte å høre på Beatles, og har alltid likt dem.
Hva elsker du med Beatles?
Musikken. Jeg liker at de har både glade og triste sanger. «I want to 
hold your hand» må være yndlingssangen.
Hvor lenge vil forholdet vare?
Livet ut!

Joachim Spange, 22, student ved NTNU
Hvordan møttes dere?
Det er en litt artig historie. Jeg var på Platekompaniet og traff en venninne som var 
veldig fan, men jeg hadde ikke hørt om dem. De hadde gitt ut denne store svarte boksen 
sin med plater, som kosta 2100 kroner, men av en eller annen grunn så valgte jeg å bare 
kjøpe denne boksen. Det har jeg egentlig aldri angret på. Den har hedersplass i bokhylla.
Hva elsker du med Beatles?
Jeg liker hvordan de får meg til å bevege meg. Plutselig så sitter jeg og tramper til takta 
uten at jeg har tenkt over det. Jeg liker muligens de seneste albumene, Revolver, Abbey 
Road, Sgt. Pepper, aller best.
Hvor lenge vil forholdet vare?
Foreløpig, som jeg ser det, livet ut. Jeg hører på dem støtt og stadig.

Ina Hauk, 23, student ved NTNU
Hvordan møttes dere?
I bilen til faren min, han var Beatles-fan. Jeg tror kanskje jeg ville høre 
på noe kulere, på det som var hipt på 90-tallet da jeg vokste opp.
Hva elsker du med Beatles?
Jeg tror ikke jeg begynte å elske dem ordentlig før jeg forstod hva de sang 
om, og forstod meningen med musikken deres. Det jeg elsker mest er 
at de er variert, slik jeg føler det er med livet mitt også, litt opp og ned.
Hvor lenge vil forholdet vare?
Jeg tror det kommer til å vare livet ut, eller, jeg vet det kommer til å vare 
livet ut. Og forholdet kommer til å være sterkt hele veien!

Jørgen Einarsen, 22, student ved Sonans
Hvordan møttes dere?
Gjennom min onkel. Jeg husker ikke når det var, men jeg var veldig liten. Onkelen 
min er Beatles-fan, så da jeg begynte å spille gitar introduserte han oss.
Hva elsker du med Beatles?
Det jeg liker best er litt sånn «musikknerdete». Hvordan de brukte moderne tekno-
logi på den tiden, til å pushe musikken sin. «Let It Be» og «Something» er de 
sangene jeg liker best av alle.
Hvor lenge vil forholdet vare?
Det er ikke det jeg hører mest på, men det vil alltid være litt Beatles i hverdagen.

Sunniva Indrehus, 22, student ved NTNU
Hvordan møttes dere?
Da jeg så LP-coveret til Sgt. Pepper-albumet, med alle de rare menneskene 
som står der med alle dressene, og jeg spurte «hva i all verden er dette?» 
Da svarte pappa «Jo, dette er Beatles».
Hva elsker du med Beatles?
Kanskje det at de har en sang som passer til en hver situasjon, synes 
jeg. Det er vanskelig å trekke frem én sang, jeg har flere. Jeg liker også 
«Something» da, den synes jeg er veldig fin.
Hvor lenge vil forholdet vare?
Beatles er sånne trygge greier fra ungdomstiden, som man kan falle tilbake 
på. De er som en god gammel venn, mer enn en kjæreste.
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Under Dusken er den eldste nålevende studentavisa i Skandinavia, og i år er det 100 år 
siden avisa ble grunnlagt. I forbindelse med dette jubileet publiserer vi en artikkel med 
tilbakeblikk fra Under Duskens historie, i hver utgave i ett år.

«EFTER VOR MENING lider samfundet sterkt 
under savnet av et organ, som kan gi rum for de 
forskjellige opfatninger og meninger, og som samtidig 
byr en rimelig garanti for at det som fremholdes blir 
hørt og forstaat». De første ordene som ble ytret i 
Under Dusken i desember 1914 er et ønske om å 
være et samlepunkt for interesser, både i og utenfor 
Studentersamfundet. Med et par forbehold, er dette 
fortsatt gyldig i dag.

AVISEN HOLDT EN NØKTERN STIL på 
denne tiden: debatten var gjerne allmennpolitisk og 
rund i kantene, men likevel ikke uten evne til å provo-
sere. Samfundets første leder Edgar B. Schieldrop er 
sitert på at han kontant ville avsluttet sitt abonnement 
dersom Dusken noen gang sluttet å være irriterende. 
Og Studentersamfundet og hendelser knyttet til huset 
ble godt dokumentert. Kontinuitet ble stikkordet 
 - Under Dusken holdt samme trofaste linje gjennom 
to verdenskriger, bare avbrutt av fem år med tysk 
okkupasjon. 

DEN FØRSTE KVINNELIGE REDAK-
TØREN i Under Dusken, Sigrun Kaul, tok over 
sjefsstolen i 1960, men det gjorde ikke nevneverdig 
utslag på innholdet i avisen. I ettertid fikk Kaul 
kritikk for å ikke ha skrevet nok om kvinnekamp i 
det svært mannsdominerte studentmiljøet. Det første 
temanummeret med kvinnekamp i fokus ble lansert 
året etter. Av to mannlige redaktører.

PÅ BEGYNNELSEN AV 70-TALLET satte 
studentopprøret sitt naturlige preg på Under Dusken, 
og man førte en stadig skarpere og mer sosialistisk 
penn. Et temanummer dedikert til kommunistiske 
ideologier ble utgitt i 1971, men med tydelige anti-
sovjetiske undertoner. Det redaksjonelle stand-
punktet ble etter hvert realisert som et «frihetlig, 

venstreradikalt og systemkritisk grunnsyn». Dette 
var tilfelle i store deler av 80-tallet og begynnelsen 
av 90-tallet. Under Duskens redaktører sympatiserte 
med Sosialistisk Front, Rød Front og etter hvert også 
Venstrevind: de var alle politiske grupperinger med 
varierende grad av sosialistisk tilhørighet.

PÅ 80-TALLET LED LEDERVALGENE PÅ 
SAMFUNDET av labert engasjement og enda 
lavere oppslutning. Adresseavisen beskrev selv forhol-
dene på følgende måte: «Studenter flest er tydeligvis 
mer opptatt av fag, og til dels øl, enn av politikk og 
interessekamp». Under Dusken fikk i 1982 ny redaktør 
fra nevnte Venstrevind, men ifølge historiske kilder 
ga ikke dette positivt utslag for kvaliteten i blekka. 
Det stormet som verst rundt redaktørene etter et nytt 
temanummer høsten 1985, der hatobjekt nummer en, 
Studentsamskipnaden i Trondheim, fikk gjennomgå 
etter noter. Men lite stemte, og ingenting var posi-
tivt. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og Dusken 
fikk flere sinte leserbrev enn man hadde anledning 
til å trykke. Kritikk som gikk igjen var «etisk ufor-
svarlig», «surmaget» eller bare «fullstendig feil». 
Etter det skjebnesvangre nummeret ble en konser-
vativ redaktør valgt av Storsalen, men det var begyn-
nelsen på slutten. Snart ble redaktørene fullstendig 
politisk uavhengige, og de aller mest polemiske debat-
tene fra 70-tallet ble en saga blott.

SELV OM POLITIKKEN ALDRI HELT 
FORSVANT, ble Under Dusken betydelig profe-
sjonalisert på 1990-tallet, og objektiv journalistikk ble 
ansett som viktigere enn systemkritikk og ideologi. 
Det brakte med seg friere tøyler, og anledning til å 
selv definere hva som var de virkelig viktige tingene å 
ta opp. Et eksempel er sex-nummeret fra 1991. Dette 
ble gjennomført til fingerspissene, helt ned til annon-
seringsplass. Erotikkmagasinet Cupido reklamerte for 

seg selv på pragmatisk vis som et blad med «erotiske 
bilder du blir kåt av», for å få bukt med studentenes 
«vårslapphet». Den ukentlige matspalten beskrev 
tilgjengelige afrodisiaka i studentmiljøet (alkohol 
er forøvrig det vanligste «kjærlighetsstimuli»). Et 
intervju med studentprestene avslørte også at disse 
var skeptiske til fri abort, ettersom Børre Knudsen 
(kjent norsk abortmotstander, journ. anm.) «lager jo 
modeller av fostre, noe som kan være et sjokk for 
mange». Nummeret ser derimot ikke ut til å ha fostret 
noen store provokasjoner, og allerede i neste nummer 
sier den nyvalgte redaktøren i Student-TV at «Under 
Dusken ikke klarer å provosere noen». 

I LØPET AV HUNDRE ÅR har Under Dusken 
gått fra å klage på konservative og messe om klasse-
kamp, til å erte på seg UKA og SiT og mase om studie-
finansiering. Politikken har fått mindre spalteplass, 
til fordel for lokale og studentrelevante nyheter. UD

TEKST: Halvor Bjørntvedt    FAKSIMILE: Under Dusken #6 1991

halbjo@underdusken.no

Fra politikk til erotikk
Helt fra begynnelsen har Under Duskens provosert.



KULTUR

33

Troféjakt i asfaltjungelen
Downtown er Trondheims egen dyrepark, og der 
er det alltid paringstid. Journalisten rapporterer 
fra byens ville sjekkemarked.
side 38

side 34

side 42

Under Duskens kommentator om popidolet: – Han er et 
bilde av en overfladisk forelskelse og et behov mennesker 
har til å drømme seg bort i en person som ikke eksisterer.

Under Duskens anmelder har lest kiosklitteratur: – Det 
hadde vært kleint, men nødvendig i en roman som denne, 
med gråtkvalte innrømmelser i solnedgangen akkompag-
nert av havskulp og gresshoppesang

Folk flest er forelsket i Justin Bieber

Feig kjærlighetserklæring
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«Hvordan snakke med barna om Bieber-sjokket» var 
overskrifta på TV 2s nettsider for to uker siden. At 
foreldre trenger råd om hvordan de skal snakke til 
barna sine om Biebers skandale, sier noe om innfly-
telsen 94-modellen Justin Drew Bieber har på verden. 
For mange er han et bilde på alt som er galt med 
samfunnet, og for noen er han det eneste som betyr 
noe. 
Det er få som forbinder kjærlighetsidealet i popkul-
turen med noe vakkert. Jeg ser for meg Miley Cyrus 
med hammeren i «Wrecking Ball», og det er mye 
annet i popkulturen som minner om dette. Jeg mener 
at Miley og Justins budskap ikke ligger så langt unna 
mer kultiverte artister. Budskapet til Florence + The 
Machine er noe mer innpakket, og er derfor sosialt 
akseptert blant flere. Videre er Justin Bieber heller 
ikke den første til å ta fullstendig kontroll over unge 
jenters liv, og dermed få mer makt enn han kan takle. 

Hvordan så mange kan være forelsket i én person 
er et merkelig fenomen. Nå appellerer Justin hoved-
saklig til jenter i forelsket-alderen, 13 til 16 år, så det 

er jo én forklaring. Selv har jeg problemer med å 
beskrive personen Justin Bieber. I 2011 uttalte han til 
Rolling Stones Magazine at han var imot abort: «No 
way, that’s like killing a baby?», og når det kom til 
voldtekt sa han: «Everything happens for a reason». 
Dette er uttalelser han har trukket tilbake i ettertid, 
da de skapte overskrifter som «Tenåringidolet kaster 
seg inn i debatten», noe som sannsynligvis ikke var 
planen. Justin gjør det best ved å ikke mene noe som 
helst. Utseendemessig vil jeg også si at Justin Bieber 
er ganske blank. Selvfølgelig er han mer symmetrisk 
enn de fleste, men alt i alt ser han ganske vanlig og 
kjønnsnøytral ut. 

Sannsynligvis har hver belieber sitt eget person-
lige bilde av Bieber. Jeg tror at de som er forelsket 
i Justin har brukt fantasien sin en del, for så å lage 
sin egen versjon av tenåringsidolet som passer dem 
perfekt. For å sitere en belieber fra den lukkede 
Facebookgruppen «norske beliebers»: «En true 
belieber vet hva som er sant og ikke». Jeg tviler på 
at Justin mistet noen av tilhengerne sine da han ble 
fengslet, for Justin Bieber vil alltid være det belie-
berne gjør han til. Som brukerer «BelieberSince11» 
skrev: « Justin would never hurt us and we would 
never hurt him. We’re a family. Us against the world.» 

Alle mennesker har behov for virkelighetsflukt i 
hverdagen. Mange spiller videospill, noen leser bøker 

og noen bruker Justin Bieber. For mange jenter er 
Justin Bieber deres første møte med egen seksua-
litet. Om det er sunt eller ikke kan selvfølgelig disku-
teres, men jeg tror Bieber er en sunn måte for jenter 
å utforske deres seksualitet på. Alle belieberne har 
ikke muligheten til å rømme avgårde med Bieber 
og bli gravid. På den måten er Justin en trygg forel-
skelse for fjortenåringer. 

Behovet etter Justin Bieber tok noe av da sexleke-
tøyfabrikant Pipedream Products bestemte seg for 
å lage en oppblåsbar sexdukke basert på 19-åringen. 
Ifølge The Sun skal dukken være anatomisk korrekt. 
Man kan forstå at Justin Bieber er stresset av tanken 
om at sexdukken kalt «Just-in Beaver» ble utsolgt fra 
nettbutikken på få timer. 

Tenåringsidolet er ikke annet enn et produkt 
produsentene har skapt for tilhengerne. Han er 
et bilde av en overfladisk forelskelse og et behov 
mennesker har til å drømme seg bort i en person 
som ikke eksisterer. Å hate eller elske ham er som å 
hate eller elske «Just-in Beaver» fordi han personlig 
ikke har noe særlig å komme med. Det er ikke første 
gang verden har hatt en Justin Bieber, og det er sann-
synligvis ikke den siste. 

Illustrasjon: Iria Samuelstuen

Folk flest er forelsket i  
Justin Bieber

En anonym fantasi-dukke.

Journalist

k o m m e n T a r

hilde heggsTad

hildhegg@underdusken.no
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Tor Singsaas tar i mot oss på kontoret i 
Erkebispegården, med kors på magen 
og ro i stemmen. Her hører han 
hjemme.
 Men dette var ikke den første planen.

– Jeg begynte først å studere realfag.
Singsaas hevder det ofte er vanskelig 

å ta utgangspunkt i seg selv. Vi påvirkes 
av andre, og har skiftende referanser 
gjennom hele livet.

Realfag var ikke det riktige valget for 
Singsaas. I ettertid har han tenkt at det 
er mange tilfeldigheter som spiller inn.

– Hvis noen hadde gitt meg kompli-
ment på sangstemmen min, ville jeg 
kanskje vært sanger i dag.

Han er heller ikke fri for selvironi.
– Å være biskop, å være prest, det er 

kanskje noe av det mest unyttige som 
finnes.

nysgjerrighet og søken etter gud
Singsaas sier at han søker etter en type 
sannhet, noe meningsbærende.

– Jeg leter etter spor av Gud i 
mennesket.

Dette mener han å se i medmen-
neskelighet og kjærlighet, som spor 
av Jesus som alltid møter den minste 
først. Singsaas sier at han som biskop 
i Nidaros prøver å åpne veien for alle 
som vil nå fram til Gud.

– Det er mange i dag som ikke har 
status som religiøse. Se for eksempel på 
de homofile. De blir nesten betraktet 
som urene. Vi bruker ikke de ordene, 
men vi holder dem på en armlengdes 
avstand.

Det vil ikke Singsaas gjøre. For ham 
er åpenhet for homofile et prinsipp om 
kjærlighet og medmenneskelighet.

– Budskapet mitt er at kjærlighet er 
det største mysteriet ved vår tilværelse, 
og at det er gitt oss av Gud; kjærligheten 
er spor av Gud.

Det er ikke bare i møte med Gud at 
biskopen er søkende.

– Jeg har hele tiden hatt som lede-
tråd at jeg er nysgjerrig på de mennes-
kene jeg møter. Som medmennesker 
har vi et ansvar for å møte andre slik 

tekst:       Hanna Malene Lindberg
Foto:        anette Morvik Robberstad

RElIGION

Nysgjerrig gudstro
Biskopen i Nidaros leter etter spor av Gud i mennesket,  
og lurer på om prester er noe av det mest unyttige som finnes.

malelind@underdusken.no

at de våger å vise fram det beste i seg. 
Singsaas mener at dette handler om 

å vise tillit overfor andre. 
– Uten tillit vil ikke menneskelig 

kontakt og interaksjon komme igang 
i det hele tatt.

Naturens skjønnhet og brutalitet
I Singsaas’ gudstro er det plass til 
både frihet og vitenskap. Han mener 
at enhver vitenskapelig oppdagelse 
avdekker en ny bit av Guds skaperverk.

– Noen mener at jo mer vi vet, desto 
mindre blir Gud. Men jeg mener at jo 
mer vi vet, desto større blir Gud.

Gjennom naturens kompleksitet og 
skjønnhet ser Singsaas mulighet til å 
bli bedre kjent med skaperen, og han 
mener det hellige er skjult i det almin-
nelige. Men hva med alt som ikke er 
vakkert? For biskopen ligger svaret i 
Jesus og hans lidelse.

– Uten Jesus hadde det vært 
vanskelig for meg å ha tillit til Gud, 
da ville han framstått som mye mer 
kynisk, ja faktisk brutal.

Allmakten til Gud, som nettopp 
er opphavet til «det ondes problem» 
(Hvorfor finnes det ondt i verden, om 
Gud er allmektig og god? journ.anm.), 
mener Singsaas ikke går på at Gud kan 
knipse i fingeren og så er alt forandret. 

– Vi har en Gud som selv kjemper 
med det onde. Det er viktig. Noe av det 
farligste vi gjør er å ikke ha et forhold til 
det onde. Ondskapen går rett gjennom 
oss.

nærvær i kjærlighet og krise
Singsaas sier troen alltid settes på prøve 
når det skjer noe alvorlig, og mener 
dette også vil skje med ham. Men hva 
sier man til de som møter håpløsheten?

– Av og til hjelper ikke ord. Da er 
det viktig med det medmenneskelige 
nærværet.

Nærværet er også viktig i kjær-
ligheten. Her vektlegger han tillit og 
grenser.

– Det er mange i dag som byr på 
seg selv for å få forståelse og sympati 
hos et medmenneske. Da bryter de en 

grense; det er å misbruke kjærligheten.
Han mener du er nødt til å bli kjent 

med en annen før du åpner alle rom. 
Tid er viktig.

– Den største menneskelige egen-
skapen som har med kjærlighet å 
gjøre er for meg det mennesket som 
blir. Det ligger et uendelig håp i at det 
finnes medmennesker som blir når du 
forventer at de skal gå.

Har du aldri tvilt på Gud og 
kjærligheten?

– For meg er det å tro en stadig vand-
ring mellom tvil og tro. Hvis troen blir 
for bastant kan den bli farlig, det tipper 
over til fanatisme. Jeg er et troende 
menneske; men jeg er også et søkende 
menneske. Det søkende menneske 
fungerer som en slags korrektur til 
det troende.

Og da gjenstår disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst av alt er?  UD

Kjærlighetens bibelord: Nidaros biskop mener det ligger en enorm styrke i Guds kjærlighet. (Rom 8, 38 – 39)
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I april 2012 vedtok formannskapet i 
Trondheim kommune at det skulle 
bygges et minnested i byen dedikert til 
de berørte av terrorangrepet 22. juli 2011. 
Nå har valget falt på Tordenskioldparken 
i Trondheim sentrum.

sentral plassering
– Parken ligger nær biblioteket, flere 
skoler og Vår Frue Kirke, en kirke som 
også legger til grunn verdier som åpenhet 
og inkludering. Det synes vi var veldig 
passende for et minnesmerke om 22. juli, 
sier rådgiver Ulrika Wallin i Trondheim 
kommune, som ledet prosjektgruppen.
Flere andre steder, som Gåsaparken, 
ladestien, Rådhusparken, Cicignons 
plass, ble også vurdert.
 En prosjektgruppe ble opprettet for å 
utarbeide et forslag til hvordan minnes-
merket skulle se ut og hvor i Trondheim 
det skulle plasseres. Gruppen, bestå-
ende av tolv personer, inneholdt repre-
sentanter fra AUF, Støttegruppen etter 
22. juli, kunstneriske konsulenter, 
Falstadsenteret (Minnested og senter 
for menneskerettigheter red.anm.) og 
Trondheim kommune.
– Fra politisk nivå ble det tidlig bestemt 
at de direkte berørte og pårørende etter 
22. juli skulle være med gjennom hele 
prosessen, sier hun.

Pårørte ivaretatt
En av disse er Kjartan løvaas, som 
også er med i prosjektgruppen. Han er 

medlem av AUF og var selv på Utøya 
22. juli.
– Oppgaven min var å være et talerør 
mellom AUF og prosjektgruppen, og 
passe på at våre synspunkter ble hørt, 
sier han.
løvaas er svært fornøyd med hvordan de 
direkte berørte er blitt inkludert.
– Ja, jeg synes absolutt vi er blitt bra 
ivaretatt. Prosjektgruppen har hatt 
konstant dialog med de pårørte og 
Støttegruppen etter 22. juli, sier han.
Tidligere i år la prosjektgruppa fram sitt 
forslag for formannskapet i Trondheim 
kommune. De vektla at minnestedet 
burde plasseres et sted det ville være lett 
tilgjengelig for mennesker med funks-
jonsnedsettelse, og ligge sentralt slik at 
det ikke skal bli glemt, men heller bli 
en del av folks hverdag. I tillegg ble det 
argumentert for at stedet burde ha rom 
for å samle mange mennesker, spesielt i 
tilknytning til ungdomsaktiviteter, poli-
tisk arbeid, markeringer og lignende.
– Jeg håper at minnestedet vil få folk til 
å huske det som skjedde og at det aldri 
skal skje igjen, sier løvaas.

Bred politisk enighet
Formannskapet i Trondheim kommune 
vedtok forslaget om Tordenskioldparken 
enstemmig 21. januar og poengterte i 
saksprotokollen følgende:
«[Vi] vil gi honnør til det arbeidet som 
er gjort for å komme frem til forslaget 
om minnested etter terrorhandlingen 
22. juli. Tordenskioldparken kan bli et 
verdig sted for å minnes de grusomme 
handlingene som ble utført i Oslo og på 
Utøya. [Vi] tror tanken om at minne-
stedet skal være «et sentralt, tilgjengelig, 

Tordenskioldparken skal bli 
minnested for 22. juli

TIl ETTERTANKE: Her i Tordenskoildparken skal minnestedet stå klart høsten 2015. 

tekst: Morten aashammer Gjennestad
 Foto: Silje Krager

MINNESTED 

mangfoldig og åpent sted» er viktig for 
at flest mulig skal oppsøke stedet.»

arkitektkonkurranse og utstilling
Prosjektgruppens arbeid er ikke på langt 
nær ferdig, til tross for at forslaget deres 
nå er vedtatt.
– Det neste steget blir å sette seg ned 
med prosjektgruppen, menigheten til 
Vår Frue Kirke og Kirkelig fellesråd. Det 
er kirken som eier Tordenskioldparken, 
sier Wallin.
Deretter skal det utlyses til kunster- og 
arkitektkonkurranse for den spesifikke 
utformingen av parken.

– Vi har noen kriterier for ting vi vil 
at minnestedet skal oppnå og kunne 
brukes til, men når det gjelder det este-
tiske og det tekniske vil vi ha hjelp av 
fagpersoner, sier Wallin.
Den første fasen av denne konkurransen 
vil være åpen og hvem som helst vil 
kunne si sin mening.
– Vi vil gjerne involvere innbyggerne her 
i Trondheim. Det planlegges å arrangere 
en utstilling der vi forteller om prosjek-
tene. Det er viktig at det blir et sted som 
alle har en tilhørighet til, sier Wallin. 
Byggingen av minnesmerket har en kost-
nadsramme på 5,2 millioner kroner.

«Et sentralt, tilgjengelig, mangfoldig og åpent 
sted», heter det i forslaget.
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minnestipend
Prosjektgruppen foreslår også å under-
søke muligheten for å opprette et 22. juli-
stipend som skal bidra til å styrke det 
demokratiske engasjementet. De ende-
lige detaljene er ikke avgjort.
– Så langt har vi ikke kommet. Det har 
akkurat blitt vedtatt . Vi må finne ut 
hvem det er aktuelt for, om det er enkelt-
personer eller organisasjoner, og om det 
skal være spesielt rettet mot ungdommer 
og lignende. Vi må også finne ut hvor 
pengene til stipendet skal komme fra, 
sier Wallin.
løvaas har store forhåpninger til 

stipendet.
– Vi ønsker å vektlegge det som ble truet 
ved angrepet, nemlig ungdomengasje-
ment og ytringsfrihet.
Datoen for avdukningen av minnestedet 
er ennå uklar. Flere andre nasjonale 
minnesteder skal etter planen avdukes 
22. juli 2015 og mange av de involverte 
i prosjektet i Trondheim vil derfor 
befinne seg enten i Oslo eller på Utøya.
– Vi vil unngå et kræsj med disse marke-
ringene og vil derfor sikte oss inn på 
høsten 2015, sier Wallin. UD

Tordenskioldparken skal bli 
minnested for 22. juli

aashgjen@underdusken.no

TIl ETTERTANKE: Her i Tordenskoildparken skal minnestedet stå klart høsten 2015. 

stein og speil

Hva er et minnesteds funksjon? På en måte er 
svaret enkelt: Et minnested symboliserer en 
hendelse vi som samfunn har lyst til å huske. Når 
hendelsen vi skal huske er så grunnleggende ufor-
ståelig som terrorangrepet sommeren 2011, blir 
imidlertid denne tilsynelatende enkle funksjonen 
uhyre komplisert.

Avhengig av ståsted, kan terrorangrepene 
betraktes som en forbrytelse mot de menneskene 
terroren berørte direkte, en politisk handling rettet 
mot Arbeiderpartiet og det norske demokratiet 
mer generelt, eller et nasjonalt traume vi alle på en 
eller annen måte ble berørt av. Det unike ved 22. 
juli, er hvordan dagen sprengte grensene mellom 
det politiske og det personlige, og det individuelle 
og det universelle.

Hendelser som denne diskriminerer ikke, på 
ulike måter treffer den oss alle, og enhver person 
som levde i Norge denne tiden vil ha en formening 
om hva saken handler om.

Spørsmålet er dermed hvem minnestedet skal 
være for, og hvilken side av hendelsen som skal 
presenteres. Skal man la det handle om ofrene, 
og på den måten strippe terroren av den politiske 
signifikansen dens gjerningsmann søkte å tillegge 
den? Eller bør man ta tak i det politiske innholdet 
i handlingen, med fare for å slå politisk mynt på 
hendelsen? Bør Arbeiderpartiet, som tross alt er 
organisasjonen Breivik forsøkte å ramme, være en 
del av minnesmerket?

Denne typer dilemmaer viser det umulige i å 
skulle oppsummere terrorhandlingene og deres 
konsekvenser i et stykke stein. Å lage kunst er 
å ekskludere  – man finner et utsnitt av virke-
ligheten man vil ta vare på, resten stenger man 
ute. Dette er for så vidt greit. En skulptur kan 
ikke handle om alt samtidig, og det er som regel 
mer fruktbart å snakke for seg selv, enn å prøve å 
snakke på vegne av alle.

Praksisen med minnesmerker er derfor grunn-
leggende utopisk, og dessuten potensielt farlig: 
Uansett hvor inkluderende man forsøker å være, 
vil minnestedet ekskludere noen – å sette det på 
en pidestall som en offentlig sanksjonert reak-
sjon på terroren kan dermed gi grobunn for split-
telse. I virkeligheten blir man aldri helt ferdig med 
hendelser som denne.

Meningen som tillegges hendelser er konstant 
gjenstand for forandring, og minnestedet bør 
derfor være et speil for denne prosessen, ikke et 
forsøk på å hugge den i stein.

kommenTar

emil øversveen
Journalist
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Under Duskens heldige utvalgte kler 
seg en lørdag opp for å gli inn i meng-
dene på Downtown, et av Trondheims 
travle utesteder i februar. Og idet 
snøen daler ned, strekkes hender opp 
for å følge taktene på dansegulvet. 
Downtowns dørstokk trås over ved 
midnatt og farget, dunkende lys brer 
seg over et fullt festlokale.

 Ikledd noe som føles som et par 
meter stoff for lite, og med tilstrek-
kelig hud synlig stiller vi oss ved 
baren. Komfortsonen er ikke lenger 
å skimte, og med rumpa struttende 
litt ekstra ut kan sjekkingen starte. 
Bassen dunker i magen, mens to utstil-
lingsdukker er klare for å bli spandert 

på.
I baren kommer to gutter mot 

oss. Promillen er litt over middels, 
noe som lett leses i flakkende blikk 
og skjorta hengende en anelse skjevt.
– Hun her, hun er fin, sier en av dem 
uten spor av tvil i stemmen. Han er 
tilsynelatende veldig fornøyd med sin 
egen konklusjon.

Kanskje det enkle ofte er det beste? 
Eller er det enda snakk om å dra en av 
de klassiske sjekkereplikkene, som er 
brukt en to-tre ganger for mye?
– Hva heter kjæresten din, Spør en 
sjekkereplikksjarmør. 
– Jeg er singel.
– Så bra, det var det jeg ville vite.

For som mennesker er vi ganske 
enkle, og et behov som ligger der er 
å ha noen som er glad i oss. Om det 
er det vi finner ute på byen er indivi-
duelt. likevel bor vi i en by hvor hver 

femte innbygger studerer. Man skulle 
jo tro det skulle være noe for alle og 
enhver da? Fortvil uansett ikke! Man 
kan alltids senke standarden, og da 
skal du se det blir lett å få noen som 
er glad i deg – i hvert fall for en kveld.

nattelivets jungel
Som to turister på safari ser vi utover 
jaktmarkene. Velvitende om at vi 
burde hatt noen øl innabords får vi en 
skremmende god oversikt over natteli-
vets dyriske stemning. Yre jenter plas-
sert strategisk langs barene står der 
med rosa, klirrende drinker i hendene 
mens de slenger på håret og synger for 
full hals. Innimellom åpner de øynene 
for å sjekke om noen har fått nettopp 
dem i kikkerten. Guttene rynker litt 
på pannen, med et øyebryn en anelse 
høyere enn det andre mens de blåser 
opp brystkassa. Her skal det pares!

Et lite nøkkelord på byen er enga-
sjement. Alle vil være med og danse, 
alle vil være med og synge, og de 
aller fleste vil ha noen å dele moroa 
med. Plutselig kommer to gutter med 
lokalets høyeste promille i høy fart 
busende inn til baren. De hiver seg 
over hverandre, og man skulle tro de 
kunne få slåss i fred, men den gang ei. 

Engasjement er viktig, og etter 
dem kommer gutter og jenter, med 
forslag til problemløsning og drinker i 
hendene. Heldigvis har de lokale goril-
laene, vekterne, siste ord i saken, og 
etter en kjapp oppvask kan festen 
fortsette.

Tett, men ikke hett
En sjekkearena i egen klasse er 
dansegulvet. Her er mulighe-
tene mange, og kroppskontaktga-
ranti får du på kjøpet. Tett, svett og 

Troféjakt i asfaltjungelen
Enkelte løver har sex mer enn 50 ganger om dagen. Downtown er
Trondheims egen dyrepark, og der er det alltid paringstid.

tekst/Foto:      Hannah Christin Lerfaldet
Foto:       Eivind Sandodden Kise

UTElIV

kJapt:  Yrende natteliv i Trondheim sentrum
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trygt og Billig:  Folk byr gjerne på seg selv i godt lag

utvilsomt veldig hett danses det for 
fullt. Musikksjanger er «allsang», 
og det lyser av hele mengden når en 
sensuell sang spilles. Det er bare å 
følge med på strømmens bevegelser, 
og dersom du en sjelden gang ser opp 
og rundt deg vil du oppdage at de 
kun er opptatt av en person – seg selv. 
Jentene tar seg i håret og ser nedover 
kroppen mens de sørger for å bevege 
seg sensuelt som en slange. Sensuelle 
og sleipe, jeg sier det bare. 

Noe som ble prøvd ut denne 
kvelden, og som aldri i verden kan 
fungere, var en gutt som danset tett. 
Åpen skjorte, sløv i blikket og med et 
skjevt smil. Hender som diskret føler 
seg stadig mer frem, helt til han løfter 
den ene hånden og setter den foran 
sin macho trutmunn. «Hysj»-signalet 
med et lite blunk er forhåpentligvis 
ikke nok for å få noen med på et ligg.

Sjekking er et underfundig 
fenomen, og det kan føles som om vi 
alle trenger en reiseguide gjennom en 
ferd full av nye møter. Jentene jakter 
ikke, men ønsker ofte å bli jaktet på. 
Guttene skjønner dette til tider, og 
når de forstår kan det plutselig bli 
for mye. Å være gutt på byen kan 
neppe være særlig lett. En egen art 
som egentlig fortjener en egen repor-
tasje, er de som biter seg i underleppa 
og rynker på nesa mens de danser. 
Med ett er det plutselig litt porno-
filmstemning og et klaps på rumpa 
er å forvente.

Det er langt mellom de gode, 
gamle sjekketriksene en lørdags-
kveld på Downtown. En skravlete 
type står og snakker med oss idet en 
annen ønsker å trykke sin venn ned 
til egen fordel. 

«Du, ikke hør på kompisen min, 

han snakker bare tull», er tydeligvis 
en slager.

Men de klassiske sjekkereplikkene 
er sjelden kost. Hva med «tror du på 
kjærlighet ved første blikk eller må jeg 
gå forbi deg igjen?» Eller «er faren din 
baker? For du har veldig fine brød!»?

morgenstund har «nach» i 
munn
Fra skjenkestopp og utover var «nach» 
et ord på manges lepper. Hvis man 
tenker at stemningen på Downtown 
er søken etter sex, skal man holde ut 
hele kvelden og sjekke ut det despe-
rate kjøttmarkedet etter utestedet er 
stengt. Nå er det siste sjanse, og fore-
spørslene er mange. 

I høye hæler, med kalde strøm-
pebukseben og hendene i lommene 
står vi mellom stengte Gossip og 
Downtown. Vi er ganske alene som 

jenter, men likevel ikke alene der 
ute. Heldige som vi er får vi oppleve 
den fineste og mest klisjéfylte sjek-
kereplikken noensinne, nemlig «for 
noen nydelige øyne du har». Med et 
moderne preg følger «bare bli med 
hjem da, du vet at jeg vil ha deg».

Kvelden har vært fylt av billige 
sjekkereplikker, uvisst antall klåfin-
grede hender, fire «nach»-invitasjoner 
og ett nestenkyss. Det har vært en 
veldig fysisk kveld. Idet vi tenker å 
takke for oss, inviteres vi til et «helt 
uforpliktende «nach», rett nedi vegen 
her». Hvem kan vel motstå en slik 
forspørsel? UD

hannlerf@underdusken.no
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Man kan vokse opp og tro at kjærlig-
heten er irrasjonell, fri for logikk og 
vitenskap. Kjærlighetens veier er uran-
sakelige, den kommer og går som den 
vil. Og der ute, der finnes det én som 
venter på bare deg! 

Nei, det har vist seg at overvel-
dende mye av det vi i barndommens 
glade dager trodde på, ikke stemmer. 
Og det vi lærte om kjærlighet, spesielt 
fra amerikansk film, er feil. Det er 
ikke sånn at skolens største nerd får 
den diggeste dama til sist, bare han 
prøver hardt nok. Den tubaspillende, 
sjenerte korpsjenta får ikke sjans på 
skolens quarterback så fort hun tar 
«reggisen» av og sminken på. I det 
virkelige liv er det nok en tendens til 
at de pene og kule finner hverandre, 
og de finner hverandre oftest, selv om 
det kanskje hadde vært koseligere om 
det ikke var sånn.

Men vi klarer det til sist. Enten etter 
lang tids leting, eller rene tilfel-

digheter blir de aller fleste av 
oss forelsket og opplever 

kjærligheten. Og 
studietiden er en tid 
der mange av oss vil 
finne den store kjær-
ligheten, eventuelt et 
par av de mindre. Det 

er heller ikke 
t i l f e l d i g 

hvem som finner hvem.

kunsten å tiltrekke kan læres
Espen Korsvik i Dating Adventure 
er rådgiver i sosialdynamikk, livsstil 
og dating. Han holder kurs for å lære 
både menn og kvinner kunsten å være 
tiltrekkende. Hvis det viser seg at det 
gamle trikset om bare å være seg selv 
ikke fungerer for deg, finnes det råd:

– Noen er naturlig tiltrekkende, 
mens for andre finnes det noen spillere-
gler man kan forholde seg til for å gjøre 
seg selv mer attraktiv, sier Korsvik.

Han forteller videre at det ikke 
handler om å endre personligheten, 
men om å trene opp de kommunika-
tive ferdighetene og forstå de sosiale 
kodene.

– Det handler ikke om manipula-
sjon, eller om å telle antall ligg, slik 
mange tror. Det handler om klare å 
leve det livet man ønsker, sier Korsvik.

Han sier at jenter blir tiltrukket av 
sosial status og selvstendighet, mens 
myten om at gutter først og fremst ser 
på utseende er sann. likevel vil nok en 
pen dame uten karisma og selvtillit, 
ifølge Korsvik, få lite oppmerksomhet. 

master i nettsjekking
Sosiolog Petter Vifaldt har akkurat 
levert masteroppgave ved Universitetet 
i Oslo om nettsjekking og partnervalg. 
Ved hjelp av data fra et sjekkenettsted 
ønsket han å finne hvem som finner 
hverandre i en situasjon der omgangs-
krets og andre sosiale strukturer, som 
vanligvis påvirker partnervalget, ikke 
spiller noen rolle.

Han tok utgangspunkt i alder og 
utdanningsnivå, for å finne ut hva vi 
foretrekker. Funnene hans utdyper 
Korsviks påstand om hva kvinner 
foretrekker:

– Kvinner er, i mye større grad 
enn menn, ute etter en partner med 

samme eller høyere utdanning, 
en tendens som blir ster-

kere jo høyere utdan-
ning kvinnen har, sier 

Vifaldt.
Han fikk også 

bekreftet en 

Det evige kjøttmarkedet
Det finnes regler for hva vi finner tiltrekkende. Jenter vil sikre overlevelse, og 
menn ønsker unge og fertile partnere.

tekst:      Sigurd Martin nordli oppegaard
ILLUs:       Håvard Karlsen

TIlTREKKING
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vanlig antagelse om at menn ønsker 
en yngre partner, og det foretrukkede 
aldersgapet øker desto eldre mannen 
blir. 

Videre forteller Vidfaldt at evolu-
sjonspsykologene mener det skyldes at 
vi fra naturens side har mentalt nedar-
vede disposisjoner som gjør oss inter-
essert i å møte partnere som ligner oss 
selv. I tillegg ønsker kvinner menn som 
kan sikre deres og avkommets over-
levelse, mens menn ønsker seg yngre 
kvinner fordi de er mer fertile.

reserverte nordmenn går rundt 
grøten
Sjekkeeksperten forteller at nordmenn 
nok er litt reserverte når det kommer 
til sjekking og dating, noe han mener 
kan være en god ting. likevel bør 
mange slutte å gå rundt grøten, mener 
Korsvik. 

– Man går på en date fordi man 
er seksuelt tiltrukket av hverandre, 
og man finner fort ut om kjemien 
stemmer. Det er for mange som ikke tør 
å dra det videre til et kyss og nærkon-
takt, sånn at ingenting skjer, sier han. 
Også for hvor og når vi sjekker mener 
Korsvik at vi kan tjene på å utvide 
horisonten.

– Vi tror at det ikke er sosialt aksep-
tert å be noen du møter på butikken ut 
på date, men det er bare fordi ingen tør. 
Jenter blir smigret av det, og synes det 
er kult. Det har jeg selv erfart mange 
ganger, forteller han.

Amerikanerne har rykte på seg for 
å ha en liberal datingkultur, der det å 
be noen ut er like vanlig og normalt 
som det for oss er å klage, pumpe opp 
olje og være god. 

Den nyutdannede sosiologen 
forteller at amerikanerne kanskje er 
flinkere til å se muligheter og har en 
lavere terskel for å ta kontakt, noe som 
kan ha sammenhenge med at de har 
en liten velferdsstat og i større grad er 
sin egen lykkes smed, men han nyan-
serer bildet litt.

– Amerikanernes kjærlighetsfor-
hold er ofte mer flyktige, og de har også 
en lavere terskel for å bryte kontakten, 
sier Vidfaldt.

– let på skolen
Det er mange som finner partnere på 
skole og universitet. Det er en arena 
der man møter mange, og mange like-
sinnede. En rapport fra Statens insti-
tutt for forbrukerforskning i 2010 
viste at 13 prosent finner partnere på 
jobben, 22 prosent gjennom venner og 
bekjente, mens 20 prosent av utvalget 
på mellom 25 og 60 år hadde møtt sin 
utkårede på nettet. 

Nettdating er blitt en av de 
vanligste, og raskest voksende platt-
formene for sjekking. Den siste tiden 
er appen Tinder blitt veldig populær, 
spesielt blant unge.

– Tinder er en genial tjeneste som 
fungerer bra, men bare for dem som 
får ut fingeren og ikke bare sender 
meldinger, sier Korsvik.

Han mener Tinder er med på 
å gjøre sjekking mer hverdagslig, 
og forteller at mange av de som før 
syntes nettdating var kleint, nå bruker 
Tinder.

Tinder skiller seg ifølge Vidfaldt 
fra de «klassiske» nettsjekketjenes-
tene med sin store andel unge brukere.

– De mellom 18 og 24 står for 80 
prosent av brukerne, et alderssegment 
som på de andre sjekkesider represen-
teres med bare 15 prosent, sier han.

Vidfaldt har ikke like stor tro som 
Korsvik på at Tinder og andre sjekke-
tjenester kan endre datingvanene våre.

– Bruken av Tinder speiler nok 
en generell tendens i samfunnet, en 
tendens som startet med Sex og singelliv. 
Jeg tror nok alt bare går sin vante 
gang, selv med all mulig teknologi, 
sier Vifald.

Kanskje er Tinder ikke noe annet 

enn nok et tegn på amerikanisering? 
Og kanskje er det ikke så lenge til jeg 
kan be hun søte jenta på butikken på 
date, uten å føle meg som en drittsekk?

ikke ta ting så seriøst
Datingrådgiver Korsvik forteller vi 
ikke må ta ting så seriøst, og heller 
fokusere på å skape opplevelser i livet. 
Han mener at det er viktig å sette pris 
på de positive erfaringene, og kunne 
le av de gangene man driter seg ut.

– Det er viktig å ha selvironi, og vi 
må se på nederlagene som ett skritt 
videre på veien mot suksess, sier 
Korsvik.

Det er tydeligvis enkelte regler for 
hvem vi blir tiltrukket av, og til slutt 
forhåpentligvis vil ende opp med. Et 
liv fullt av kjærlighet er et bedre og 
mer meningsfullt liv. Og som Britney 
en gang sa: «With love, you should go 
ahead and take the risk of getting hurt 
because love is an amazing feeling». 
Mye glede og en av de mange mulige 
utvalgte finnes kanskje bak neste 
Tinder-sveip, i bunnen av ølglasset 
eller i tacohylla på Bunnpris.  UD

martoppe@underdusken.no
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Jeg kan like gjerne være ærlig fra begyn-
nelsen. Nikky logans Kjærlighetens dag 
er ikke på lista over bøker jeg har gledet 
meg til i 2014. Med fare for å virke preten-
siøs, jeg er nok heller typen som lar meg 
friste av lanseringsfester hos Flamme 
forlag enn glinsende bokomslag med hete 
omfavnelser. likevel, intensjonen min 
var en vurdering i kioskromanens eget 
referansesystem. Men, selv der forventer 
man kvalitet på utvalgte områder. 

Logans (kiosk)roman begynner 
romantisk nok med et direktesendt 
frieri på radiokanalen Eros. Uheldigvis 
går det ikke veien for frierinnen 
Georgia. I et forsøk på å gjøre katas-
trofen mindre, tilbyr kanalens sjef, 
Zander, et betalt årsprogram av finn-
deg-selv-aktivteter. Ved å oppdage nye 
sider ved seg selv, skal Georgia frigjøres 
fra stempelet som dumpet, mislykket 
kvinne. Zander blir hennes følgesvenn 
og intervjuer, og ikke overraskende 
blir det god stemning mellom dem. 
Kjærlighet ved første blikk er det noe 
som heter, utveksling av svette bilnøkler 
i dette tilfellet. Når følelsene blir ster-
kere og forvirringen større, begynner 
spørsmålene å rulle opp. Kan man ha 
noe annet enn et profesjonelt forhold til 
noen i samme organisasjon? Er kjærlig-
heten tilgjengelig for alle? 

Med stempelet Overlevelsesguide 
for romantikere, er forventningene 
store på den romantiske fronten. logan 
har valgt en todelt synsvinkel, slik at 
leseren får innblikk i både Zander og 
Georgias tanker. Med all informasjon 
tilgjengelig, kunne dette vært en enga-
sjerende opplevelse, der en river seg i 
håret over misforståtte kommentarer og 
etterlengtede komplimenter. Men, med 
kursivskrevet gjentakelse av hvert lille 
tegn på nysgjerrighet er det lite igjen 
mellom linjene. Det legges opp til en 
så forutsigbar romanse, at mistolkning 
knapt er registrerbar. Hovedgrunnen 
til dette er karakterenes personlighet. 
Zander har alle de typiske trekkene: 
høy, mørk, kjekk, hardtarbeidene 
redaktør, med et anstrengt forhold til 
store følelser. Georgia, på sin side, er 
den litt mer usikre, nerdete typen, som 
kanskje har følt seg pen, men aldri sexy. 
Ved siden av radioprogrammet jobber 
hun med å sortere levedyktige frø fra 
de abnormale. Som hun selv utrykker 
det: «Når hele arbeidsdagen går med til 
å finne feil og mangler i planteriket, er 
veien kort til den samme prosessen i sin 
egen verden.» Stakkars deg, Georgia. 
Alle disse egenskapene kunne logan 
spilt mye mer på, dratt til det ekstreme. 
En mer ensidig tankegang ville nok 
ikke økt sympatien, men kanskje 

sannsynligheten for mistforståelser. 

Det er generelt lite å grave etter. lite 
hjelper det at de få hemmelighetene som 
finnes verken får den plassen eller reak-
sjonene de fortjener. Det hadde vært 
kleint, men nødvendig i en roman 
som denne, med gråtkvalte innrøm-
melser i solnedgangen akkompagnert 
av havskulp og gresshoppesang. Eller 
kanskje til og med en spansk gitar? Og 
da selvfølgelig tilsvarende tilgivelser 
beskrevet med det heftigste bokstaver 
kan tilby. 

At kodeknekkinga ikke leverer, setter 
det følelsemessige engasjementet under 
større press. Og dette er språkets arena. 
logan gjør et forsøk på symbolbruk og 
språklig lek, men også her forløser hun 
bare en brøkdel av sjangerens poten-
sial. Et høydepunkt er bidraget fra 
planteriket. Georgias ekskjærestes nye 

dame jobber i orkideavdelingen, og er 
alltid vakker. Georgia må, i likhet med 
frøene på jobben, bygges opp og spire 
før hun blir et velfungerende menneske. 
En annen godbit er den sensuelle, ja, 
pirrende magedansen.

Logans romanforsøk er noe av det 
feigeste jeg har lest på lenge. Skyldes 
dette at hun ønsker å være en seriøs 
forfatter, selv innenfor sitt felt? 
Kjærlighetens dag var så språklig tam og 
lite avslørende at jeg ikke følte meg skik-
kelig teit eller flau noen gang. Hvis ikke 
Nikky logan tør å drite seg ut ordentlig, 
har hun lite på kiosken å gjøre. På en 
annen side, jeg kommer til å lese en kios-
kroman igjen. Jeg må teste ut hvor ille 
det kan være. Kanskje ta den med til 
en av Trondheims hippere kafeer? Det 
er kleint, det. 

 Hør opplesning og diskusjon av 
Kjærlighetens dag og annen erotisk litte-
ratur i Bokbaren på Radio Revolt (FM 
100/106.2) torsdag 11. februar kl. 20-21.

KjæRLiGHEtEnS daG - niKKy LoGan - BEStSELGERfoRLaGEt
tekst: inGRid SKaRHoLt   Foto: BoKKovER

Feig 
kjærlighetserklæring

bokbaren@radiorevolt.no

Hvis ikke Nikky Logan tør å drite 
seg ut ordentlig har hun lite på 

kiosken å gjøre. 
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Før vi begynner har jeg lyst til å rede-
gjøre for mitt ståsted når det gjelder 
moderne kunst, så dere ikke tror jeg har 
mer peiling enn det jeg har. Jeg har ingen 
faglig bakgrunn innenfor sjangeren, men 
jeg har vært på nok utstillinger til at jeg 
vet hva jeg liker og hva jeg ikke liker. 
Derfor har jeg egentlig bare to kriterier 
når jeg bedømmer slike utstillinger . 
For det første, får utstillingen meg til å 
føle noe? For det andre, får utstillingen 
meg til å tenke? Enkelt. Sånn, da kan 
vi begynne.

Utstillingen Paradis inneholder arbeider 
fra tre forskjellige norske kunstnere: 
Pernille Fjoran, Tore Reisch og Vegar 
Moen. Sammen prøver de å belyse 
menneskets plass i naturen og hvordan 
vårt samfunn på mange måter har frem-
medgjort oss både for vår opprinnelse, 
men også for hverandre. Fjoran er en 
multikunstner som både maler, skriver 
og lager installasjoner. Reisch tar i bruk 
gammeldagse håndverksteknikker, mens 
Moen stiller ut et fotografi.

Det første som møtte meg var Tore 
Reischs bidrag, en fantastisk utskåret 
hestekjerre, som er stilt overfor en 
moderne pallejekk. To ting med samme 
funksjon. Imidlertid har kjerren en verdi 
utenfor det at den kan frakte ting, mens 
jekken bare er praktisk. Kjerren har 
mistet to hjul, mens jekken fungerer 
fortsatt. Jeg får følelsen av at Reisch vil 
vise at i dagens samfunn er pallejekken 
mer verdt, men samtidig gjør den ingen-
ting annet enn å utføre sin funksjon. Der 
har vi mistet noe.

Brorparten av utstillingen består av 
arbeider laget av Pernille Fjoran. Alt fra 
lommerusk støpt i kunstharpiks til olje-
maleri av landskap. Jeg må innrømme 
at lommerusket ikke var helt min greie, 
derimot var det et annet verk av Fjoran 
som virkelig gjorde inntrykk. Det 
var et bord med personlige brev hun 
hadde skrevet. I et av disse beskriver 
hun å ta inn på et hotell i Tyskland, 
hvor hun føler seg ensom og alene. 
Hun ser en annen reisende som virker 

å ha de samme tankene, men i stedet 
for å prate med ham, bruker hun heller 
kvelden på Facebook. En god illustra-
sjon på hvordan vi kan være mer tilko-
blet enn noen gang, men samtidig være 
helt frakoblet fra hverandre. I den timen 
jeg brukte var jeg alene i senteret, men 
jeg fikk faktisk lyst til å prate med noen. 
Sånn sett tror jeg Fjoran oppnådde det 
hun ønsket.

tror dette faktisk kan være framtiden.
Filmen handler hovedsakelig om 
Theodores kjærlighet til «Samantha», 
og ikke om så mye annet. I litt over to 
timer kan det til tider virke litt tregt 

og gjentakende, men filmen reddes til 
dels inn av sjelfulle replikker og fasci-
nerende skuespill. Spike Jonze har gitt 
oss en klassisk kjærlighetshistorie, i en 
ny og unik pakke. Endelig finnes det en 
romantisk dramafilm som ikke kjeder, 
som faktisk gir deg noe å tenke på. Den 
gjør deg heller ikke flau, og den får anti-
romantikere til å like en kjærlighets-
film. Her er en uvanlig kombinasjon 
av framtid og kjærlighet. Den lykkes 
i å være både en uttrykksfull kjærlig-
hetsfilm og en vellykket framtidsfilm.

KjæRLiGHEtEnS daG - niKKy LoGan - BEStSELGERfoRLaGEt
tekst: inGRid SKaRHoLt   Foto: BoKKovER

ensomhetens hage

Om utstillingen var bra? Aner 
ikke. Finn det ut selv.

UTsTilling

Trøndelag senTer for samTidskunsT.
Paradis - Trondheim Senter for Samtidskunst - 
Utstilling fra 16. januar - 23. februar

TEkST:  BårD JahNseN     FoTo: Julie Trulsvik  rasmusseN

I den framtidsretta dramafilmen Her 
møter vi Theodore Twombly, spilt 
av Joaquin Phoenix. Theodore er en 
mann tynget av kjærlighetssorg og 
ensomhet. Han lever av å forfatte kjær-
lighetsbrev for folk som ikke orker å 
skrive dem selv. Hjemme venter bare 
tv-spillene og en tom seng, helt til han 
en dag investerer i det nye og avanserte 
dataoperativsystemet OS1.

Det omfattende operativsystemet 
kaller seg selv Samantha, med en 
behagelig og myk kvinnestemme og 
en sterk personlighet. Du merker at 
gnisten er tent hos Theodore, og det 
går ikke lang tid før forelskelsen blom-
strer. Som skeptiker av både fram-
tidsfilmer og romantiske filmer, ble 
jeg selvsagt grepet av en skeptikers 
angst. Hvordan kan man portrettere 

en manns forelskelse til et dataopera-
tivsystem? Regissør Spike Jonze klarer 
på mesterlig vis å dra det i havn.

Her er en kjærlighetsfilm som er blottet 
for klisjeer, og mer realistisk enn noe 
jeg har sett på lenge Den viser ekte 
forelskelse, og hvordan ekte kjærlighet 
uventet kan vokse fram. Selv om kjær-
ligheten er mellom mann og data, 
klarer du enkelt å identifisere deg med 
problemstillingene i filmen. Som når 
Samantha har kroppsproblemer, eller 
hvordan sjalusien vokser i Theodore 
når «Samantha» snakker med andre 
operativsystemer.

Kjærlighetsfilmen er ikke bare ektefølt, 
men utførelsen er også svært realistisk. 
Jonze har klart å formidle denne type 
kjærlighet så virkelighetsnært, at du 

Realistisk dataforelskelse

Her er kjærlighetsfilmen for de 
anti-romatiske.

Film

Her 
Regi Spike Jonze

TEkST:  aNeTTe siverTsTøl      FoTo: uNiTeD iNTerNaTioNal PicTures

anetsive@underdusken.no
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ødelagt av ekstremt dårlig lyd, og av og 
til hørtes det ut som at de aldri hadde 
brukt en synthesizer. Det skar i ørene, 
og man gledet seg til det hele er over. 
Selv ikke den fengende åpningslåten, 
«The Paradox Decides», fra Progatism 
klarte de å redde.
Etter hvert som konserten nærmet seg 
slutten, ble det færre og færre publi-
kummere foran scenen. Vokalist Erik 
Johan Bringsvor forsøkte å engasjere 
de oppmøtte med utrop som «nå skal 
vi spille noe synth-rock, yeah!». Det var 
ingen som jubler. Folk begynte å se etter 

mer spennende ting å se på. Etter kvel-
dens siste låt, «landing In Rotation», 
var det ingen som klappet for mer, og 
alle skyndte seg vekk fra Klubben så fort 
som mulig. Hypertext forlot scenen med 
hengende hoder.
Trudelutt:Hypertext gjorde ingenting 
rett på Klubben forrige helg.

Utenomjordisk dårlig astronaut

Hypertext består av medlemmer 
fra kjente norske band som Young 
Dreams og Casiokids, samt backing-
bandet til Susanne Sundfør. På papiret 
er Hypertext et superband som bør ha 
kunnskap og erfaring nok til å levere strå-
lende liveopptredener. 7. februar gjestet 
de nok en gang Studentersamfundet i 
Trondheim, men turen til trønderhoved-
staden kunne de godt spart seg. Dette 
ble en konsert man helst vil glemme så 
fort som mulig.
På Klubben var scenen pyntet med 
glitter og publikum gjorde seg klar til 
å bevege hoftene, alt var gjort klart 
for en festaften. Men med det samme 
Hypertext begynte å spille hører vi 
at lydteknikerne på Klubben nok en 
gang hadde klart å rote med spakene. 
lydnivået på instrumentene som ble 
brukt var altfor høyt, og vokalen altfor 
lav. Bandet hadde ingen klar leder og 

byttet ofte på instrumenter, posisjoner 
og vokalist. Dette så like rotete ut som 
lydbildet deres hørtes ut. Hypertext er 
umulig å plassere i en bestemt sjanger, 
for de elsker nemlig å eksperimentere. 
De lager musikk som er en blanding av 
krautrock, shoegaze, støy og indie-pop. 
Ingen av disse gir en god nok beskri-
velse av lydbildet til bandet, og de har 
derfor kommet opp med en egen unik 
sjanger - astronaut kraut. Utrolig nok 
var det likevel uoriginalt og kjedelig, 
dette er musikk vi har hørt altfor mye 
av i det siste, og for å lykkes er origina-
litet og talent avgjørende.
Fra deres siste album Progatism frem-
førte Hypertext låten «Mars Attacs II», 
en låt som tekstmessig passet perfekt 
til sjangeren deres. likevel hjelper ikke 
dette når det ikke fantes rytme eller 
catchy refreng i kveldens låtutvalg. Det 
lille av konserten som kunne fungert ble 

Hypertext gjordealt feil på 
Klubben forrige helg.

album
Ulver og Sunn o))) - Terrestrials

TEkST: toBias ruusalBum

Helt siden Ulver og Sunn O))) for flere 
år siden hintet til at de skulle spille inn 
et album sammen, har vi ventet i spen-
ning på resultatet. Sunn O))) er kjent 
for sin intense, gitardrevne dronemu-
sikk, og Ulver for sin stemningstunge 
og atmosfæriske musikk. Alle hadde en 
formening om hvordan et samarbeid 
ville låte. Sunn O)))s sløyhet med Ulvers 
melodi og vokal i skjønn forening var 
et trolig utfall, men Terrestrials har med 
sine tre låter, vist seg å bli noe ganske 
annet.

«let There Be light» fortoner seg til 
å begynne med som en rimelig typisk 
ambient-låt. Stemninga ligger tungt, og 
langstrakte melodier svever høyt over 
det resterende lydbildet. Melodiene 
skaper en spenning som gradvis drar 
låta over i et noe mer melodiøst og 
mindre goldt landskap. Strofene som 
i utgangspunktet lød som svake ekko 

eskalerer og gir gjengklang i et stadig 
mer intenst uttrykk.

Et stille parti og rolig oppstart på 
neste låt, «Western Horn», skaper et 

uventa og for min del uønska brudd 
i dynamikken. Denne låta mangler 
retning, og det fører til at sporet fram-
står som skivas svakeste. Det er synd, 
for «Western Horn» skaper en trygg 
og behagelig atmosfære, som kunne 
vært langt mer kjærkommen i en større 
sammenheng.

Til slutt settes en tilbakelent og melan-
kolsk affære i gang, med strykeinstru-
menter som det mest framtredende 
elementet. «Eternal Return» tegner 
opp et velkjent landskap for alle som 
har hørt på Ulver de siste åra. Første 
halvdel er rolig og langstrakt, nesten til 
det kjedsommelige, men halvveis styres 
sporet brått over i en mer rytmisk kurs. 
Ulvers Kristoffer Rygg får endelig bidra 
med noen svært velkomne tekstlinjer, 
før det kjøres tilbake til det vante, melo-
didrevne og atmosfæriske.

Når man lager et album med bare 
tre spor, er fallhøyden enorm. 
Dynamikken må sitte og stemninga 
må til en hver tid være rett. Man må 
forsvare lengden på albumet, og i dette 
tilfellet også lengden på låtene.
Ambient og dronemusikk kan ta 
lytteren med på en reise i tid og rom 
når den gjøres riktig. Både Sunn O))) 

og Ulver vet godt hva de driver med, 
og bortsett fra bruddet mellom første 
og andre spor, framstår Terrestrials som 
en god dynamisk helhet. 
Selv om man savner mye av de respek-
tive gruppenes egenart, er dette 
albumet fint avrundet. Det viser fram 
en ukjent side av begge medvirkende 
parter. Sånn sett er eksperimentet å 
regne som vellykket, og resultatet kan 
anbefales på det varmeste til alle som 
liker sjangeren.

Atmosfærisk og lavmælt fra to sjangerkjemper

Når Terresrials endelig slippes, 
er det et overraskende lavmælt 

album vi får høre. 

konserT

HyperTexT
klubben - 7. februar

TEkST:  vilDe BoBerg sviNeNg       FoTo: FoTo.samFuNDeT.No

tobias.ruus@radiorevolt.no

ud@underdusken.no
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BEyoNcé - SPEEchLESS
Ingen er mer sexy enn queen B når hun 
synger med sin mest erotiske og forfø-
rende stemme. Beyoncé overfører all sin 
seksuelle energi til denne låten, og det 
er store sjanser for at kvelden fort kan 
utvikle seg til noe mer enn bare klining. 
Vi håper denne svisken kan inspirere deg 
til å gjøre din kjære tom for ord etter at 
du er ferdig med ham, eller henne.

r. KELLy – fEELIN´ 
oN yo BooTy

«Put your arms around me, I’m feelin’ 
on your booty»»,. Ta rådet fra R. Kelly. 
Grip tak i stumpen til en av de mange, 
flotte damene på dansegulvet, sjarmer 
henne i senk og la deres lepper smelte 
sammen. Kongen av R&B serverer en 
låt som er en sikker vinner! 

DIaNa roSS - MuScLES

Med denne låten gjør Diana Ross det 
tydelig at hun vil ha menn med muskler, 
og det kan ingen kvinne si seg uenig i. 
«Muscles» passer best hvis du kliner med 
en muskuløs fyr, for hvis din utkårede 
ikke har besøkt Sats på en stund kan du 
ende opp med å drepe selvtilliten hans. 
Denne 80-tallsperlen passer uansett til 

en het elskovskveld, uavhengig 
av deres kroppsform.

D’aNgELo - BrowN 
Sugar

D’Angelo dro den organiske soulen 
tilbake i fokus på midten av nitti-

tallet. Sløy orgeldrevet låt med 
en herlig tekst som oppfordrer 
til langvarige økter i bingen.

BLooD oraNgE - 
TIME wILL TELL

«Time Will Tell», er hentet fra albumet 
Cupid Deluxe, et album som skapt for 
naschpielklining. Blood Orange tar 
opp arven etter Prince med sin sensu-
elle stemme og en 80-tallsinspirert 
sound. Dette er en nydelig klineballade 
som også kan kombineres med rolig 
dansing. Mot slutten av låten repeterer 
Devonté Hynes setningen ”come into 
my bedroom”, så meningen bak låta 
kan umulig misforstås. 

BoBBy woMacK - I 
aIN’T goT To LovE 
NoBoDy ELSE

Selverklært «The Only Survivor left» 
blant de skikkelig soul-gutta, og med 
selvtilliten til et helt idrettslag. Når han 
er i form falmer alt annet, og denne låta 
viser Bobby Womack fra sin beste side. 

ThE BrIaN joNESTowN 
MaSSacrE - MISS juNE 
75’

Det er ikke bare R&B som egner seg til 
klining, psykedeliske rockballader kan 
også sette stemningen for en romantisk 
aften. «Miss June 75’»  er en dame som får 
menn til å miste hodet, og det burde også 
være målet ditt i kveld. låten begynner 
rolig med «and when we kiss, it warms me 
up inside»  og avsluttes med «don’t stop 
/ I’m almost there», så her er det bare å 
følge tekstens handlingsforløp.

PrINcE - Do ME BaBy

Den lille mannen behersker det meste av 
stilarter fra pop og rock til funk, men han 
er allikevel for mange best kjent for sine 
sinnsyke ballader. Digg 80-tallsproduk-
sjon, voldsom vokalprestasjon og en tekst 
som ikke etterlater mye til fantasien gjør 
låta til en nødvendighet på denne lista.

aL grEEN - LET’S 
STay TogEThEr

Reverend Al Green hadde flere store 
hit-singler tidlig på 70-tallet, men den 
tidløse «let’s Stay Together», har blitt 
signaturlåta hans. Et fantastisk lydbilde 
og Greens stemme kan forføre selv en 
revisor.

MINNIE rIPErToN -  
LovIN´ you

Denne klassikeren fra 1975 smelter 
garantert alles hjerter. Med Minnie 
Ripertons fløyelsmyke vokal akkompag-
nert av fuglekvitring og sensuell gitar kan 
det ikke gå galt. Det er bare å huke tak i 
den som står ved din side, lukke øynene 
og la musikken ta dere med på en even-
tyrlig reise

ThE cuMShoTS - I 
DrINK aLoNE

Skiva heter Just Quit Trying og med 
det er tema satt. «I Drink Alone» er 
Christopher Schau på sitt beste og 
verste. På sitt beste med en kraftig 
tekst, og på sitt verste med sinnet. 
Musikkvideoen er også en av de beste 
fra norsk rock på lenge.

MoSS IcoN - I’M BacK 
SLEEPINg, or fucKINg, 
or SoMEThINg

Post-hardcore-bandet Moss Icon var rela-
tivt obskurt da de var aktive på slutten av 
80-tallet, men har i ettertid blitt omtalt 
som inspirasjonskilde for utallige emoti-
onal hardcore-band (les: emo før det ble 
eyelinerpop). Det er heller ikke vanskelig 
å forstå. Her er det nok angst og sinne 
for alle.

uLvEr - NoT SavED

En rørt, gråtende sveitsisk fan av Ulver 
beskrev en gang denne låta som «hard 
shit». Plata denne låta er hentet fra er 
kanskje Ulvers mest eksperimentelle,og 
klart den hvor de går lengst i retning støy 
og improvisering. Den avsluttes med 
dette kalde, melodiøse kuttet.

SuSaNNa aND ThE 
MagIcaL orchESTra 
- joLENE

Dolly Partons ihjelcovrede «Jolene» har 
alltid slått meg som upassende lystig. På 
Susanna and the Magical Orchestras 
debutalbum fikk låten endelig formen 
den fortjente: Nedstemt, nedstrippet og 
sårbar. En ydmyk og inderlig bønn om at 
den forbanna kjerringen ikke skal stikke 
av med typen hennes.

NINa SIMoNE - ISN’T 
IT a PITy?

Nina Simones elleve minutter lange tolk-
ning av George Harrisons «Isn’t it a Pity?» 
er mildt sagt intens. En av tidenes flot-
teste jazzvokalister pøser på med følelser 
slik få andre evner. Om du vil sitte alene 
i et mørkt rom og gråte, er dette låten 
for deg.

ThE MouNTaIN goaTS - 
ThE MESS INSIDE

John Darnielle har en fantastisk evne til 
å skildre enkeltskjebner på en personlig, 
men nøktern måte. «The Mess Inside» 
maler et hjerteskjærende bilde av 
et par der gnisten er borte, og deres 
siste fåfengte forsøk på å gjenopplive 
kjærligheten.

jaSoN ISBELL 
- ELEPhaNT

Tilbake fra alkoholismens verden lagde 
Isbell en av fjorårets beste skiver. Den 
inkluderte også denne kreft-låta, kanskje 
den eneste oppriktig vakre av sitt slag  
spm erutgitt på en stund. Den kommer 
med en tung atmosfære av død som er 
vanskelig å kaste av seg etterpå. 

TowNES vaN ZaNDT 
- NoThIN’

Skyggesidens flinkeste vandrer. 
«Sorrow and solitude. These are the 
precious things / And the only words 
that are worth rememberin’»

BLIND wILLIE johNSoN 
- DarK waS ThE 
NIghT, coLD waS ThE 
grouND

Mannen som i en alder av åtte ble blindet 
av sin egen mor, bodde på gata og da han 
først fikk eget hus brant det ned. Han 
døde av lungebetennelse, i husets ruiner 
i 1945. Ingen sykehus ville ta ham imot 
fordi han var svart. I 1977 inkluderte Carl 
Sagan låta på  «The Golden Record»  som 
ble med romsonden Voyager ut i verden. 
Den ble inkludert fordi det var den låta 
som best uttrykte følelsen av hjelpes-
løshet og smerte. Det blir simpelthen 
ikke hardere enn dette.

joSh T. PEarSoN - 
hoNEyMooN’S grEaT! 
wISh you wErE hEr
En plate så trist at artisten kvidde seg for 
å slippe den løs i verden. 13 minutter med 
en stemning så stappet full av angst. Om 
ikke dette sebder deg utfor stupet og ned i 
depresjon, så står det ikke på manglende 
innsats fra oss.



Bokbaren

Bokbaren er ditt litteraturpro-
gram i Trondheim. Vi prater om 
det nye og gamle i din potensielle 
bokhylle, alle tirsdager fra åtte.

Førstkommende tirsdag biter 
Bokbaren ømt huden din med en 
erotikksending. Følg med! 

»Hva heter debutromanen til kjersti Annesdatter Skomsvold?

»Hvem har skrevet Sangen om den røde rubin?

»Hvem utga i 2009 ”Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det”

»Hva heter knausgårds første essaysamling der du kan finne en tekst 
om filosofisk driting?

»Hvilken forfatter er tipptipptipptipponkelen til elektronikamusikeren 
Moby?

»Hvilken russisk rotfrukt skrev en av 1900-tallets største romaner?

pink/noise
pink/noise er Radio Revolts pro-
gram for alternativ pop og støy, 
og spiller den deiligste og styg-
geste musikken hver fredag klok-
ken åtte.

I uke syv sender vi en hel time 
med den råeste og den styggeste 
støyrocken. Uken etter blir det 
kassettspesial, der all musikken 
vil spilles fra kassetter.

»Hvilket «Trondheims-band» slapp albumet Silent Treatment 3. februar?

»Hvilket støyrockband spiller stumfilmkonsert på Samfundet dette 
semesteret?

»Hvilke 90-talls indiehelter fra Elephant 6-kollektivet er booket til Øya i år?

»Hva heter det trønderske konsertkonseptet for støy og improvisert 
musikk som i fjor feiret 15-årsjubileum?

»Hun er mest kjent som vokalist/gitarist i Dirty Projectors, men jobber 
nå med sin første soloplate. Hva heter hun?

»Hva er Akita Masamis artistnavn?

Postkåkk
Postkåkk er programmet for deg 
som liker rolige og kulinariske 
søndager. Vi spiller for det meste 
post-rock og annen rolig musikk 
mens vi snakker mat. Postkåkk 
sendes live-on-web, søndager fra 
tre til fire.

»Hva er Angus, Wagyu og Belgisk Blå eksempler av?

»Hva er (per 2014) Norges nasjonalrett?

»Hvilke tre grønnsaker utgjør grunnsteinen til mange retter i det vestlige 
kjøkken, også kalt Mirepoix?

»Hva består den franske delikatessen escargot hovedsaklig av?

»Hva er Naga Viper, Carolina Reaper og Infinity eksempler på?

»Hva er navnet på post-rock bandet fra Texas som står for mye av sound-
tracket til dramaserien Friday Night Lights?

»Vinter-oL 2014 holdes i Sotsji i Russland, hvor skal Vinter-oL 2018 
arrangeres?

»Hvilken fotballklubb tok ole Gunnar Solskjær over i januar?

»Hva har nordmennene Halvor Hagen, Jan Stenerud og Håvard Rugland til 
felles?

»Hvem snøt Marit Bjørgen for oL-gullet på 30 kilometer klassisk fellesstart 
i forrige oL (Vancouver, 2010)?

»Hva har Michelangelo Rampulla, Massimo Taibi og Charlie Williams til 
felles?

»Hvem er kjent for å ha fått «is i rubben» under oL-stafetten i 2010, for 
dermed å ødelegge gullsjansene til de norske herrene?

reservebenken

Er du best uten ball og har 
større kjeft enn målstatistikk? 
Benkesliterne i Reservebenken 
gir deg nyheter, diskusjoner og 
trivia fra sportens verden hver 
onsdag kl 18. 

Reservebenken: » Pyeongchang, Sør-Korea » Cardiff » Alle har spilt i National Football League (NFL) i USA » Justyna Kowalczyk » Alle var keepere som greide å 

score mål i åpent spill » Oddbjørn Hjelmeset 

pink/noise: » Highasakite » Årabrot » Neutral Milk Hotel » Klubb Kanin » Amber Coffman » Merzbow 

Bokbaren: » Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg »Agnar Mykle » Audun Mortensen » Sjelens Amerika » Herman Melville » Boris Pasternak (russisk for Pastinakk) 

PostKåkk: » Ku-raser » Får-i-kål » Selleri, Gulrot og Løk » Snegler » Chilipepper » Explosions In The Sky 

utfordrer 



Radio Revolt er en radiokanal av og for studenter i Trondheim. Vi har et bredt spekter av programmer med en variert og 
spennende musikkprofil. Du kan finne oss på FM-båndet, streame oss på Dusken.no og laste ned våre podcast på iTunes.

FM 100/106,2 
dusken.no/radio

FREDAG:
15.00-17.00 
nesten helg 
aktualitetsmagasin

17.00-18.00 
irie radio
musikk - Jamaikansk

18.00-20.00 
Feber 
musikk - hip-hop og r&B

20.00-21.00
pink/noise 
musikk - Pop og støy

LØRDAG:
13.00-14.00 
garasjen 
Teknologimagasin 

17.00-18.00 
sagtann 
musikk - elektronisk

19.00-20.00 
institusjonen 
humor 

ONSDAG:
16.00-17.00 
harselas 
humor

17.00-18.00
Ctrl+alt+delete
spillmagasin

18.00-19.00 
reservebenken 
sport
 

TIRSDAG:
16.00-17.00 
Popstase 
musikk - Pop

17.00-18.00
Påtirshda
musikk - Jazz

18.00-20.00 
Blyforgiftning 
musikk - metall

20.00-21.00
Bokbaren 
litteraturmagasin

MANDAG:
16.00-17.00 
postBlueskollektivet 
musikk - rock

17.00-18.00
alle elsker mandag
humor

TORSDAG:
15.00-17.00 
Filmofil 
Filmmagasin

17.00-18.00
live 
konsertmagasin

18.00-19.00
Uillustrert vitenskap
Populærvitenskap

SØNDAG:
15.00-16.00 
Postkåkk
mat og postrock

16.00-17.00
nashville 
musikk - amerikana

17.00-18.00 
lydsjokket 
musikk - Blandet

18.00-19.00
gretne gamle gubber 
humor

20.00-21.00 
vinyl 
musikk - eklektisk
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11. FEBRUAR

Dokkhuset
Klokka 20.00: Väsen spiller tradisjonell 
folkemusikk for deg, kjære student.

Olavshallen
Klokka 21.00: Melissa Horn finner du 
i Olavshallen og hun vil ikke falle fritt 
denne gangen. Svensk og sårt.

Samfundet
Klokka 18.00: I bioteknologiens tids-
alder avslører tolv forskere myter og 
oppdaterer studenter på det siste innen 
forskningsfeltet. Et arrangement der du 
får et nytt syn på verden. Det største 
spørsmålet blir besvart: Får man super-
krefter av å drikke spylevæske?
Klokka 20.00: Stumfilmkonsert der 
Årabrot tolker Goethes Faust. Godt og 
blanda med både støyrock og filmati-
sering av klassisk litteratur.

ONSDAG 12. FEBRUAR

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.00: Synes du det er godt når 
andre gjør det du sier? Gå på
improteater med Jehovas Impro og skrik 
lungene ut. Dans, små apekatter, dans!

Nova Kino
Klokka 18.30: Føler du at livet tar slutt 
når du fyller 30? Det skjer faktisk i 
Logaǹ s Run, en dystopi som vises av 
Trondheim Filmklubb.

Samfundet
Klokka 18.00: Hvem skal kvinne seg opp 
til å bli UKAs nye sjef i 2015? Det får du 
vite hvis du befinner deg på Samfundet 
onsdag kveld.

TVRisvollan
Klokka 23.59: Nina og Stine, med hjelp 
av kamera, leter etter mysterier på 
Trondheims beste østkant, Risvollan. 
Hva er den hvite, skumle saken som 

flyr rundt Risvollan-senteret? Er det 
et spøkelse? Er det en gammel dame i 
laken? Er det et spøkelse i laken? Hvem 
vet.

TORSDAG 13. FEBRUAR

Avant Garden
Klokka 19.00: Ekstra, en teateropple-
velse med uforutsigbarhet. Hils på ei 
hellig ku og slikk dine bestemors tær.

Byscenen
Klokka 19.30: Luftforsvaret har lagt fra 
seg våpnene og papirflyene, og
heller tatt opp instrumentene. Søt 
musikk med krutt.

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.30: Maggybright får du på 
Brainnstasjonen. Vakker musikk med 
puls og bein.

Samfundet
Klokka 19.00: Samfundets søteste 
pusekatter, Radio Revolt, spinner plater 
og lager gode vibber til dem som vil ha 
det på Klubben.
Klokka 19.00: Fant du Jørn Hoels Varme 
ut av is på vinyl i en av Trondheims 
bruktbutikker? Da kan du ta den med 
på Biblioteket. Vin og Vinyl-aften der 
dj-en spiller platene du har med.

FREDAG 14. FEBRUAR

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.00: Betty på strupe og 
strenger, Per på tangenter. Disse to skal 
sirkle rundt temaet «våg mer». Våg deg 
hit. Jeg dobbelvåger deg, moderpuler.
Klokka 20.30: Du trenger ikke reise 
tilbake til nittitallet for å få piffepunk 
og punkeriff. Det kan du heller få fra 
Bokassa som spiller på Ila.

Samfundet
Klokka 22.00: Har du empati? Da er du 
en spion, i følge Putin. Amnesty arran-
gerer utkledningsfest med agenttema. 
Fredag kan du kle deg ut som James 
Bond, Adam West eller Agent 99. Finner 
sted på Selskapssiden.
Klokka 22.00: Kvelertak tar over 
Storsalen på valentinsdagen. De skal
smitte publikum med kraftig hode-
nikking og roping som bestemødre 
ikke er liker. Ingenting er så romantisk 

som sørlendinger som synger høyt og 
uforståelig.
Klokka 23.59: 2nd Class People avslutter 
kvelden med alternativ rock med 
enklype psykedelia.

Rockheim
Klokka 20.00: Improteater der kjærlig-
heten kommer fra Improoperatørenes
kreativitet, med inspi-
rasjon fra publikums 
minner. Kjærlighet er 
i lufta.

Trøndelag Senter for 
Samtidskunst
Klokka 11.00: Årets 
utstilling, Paradis, går 
ut i skogen og spiser 
blomster. Temaet for 
utstillingen er økologi, 
og all filosofien rundt. 
Lev deg inn i kunsten 
og naturen.

LØRDAG 15. FEBRUAR

Ringve museum
Klokka 14.00: Kåseri om månedens 
nasjonalinstrument, som er intet 
mindre enn japansk koto. Slå den, du.

Olavshallen
Klokka 19.30: Det var ikke sånn det skulle 
bli er ei endames-forestilling der
dama klager på barn og mann og 
oppvask og liv.

Samfundet
Klokka 19.00: Ny regjering og ny kultur-
politikk. På lørdagens samfundsmøte 
blir temaet betrakta fra ulike ståsted. 
Er det rett at Kari Normann skal bidra til 
Dag Solstads hyppige bruk av forskjel-
lige krølltenger?
Klokka 22.00: Maria Mena huser 
Storsalen. Ei dame som har reist jorda 
rundt, samlet priser og publikum. 
Popdronning på sitt beste.
Klokka 23.59: Jadudah er å finne på 
Knaus når alt annet er ferdig. Snart
ute med debutskive og Ukas Urørt 
med «And We Fall». Spennende band 
du holder øynene åpne for, om du er 
en bartehipster.

Torvet
Klokka 11.00: Bøndenes marked finner 
du i sentrum. Det er ingenting som kan 

forbedre en studenttilværelse som litt 
økologisk mårpølse.

Trondheim folkebibliotek
Klokka 12.00: Litterær lunsj med 
Michael Setsaas og Arnhild Tveikra. Ta 
med matpakke. Kaffe får man.

SØNDAG 16. FEBRUAR

Ila Brainnstasjon
Klokka 14.00: Jazz på søndag, gitt. Er 
det lov, egentlig?

Isak
Klokka 18.00: I The 36th Chamber 
of Shaolin kan du leve deg inn i Liu 
Yudes liv som sint student, og hans 
bitre syn på samfunnet. Slossing, Kina 
og mystiske munker, hva mer vil du ha?

Samfundet
Klokka 19.00: Fyllesjuk og alt i verden er 
fælt og tungt? Se Dogtooth, du trenger 
bare rumpe og øyne. En film om tre 
greske tenåringer som tror de lever i 
en ekte verden, men som like gjerne 
kunne vært strandet på en fjern planet.

MANDAG 17. FEBRUAR

Modern Art Gallery
Klokka 10.00: Kunstverk henger på 
veggen.

TIRSDAG 18. FEBRUAR

Rav Psykologisenter
Klokka 09.00: Denne mandagen er det 
dagskurs på presentasjonsteknikk. Bare 
se for deg at de er nakne. Alle sammen.

11. februar - 25. februar/    I am lord Voldemort

Kulturkalenderen
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ONSDAG 19. FEBRUAR

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.00: Åpen mikrofon, er du like 
morsom som kulturkalendermannen?

Nova Kino
Klokka 18.30: Rettferdighet og kyborger 
er det du får servert i Trondheim
Filmklubbs visning av RoboCop.

Samfundet
Klokka 18.00: Samfundet skal velge ny 
leder. Dette er mer spennende enn Star 
Wars, barn. Heia Darth Vader.

TORSDAG 20. FEBRUAR

Byscenen
Klokka 20.00: Indøkrevyen 2014: Ut av 
skapet! Noen som ennå er i tvil?

Samfundet
Klokka 19.00: Radio Revolt entrer 
Klubben, enten du vil det eller ikke. De
disker oppmed musikk og stemning. 
Spill den salige musikken, hvite gutt.

FREDAG 21. FEBRUAR

Byscenen
Klokka 22.00: Hellbillies fikler med følel-
sene og dine «guilty pleasures».
Country med dialekt. Finnes det 
country uten dialekt, eksisterer noe 
uten dialekt?

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.00: Hva er bedre enn trøn-
dere? Jo, trøndere i lesbeformat. Finner
dem på Ila fredag kveld.

Samfundet
Klokka 20.00: Ta med deg ris, vann-
pistol, avis, toast, lighter, kortstokk, 
papirfly og dopapir på Samfundet 
fredag. Rocky Horror Picture Show er 
på menyen, og hvis du brenner etter 
å krype inn i nettingstrømpene du fikk 
til jul, så er sjansen her.
Klokka 23.59: Liker du å danse? Det gjør 
Odd. På Knaus får du Odd Loves To
Dance, en musikalsk godtepose.

LØRDAG 22. FEBRUAR

Ila Brainnstasjon
Klokka 20.00: Bløderhjerte, ei samling 
musikanter som spiller musikk.

Brukbar
Klokka 23.00: Slick Shoota er tilbake til 
Trondheim, og du finner dem
nederst i Supa.

Samfundet
Klokka 23.59: Knaus innfrir med 
Sassybeat, to unge kvinner som popper. 
Frekk rytme.

SØNDAG 23. FEBRUAR

Samfundet
Klokka 19.00: Wææh, døden kommer. 
Og alt det der. Hvis du vil ha det bedre 
forklart kan du se Ikiru, som handler om 
en mann som får kreft i magen, og ser 
at ting i verden har blitt både veldig 
stort og veldig lite.

Trondheim Spektrum
Klokka 18.00: Byåsen mot Larvik. 
Håndball er kultur.

MANDAG 24. FEBRUAR

Trøndelag Teater
Klokka 19.00: Relasjoner og kjærlighet 
og sex – alt hva du begjærer. Du finner 
det i Arthur Schnitzlers Runddans.

TIRSDAG 25. FEBRUAR

Yoohu! Endelig tirsdag, endelig ny 
Under Dusken. Da kan du se hva 
vi sleipe journalistjævler har «tatt» 
dagens samfunn på denne gangen.

LES MER OM KULTURLIVET I 
TRONDHEIM PÅ BARTEGUIDEN. 

LAST NED I DAG!

Er du lei av selvopptatte kjærestepar 
som trykker forholdet sitt langt opp 
i trynet på alle som ikke bryr seg? 
Forbered deg på å vrenge mage-
sekken, for 14. februar kan du se 
noen av grunnene til at to mennesker 
holder sammen, i konserthallen på 
Rockheim. Har skittentøyskurven din 
forvandlet seg til en abstrakt totem? 
Har restene av ostepopabstinensene 
dine lagt seg som en membran på 
hybelrommet? Vil ikke singelivet 
legge seg ned og dø? Ta hintet nå og 
skygg banen. 

På valentinsdagen skal vi smøre 
flesket. 
Improoperatørene, Trondheims egen 
studentimprovisasjonsgruppe, har 
siden 1999 fokusert på å dra latteren 
ut av publikum, men nå vil de heller 
arbeide med kjærligheten og klisset 
rundt. Tobarnsmor og stand-up-
komiker Jill Bourque kom opp med 
ideen til Slik Møttes Vi, How We First 
Met, for fjorten år siden, og fra San 

Francisco har den fordelt sceniske kyss 
og klemmer i USA, Canada, Japan, 
Australia og – dens foreløpige siste 
stopp – gudsforlatte Trondheim.
Uten manus skal fire skuespillere og én 
musiker gjenskape minnene til byens 
kjærester. Fra den gangen dere gned 
kroppsdeler på Bodegaen, til kran-
gelen om hvem som vasket doen sist. 
Det og alt i mellom skal framføres med 
improvisasjon og kreativitet. 
Det er ingen begrensninger på hva 
som framføres. Ingen alder, form 
eller fasong stopper elskoven på 
Rockheim, så hvis du får sommerfu-
gler i magen av Per Sandberg, tann-
feen eller «Parkering forbudt»-skiltet 
ved Søndre Jonsgate kan du legge ut 
om følelsene dine på slikmøttesvi.com/
kontakt/. 

     
Kjærlighet er i lufta. 
Kjærlighet er i lufta, uansett hvor jeg ser. 
Kjærlighet er i lufta, i hver eneste plass og 
lyd. Og jeg vet ikke om jeg er en dåre, jeg 
vet ikke om jeg er vis. Men det er noe som 
jeg må tro på og det er der i øynene dine. 
Kjærlighet er i lufta, det hvisker i trærne. 
Kjærlighet er i lufta. UD

kjærlighet på sparket 
Improoperatørene vil sprudle opp kjærlighetslivet 

ditt på selveste valentinsdagen.

ekte kJærlighet: Kanskje dette paret vil dele sin historie om hvordan de møttes 
på Downtown i helga?

hakobjor@underdusken.no

ARKIVFOTO:  aKSEL SCHREinER BRaKEStad

tekst:              Kristoffer Ervik
ARkIVFoto:        Eivind Sandodden Kise

IMPROVISASJON
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Spitposten
Hundreåringen som ikke Hoppet gjennom vinduet, men bevisste at p = np og aldri fullfører e . 

SPæT  (frå lågromansk spytari, «Hels til systra di, for resten)

Myss meg der 
bak, søta

spitdvergen
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spitposten registrerer

... at skjer med kjærligheten da

... at synd dama di er på Tinder

... at hva faen røyker disse begrepsmekkerne

... at homoromantisk aseksuell

... at snakker om Pirum

... at sirius bisniss

... at Darth Sirius

... at Brunøyeentusiastene Strikes Back

... at trodde du måtte ha kuk for å rævkjøre 

Samfundet

... at mest rettere at analkabalen SKREvet for 

KUKA

... at nok om dette

... at god profil, felaGSKapen

... at ellers fått oss ny utenriksseksjon

... at det blir jævlig bra greier

... at feirer med 2 chicks 2 knips og litt Grandis 

med kjøttdeig og løk

... at omreisende sigøynerorkester herjer 

Røros

... at melder seg ut av storsamfundet også, bu!

... at herre jemini

... at sørlandsjesusen tittet innom døra, og 

bønnen fikk vente

... at amen

... at kjære Samfundet, du lar meg ofte går 

her ensom

... at jeg har mange ganger gått med hodet 

bøyd i skam

... at men innerst i vår hall finnes det en som 

aldri viker

... at gi meg en bayer, jeg b’ynner å bli klam

... at jeg har to hender, og de klapper jeg i takt

... at jeg har to føtter, jeg danser inn i bakrusen

... at jeg har ett tomrom, som jeg fyller i med 

jellshots

... at skal faen aldri gå på fylla igjen

... at tulla

... at sex er godt for de som liker det

... at sex er nesten som seagway, bare på færre 

hjul

.... at 100+ dager pluss i regjering, og 0, null, 

sterkøl i butikk!

... at noen burde ta fra Røe Isaksens hippety-

hoppety-iPod inntil han infrir. NannyStyle Yo.

... at ja, studenter bryr seg faktisk sterkt om 

det sterke!

... at nå skal vi velge ledere igjen! 

... at Rød Front!

...at Tofu er godt

RYDJES ULTIMATE FITNESS-TIPS

• DAG 1. Sult

• DAG 2. Sult

• DAG 3. Sult

• DAG 4. Sult

• DAG 5. Sult

• DAG 6. Big One og pils.

• DAG 7. Big One og skam.

Valentingsdagen trenger ikke å være en dag for trøs-
tespising fordi dama di forlot deg for en spitdverg. Det 
handler rett og slett om å vise at du bryr deg. Følg vårt 
opplegg, og vi garanterer at det ikke blir din feil at 
forholdet går åt hundom.

Gjør noe ekstra trivelig for kjæresten 
i år. Spitpostens kjærleiksksperter 

har laget opplegget for deg ›››

Den nye dietten går ut på å spise normalt i fem 
ukedager, for å så faste de øvrige. NSO-leder Rydje 
forteller at han måtte tilpasse konseptet for å nå ut.

– Den opprinnelige dietten er noe mer utfor-
drende, med 5 dager sult og 2 dager sesamburger.  
Dette passer dessverre dårlig for krakylske helse-
kostkvinner som leser klikk.no. 

– Så jeg slo full retrett. Det er jeg nemlig vant 
til. Du har ikke knekkebrød, forresten?

Nå venter det flere turer innom TV2 og NRK 
Puls for å snakke om den siste landeplagen. Men 
rik blir han likevel ikke av det hele.

– Jeg får ikke betalt, og møter bare opp fordi 
de lovet kokt skinke og muligens noen Nutrilett-
barer. Man tar det man får.

– Vent, stryk det siste. Vi er studenter, morgen-
dagens fanebærere. Kunnskapens avantgarde. 
Singularitetens fire ryttere, stolte, rause, ridende 
inn i solgangen for å bestige framtidens borg og 
stige inn i drømmen elleve måneders studiestøtte, 
full helseforsikring og Dahlsdrypp fra himmelriket.

– Men nok om det. Er du helt sikker på at du ikke 
har knekkebrød, forresten? Ikke mye. Jeg trenger 
bare noen smuler. Ikke? Okei :(

NY STUDENT-DIETT TAR 

NORGE MED STORM

5-2 er på alles lepper. Få vet at dietten er basert 
på det magre kostholdet til Trondheims studenter.

• TRINN 1. Du tenker sikkert at vi skal 
foreslå at du kjøper håndjern, og det 
stemmer. De bør være ekstra trange, med 
så lite bevegelsesfrihet som mulig. Strips 
er også brukandes.

• TRINN 2. Det e turan som telle, sier den 
mer poetisk anlagte trondheimer. Book 
en ødeliggende hytte utved Jonsvatnet 
eller andre eksotiske destinasjoner. Jo 
mer rovdyrerstatning kommunen mottar, 
jo bedre.

• TRINN 3. Bind kjæresten med førnevnte 
håndjern, gjerne til en stol. Dette gjør 
neste trinn lettere.

• TRINN 4. Det er nå den kinky biten 
starter: Drill hull i kneskålene på din 
kjære, og la ham/henne ligge der og 
tigge. Lat som du angrer, for å så skyve 
drillen ytterligere inn. Dette bygger tillit 
i forholdet.

• TRINN 5. Spis en god middag, gjerne 
Big One, og ta med kjæresten hjem. Du 
vil oppleve at vedkommende rett og slett 
ikke greier å leve uten deg, enda mindre 
fungere i hverdagen. Lykke til, kjærlig-
heten er nå din til odel og eie.

SPICE UP YOUR LIFE

SPÆTT & aNRKy LYDVÆRK AVSLØRER VINNER AV 

STUDENTERSAMFUNDETS LEDERVALG NESTE UKE, I DAG(!) I 

DENNE MEGET AVSLØRENDE DOBBELTFAKSIMILEN:  

Kanskje en sexkrakk er det forholdet så sårt trenger? 

Kontakt resepsjonistene våre i Edgar for tilbud.

VALENTINSDAGEN ER ENDELIG HER!

Spætt & Lydverk 
gratulerer!

foto: Lars Kristian Holgersen



Returadresse
Under Dusken
Singsakkerbakken 2e
7030 Trondheim

BAKTANKER

Kjæresten min, Netflix

Du er der for meg når jeg er trist og lei,
Jeg kan alltid stole på deg.
Til og med når jeg er i godt humør, 
Sitter du der, og gjør meg gladere enn før.
Jeg er glad du er en del av tilværelsen min,
Du er i tankene mine når jeg er ute på byen,
Gleder meg til å komme hjem og se en film – gjerne en ny én.
Liker å se på forsiden din.
I det store og det hele er livet mitt bra,
Men du tilfører det lille ekstra.

- tofuelskeren
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