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Glem Hamsun og Bjørnson, forsknings- og høyere 
utdanningsminister Tora Aasland ønsker å vie det 
nye året til ingen ringere enn vitenskapen. Ifølge 
henne skal 2011 bli året da utdanningsinstitusjoner, 
næringsliv og sivilsamfunn skal få ta del i disku-
sjonen om «de store spørsmålene», om forskning og 
høyere utdannings rolle i samfunnet og i løsningen 
av fremtidens utfordringer. I en verden på stø kurs 
mot avgrunnen, i alt fra utarming av naturressurser, 
altødeleggende våpen til klimadød, er dette rett og 
slett en god idé. Spesielt hvis hun faktisk mener det.

«Jeg håper at du som ser på denne videoen også 
kan og vil bidra», sier Tora i videoklippet på regje-
ringen.no, smiler sitt bestemoraktige smil og liksom 
samler hele folket sitt til allmøte. Jeg liker tanken. 
Og jeg håper virkelig at det skal bli nettopp slik. Ikke 
la dette bli et spill for galleriet, Tora, et skinndemo-
krati hvor man later som man lytter og involverer 
alle, men ender opp med å gjøre akkurat det man 
hadde bestemt seg for på forhånd. La det bli en ekte 
debatt. Det finnes nemlig mennesker i dette landet 
som det er verdt å lytte til.

For det virker iblant som tillit til andres dømme-
kraft er mangelvare hos politikere, særlig når man ser 
hvor få valg de tør å overlate til utdanningsinstitusjo-
nene. Alt skal øremerkes, detaljstyres og politiseres, 
og midlene blåses uforutsigbart rundt på campus i 
takt med politiske vinder inntil alt som heter hand-
lekraft og langsiktighet forsvinner. I stedet for å 

detaljkontrollere dyktige, erfarne mennesker med 
visjoner for Norge og verden burde Tora heller stole 
på at disse tar de rette prioriteringene selv. Med all 
respekt, jeg har mer tillit til NTNU-rektor Torbjørn 
enn Tora innen teknologiske spørsmål. På samme 
måte håper jeg at Tora i «Vitenskapsåret 2011» virkelig 
tør å stole på og lytte ydmykt til de som faktisk bidrar 
i diskusjonen hun har invitert til, en diskusjon som 
kanskje er en av våre viktigste.

For temaet «vitenskapens rolle i samfunnet» 
er også ufattelig stort og komplekst, og gjelder alt 
fra å være kunnskapsøkonomiens motor til å være 
selve demokratiets bærebjelke. For en vanlig dødelig 
student virker det i hvert fall nærmest umulig bare 
å sette seg inn i brøkdelen. Derfor Tora, lytt, og stol 
på de som kan sakene sine, de som kan sin brøkdel.. 
Torbjørn, for eksempel, er en røver på teknologi og 
innovasjon.

Iblant kan man bli ganske pessimistisk av hele 
denne vitenskapsgreia. Atombomber, ødeleggelse av 
naturressurser og kulturer, finanskriser og klimaend-
ringer er alt sammen i siste instans vitenskapens og 
«fremskrittenes» verk. Men så må man ikke glemme 
den store forsida av medaljen, brorparten av mennes-
keheten som er blitt dratt ut av liv preget av krig 
og fattigdom, den grønne revolusjonen som sies å 
ha reddet en milliard mennesker fra sultedøden, 
sykdommer som er utryddet og verdens levealder 
som har økt fra rundt 30 til nesten 70 år siden Norge 
fikk sitt første universitet i 1811.

Så alt i alt. Jeg har troa. Vitenskapen fikk oss ut 
i denne hengemyra, og får ha værsågod å dra oss 
opp av den igjen. Men til det trenger vi brede, dype 
diskusjoner. La dette bli en ekte debatt, Tora, ikke 
et spill for galleriet. Det er snakk om vår, Norges og 
verdens framtid. Godt nytt vitenskapsår!

La Vitenskapsåret bli noe mer enn et fasadespill.

Brød, ikke sirkus!
Henrik Sigstad 

Nyhetsjournalist
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Speilbilder
I I Maria Amelie har vi møtt oss selv. 

Trondheimsstudent. Samfundet- og 
samfunnsmedlem. Norsk. Vi møter henne 

i vårt eget speilbilde. Da forstår man også 
følelsen av urettferdighet og avmakt over 

å se henne bli kastet ut av landet.
Maria er ikke alene. Hun deler skjebne med 

tusenvis av andre papirløse i Norge. Ingen vet 
nøyaktig hvor mange. Likevel har hun klart å gi 
dem et ansikt. 

Nå går det mot uttransportering, en løsning som 
betyr at Maria vil måtte forlate landet, men vil få 
mulighet til å søke om arbeidstillatelse. Det er en 
pragmatisk løsning som gjør at ingen av partene 
taper, unntatt de papirløse. Nå håper regjeringen 
de kan slippe å instruere Utlendingsdirektoratet og 
Utlendingsnemda, endre på forskrifter eller stoppe 
et eventuelt utvisningsvedtak.

I denne utgaven av Under Dusken angriper 
eksperter tilknyttet Utlendingsnemda både måten 
vedtaket i Maria Amelie–saken har blitt fattet på 
og de grunnleggende manglene i en lov som ikke 
har et klart direktiv for hvordan paragraf 38 skal 
anvendes. I Maria Amelies sak har paragrafen blitt 
snudd på hodet. Jo mer knyttet hun ble til Norge, 
mer alvorlig ble lovbruddet.

Det er på tide å ta en reguleringsdebatt på alvor. 
22 av 27 land i EU har reguleringslover på plass. 
Lover som gjør at papirløse asylsøkere etter et visst 
antall år har krav på å få prøve saken sin på nytt. 
Skrekkscenariene Arbeiderpartiet hinter til som et 
resultat av en slik lov har så langt uteblitt i resten 
av Europa. 

I sin endelige behandling av saken la 
Utlendingsnemda spesiell vekt på at de fryktet 
signaleffekten ved å la særskilt tilknytning, som 
resultat av ulovlig opphold, tillegges vekt under 
paragraf 38. Signaleffekten av at papirløse flykt-
ninger som har vært på flukt i 13 år likevel klarer å 
integrere seg i samfunnet, tar høyere utdanning og 
i prosessen oppnår en særskilt tilknytning til Norge, 
får innvilget opphold. Det er et resonnement man 
kan sette store spørsmålstegn ved.

Men vurderingen er ikke isolert. Utlendingsnemdas 
vurderering av paragrafen er et speilbilde av regje-
ringens asylpolitikk. De leser loven slik de tror 
regjeringen vil den skal leses og i tråd med regje-
ringens innvandringsregulerende hensyn. Og hva 
er regjeringens asylpolitikk om ikke et speilbilde 
av vår økende innvandringsskepsis? Til slutt møter 
vi oss selv både i speilbildet til Maria Amelie og til 
styresmaktene som kaster henne ut av landet. At 
det var Maria som fikk oss ut i gatene med fakler, 
ikke Fathia Ahmed Omar, Kamuran Kaplan eller de 
52 irakerene som ble deportert fire dager før Maria 
ble arrestert avdekker foruroligende sannheter om 
det norske samfunnet.

I 2011 feirer vi Fridtjof Nansen, som mottok 
Nobels Fredspris for sin innsats for flyktninger i 
Kaukasus. Han representerer humanistiske verdier 
vi snakker høyt om i Norge. Verdier vi ønsker å kalle 
norske. Da ser vi de første forskjellene mellom oss 
og Maria. Ikke bare er hun norsk, hun er en bedre 
representant for norske verdier enn de fleste av oss.

Nytt år og nye koster betyr ikke at alt som er 
gammelt er glemt. Under Dusken vil fortsette å 
følge opp fjorårets store saker. I denne utgaven 
fortsetter debatten om Samfundets lederstruktur 
på våre meningssider.
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(Illustrasjon: Håvard Karlsen)
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Kråkesølv og terror-
standup til ISFiT 2011
Den populære og kontroversielle amerikansk-palestinske 
standup-komikeren Aron kader og det nordnorske ban-
det kråkesølv er blant de som skal opptre. kråkesølv skal 
åpne ISFiTs konsertprogram på årets første festivaldag, 
11. februar, mens kader opptrer 17. februar.

– Det er første gang ISFiT presenterer en så stor 
standup-komiker. Aron kader er kjent for å provosere, og 
vi forventer et show utenom det vanlige, sier ISFiT-presi-
dent Jørgen Westrum Thorsen i en pressemelding.

resten av ISFiTs pro-
gram ventes i løpet av de 
kommende ukene.

 
hendt:

25 år SIDeN
Statsansatte 
på NTH vil 
nå provisere 
Kultur- og 
Vitenskaps-
departe-
mentet med 
å la seg 
sponse av 

næringslivet. Dette skyldes at 
lønnsforholdene blandt de an-
satte er så dårlig at kvalifiserte 
lærerkrefter velger næringslivet 
fremfor NTH som arbeidsplass.
I stortingsmelding 66 står det at 
forskning og høyere utdanning 
er positive tegn i tiden. På NTH 
er situasjonen i dag prekær.

10 år SIDeN
2. novem-
ber avholdt 
Fakultet 
for fysikk, 
informa-
tikk og 
matematikk 
en såkalt 
kryssfest 

for studentene på Gløshaugen 
og Lade, der hensikten var 
å la studentene fra de ulike 
instituttene treffes. Denne 
festen sponset FIM med 20 000 
kroner..
– De må ha veldig god råd 
når de kan gi studentene 20 
000 kroner til en fest, påpeker 
fakultettillitsrepresentant ved 
Fakultet for Samfunnsvitens-
kap og teknologiledelse (SVT), 
Kjerstin Tobiassen.

«Vi skal ærlig innrømme at regjeringen ikke har hatt et gloriøst år.» 
Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet om hvorfor kun 21 prosent av studentene 

er fornøyd med departementets innsats.

Er det behov for deg?
Det vil være et økende behov for mennesker med høyere 
utdanning i framtiden. Det viser en ny rapport som 
kunnskapsdepartementet har utarbeidet. 

– Fram mot 2020 vil vi trenge minst 20 000 nye 
studieplasser i Norge, sier statsråd for forskning og høyere 
utdanning Tora Aasland i en pressemelding.

Analysene viser at det i framtiden vil være størst 
økning i behovet for lærere, realister, teknologer, økono-
mer og helsefagarbeidere. Den samme analysen viser at 
det vil være minst behov for humanister, teologer, sam-
funnsvitere og arkitekter.

Nekter å ta stilling
Studenttinget (STi) ved NTNU og Norsk studentorgan-
isasjon (NSO) vil ikke gå inn på saken om Maria Amelie. 
Det skriver Universitetsavisa (UA). 

Leder Anne karine Nymoen i NSO henviser til NSOs 
offisielle kommentar:

«Norsk studentorganisasjon har ikke et offisielt syn på 
dette, slik saken står nå. Dette berører innvandringspoli-
tikk, som studentorganisasjonen ikke har en policy på.»

Heller ikke STi ønsker å uttale seg om saken.
– Dette er en veldig vanskelig sak, men jeg har ingen 

kommentar utover det, sier leder Per Martin Sandtrøen 
for STi til UA.

6 600 000
... er antall ferdigutdannede studenter i 

Kina som vil entre arbeidsmarkedet i 2011.

Bergen fikk flest
Oversikten over hvilke studentsamskipnader som får 
tildelt midler over statsbudsjettet til studentboligbygging 
er nå klar. Det melder kunnskapsdepartementet i en pres-
semelding.

Studentsamskibnaden i Bergen kan regnes som årets 
budsjettvinner, og fikk tildelt midler til hele 165 boliger. 
Det er 22 flere enn Samskipnaden i Oslo, og hele 73 flere 
enn Samskipnaden i Trondheim.

– et stort løft for Bergen som studentby, sier Øystein 
Fimland og Tine Øverseth Blomfeldt, studentparlament-
sledere ved henholdsvis Høgskolen i Bergen og Univer-
sitetet i Bergen.

Dette har 
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75 år SIDeN
Finlands 
befolkning 
er till nitti 
procent 
fin-
skspråklig. 
Den store 
betyd-
ningen 

språkspørsmålet kommer til 
å få betinges imidlertid ikke i 
nevneverdig grad av forfiedt-
ligheten av to bossettinger 
med ulike språk. Det svenske 
språkets betydningsfulle stilling 
i Finland er en følge deretter, at 
landet under en tid av nesten 
sjuhunre år var forenet med 
Sverige.

Velferdstinget raser
konsernstyret i Studentsamskipnaden i Trondheim 
(SiT) vedtok i budsjettet for 2011 å øke leieprisene for 
studentboligene med 2,3 prosent. Leder Mari Helenedat-
ter Aarbakke i Velferstinget mener SiT har store rom i 
budsjettet til en langt lavere økning. Det skriver Aarbakke 
til Under Dusken:

«Vi synes det er meget uheldig at SiT skviser studen-
tene på en slik måte. De argumenterer med at pengene 
settes av til fremtidige studentboliger, og dermed hjelper 
studentene på sikt. Velferdstinget mener imidlertid det 
er samskipnadens oppgave å skape velferd for dagens og 
morgendagens studenter samtidig.»

Velferdstinget i Trondheim er studentenes stemme opp 
mot Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), og uttaler 
seg hvert år om budsjettene for SiT.
 «Velferdstinget argumenterte for at man 
maksimalt burde øke den med 1, 9 % fordi dette tilsvarer 
økningen i studentenes kjøpekraft gjennom stipend og lån 
fra Lånekassen,» skriver Aarbakke.

NYHEtN
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Høster bred støtte
rektor Torbjørn Digernes ved NTNU og stortings-
representant Heikki Holmås (SV) er blant dem som 
uttrykker støtte til Maria Amelie.

et internasjonalt samfunn har stort 
behov for å kunne flytte folk inn og ut 
av landet, og at det må legges til rette 
for både innstrømning og utstrømning.

– Min lekmannsvurdering 
er at det er et svakhetstegn i 

migrasjonsproblematikken at vi ikke 
kan flytte en kvinne som henne fra 
asylkøen til migrasjonskøen slik som 
stortingsrepresentant Holmås foreslår, 
sier han.

Digernes får støtte av Holmås, som 
mener at asylsaken bør omgjøres til en 
arbeidsinnvandringssøknad.

– Det er fullstendig mangel på 
sammenheng i innvandringspoli-
tikken når vi den ene dagen klager på 
manglende kompetanse hos innvan-
drere og den neste pågriper og kaster 
ut innvandrere med den kompetansen 
vi etterlyser, sier Holmås. UD

– Denne damen har vist seg både som 
en modig og ressurssterk ung kvinne. 
Det er mennesker som henne vi trenger 
å få rekruttert, både til Norge og til 
NTNU, sier Digernes.

Han understreker at Norge som 

ODA OPDAl 
ZACHrISEN
Nettjournalist

Norsk asylpolitikk har vært det 
heteste temaet i Norge siden 
onsdag 12. januar, da Maria 
Amelie ble pågrepet. 

Likhet for loven sier noen. 
Loven om skjønn, sier ekspert 
dr. juris Vigdis Vevstad. Vevstad 
mener at menneskelige hensyn 
og Maria Amelies sterke 
tilknytning til riket har blitt 
undervurdert i behandlingen av 
søknaden hennes. Det er kjent 
at regjeringen har strammet 
hånden rundt asylpolitikken de 
siste årene. 

Det er lett å bli berørt 
av Maria Amelies person-
lige beretninger. Spesielt siden 
beretningene er tilknyttet det 
studentmiljøet som vi selv er 
en del av. Da kommer verdens 
urettferdighet plutselig nært.

Mullah Krekar og Maria 
Amelie har begge søkt asyl. 
Ifølge Utlendingsnemdas (UNE) 
tolkning av norsk lov er det 
Krekar, og ikke Maria Amelie 
som trenger beskyttelse. Slik 
UNE ser det har ikke Maria 
Amelie noe å frykte i Russland.

Maria Amelie har bodd her 
siden hun var 16. Hun har lært 
seg språket. Hun har kjæreste, 
venner, utdanning og jobb-
tilbud. Norge er hjemmet 
hennes.

Så hvorfor sende ut en 
velintegrert, språkmektig, selv-
forsørgende, høyt utdannet 
kvinne som kan bidra i norsk 
arbeidsliv? Det er jo nettopp 
denne typen innvandrere Norge 
trenger.

Siste nytt før Under Dusken 
går i trykken er at Maria Amelie 
blir uttransportert, men kan 
få søke arbeidstillatelse fra 
Russland. Er systemet i Norge 
så fastlåst og byråkratisk at 
det ikke går an å flytte Amelies 
papirer fra asylbunken til 
arbeidsinnvandringsbunken?

Maria Amelie har satt 
norsk innvandringspolitikk på 
dagsorden. Hun har gitt de 
ansiktløse innvandrerne et 
ansikt. Dette er imidlertid også 
en sak som viser den norske 
innvandringspolitikkens sanne 
ansikt. Og det ansiktet er ikke 
mye vakkert. 

kOMMeNTAr

Asylpolitikkens 
sanne ansikt

Det er tolkningen av Utlendingsloven 
paragraf 38, som omhandler utvising 
av skjønn i saksbehandlingen av asyl-
søknader, som avgjorde Marie Amelies 
skjebne. ekspert i europeisk asyl- og 
flyktningerett Dr. juris Vigdis Vevstad 
ved Institutt for samfunnsforskning 
mener at paragrafen i praksis knapt 
er i bruk.

– Denne paragrafen har man slått 
beina under fordi man kun vektlegger 
det som står om innvandringspolitiske 
hensyn. Lovhjemmelen for å gi Maria 
Amelie opphold finnes der, men man 
påberoper seg istedet argumentet om 
likhet for loven, sier Vevstad.

Vevstad satt selv i utvalget som 
høsten 2004 la frem forslag til ny 
utlendingslov, og har lenge vært 
tilknyttet Utlendingsnemda (UNe) som 
lekmannsvalgt.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at 
regjeringen sier at det ikke finnes noen 
hjemmel som kan gi Maria Amelie 
opphold. Det gjør det. etter min mening 
bør regjeringen utarbeide en forskrift 
som klargjør innholdet i de øvrige krite-
riene for å ta menneskelige hensyn, sier 
Vevstad.

Regjeringen påvirker UNE
Justisdepartementet og regjeringen kan 
ifølge den samme lovparagrafen ikke 
instruere UNe om avgjørelsen i enkelt-
saker, lovtolking eller skjønnsutøvelse. 
Dersom UNes praksis har forandret seg 
som en følge av regjeringens forvent-
ninger til nemda, er det nettopp en slik 
påvirkning som har skjedd.

– Man kan fint gi opphold til en 
person av sterke menneskelige hensyn, 
men denne paragrafen som det snakkes 
om er svært restriktiv i praksis fordi 
UNe tolker paragrafen slik de tror 
at politikerne vil de skal tolke den. 
Skjønnsrommet har med andre ord blitt 
snevret voldsomt inn ettersom regjerin-
gens asylpolitikk har endret seg, sier 
Vevstad.

Som en følge av det massive folkeen-
gasjementet i etterkant av pågripelsen 
har det blant stortingspolitikere nå vært 
snakk om en endring av lovverket.

– Min påstand er at man i denne 
saken fint kan anvende det lovverket 
som allerede finnes. I Utlendingsloven 

paragraf 38 gis det rom for skjønn, som 
gir anledning til å prøve saken indi-
viduelt. I UNes begrunnelse for 
hvorfor hun blir sendt ut bruker 
de argumentet om innvandrings-
politiske hensyn, sier Vevstad.

– Provoserende
Vevstad får støtte fra generalsekretær 
Ann-Magrit Austenå i Norsk organisa-
sjon for asylsøkere (NOAS). Også hun 
mener at regjeringen tar grunnleg-
gende feil.

– regjeringen bør påpeke at UNe 
tolker dagens lovtekst for strengt og 
kreve ny behandling hvor tilknytning 
til riket tillegges reell vekt. I tillegg må 
regjeringen utforme en ny forskrift som 
gjør det klart at såkalte innvandrings-
regulerende hensyn ikke automatisk 
skal gå foran alle andre hensyn, sier 
Austenå.

Ifølge Austenå har saksbehand-
lingen til Maria Amelie vært både 
urettferdig og provoserende.

– I vurderingen fra UNe sier de at 
hun har en særlig tilknytning til landet, 
men at dette ikke tas hensyn til fordi 
familien hennes ikke overholdt utreise-
plikten. Her tar man ikke hensyn til det 
som er hennes individuelle situasjon, 
og dette må regjeringen ta ansvar for. 
Når de sier at alle skal ha en individuell 
behandling må den faktiske situasjonen 
vurderes, sier Austenå.

– Ikke dekning for påstand
– Det er ikke dekning for Vevstads 
påstand. Det skal svært mye til før 
tilknytning gjennom ulovlig opphold, 
og eventuell utdannelse og arbeid som 
er tatt i den forbindelse vil ha gjen-
nomslagskraft for voksne utlendinger 
i avveiningen mot innvandringsregule-
rende hensyn, sier spesialrådgiver ketil 
Larsen i UNe.

Han fremhever at tilknytning som 
har skjedd gjennom ulovlig opphold i 
landet ikke teller med når UNe ser på 
søkerens tilknytning til landet.

– Ulovlig opphold for voksne har 
liten betydning i praksis, og UNe så 
ikke grunnlag for en annen vurdering 
i hennes tilfelle, sier Larsen.

Han understreker at oppholdstid 
og skolegang kan ha betydning for om 
mindreårige skal gis oppholdstillatelse, 
men at en tilsvarende bestemmelse ikke 
er gitt for voksne.

– Det er et politisk spørsmål hvilke 
regler som skal gjelde og om de som 
gjelder bør endres, sier Larsen.UD

Ble ikke Hørt: Utlendingslovens paragraf 38 avgjorde Maria Amelies skjebne.

Maria Amelie kom til Norge i 2002 som flyktning. I 2003 fikk familien avslag 
på asylsøknaden.

Hun har fullført en mastergrad ved NTNU. Ved siden av studiene var hun 
også aktiv på Studentersamfundet.

Hun ble pågrepet etter et foredrag på Nansenskolen onsdag 12. januar. Hun 
ventes utsendt etter at ankesaken hennes har vært oppe i Lagmannsretten 
mandag 17. eller tirsdag 18. januar.

Utlendingsloven paragraf 38: «Det kan gis oppholdstillatelse selv om de 
øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke mennes-
kelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.»

DeTTe er SAkeN:

TEksT:  Marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  Marius Nyheim Kristoffersen
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«Sovende» paragraf kunne reddet Maria Amelie
ekspert i asyl- og flyktningerett mener dagens tolkning 
av Utlendingsloven er mangelfull.
– Skjønnsrommet er betydelig innskrenket, sier hun.

www.underdusken.no
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til forskningsmiljøet ved HiST. I 
noen tilfeller er også hovedveileder 
HiST-ansatt.

– Innsatsen fra faglærer fra univer-
sitetet varierer. Likevel tilfaller 80 
prosent av sluttsummen NTNU fordi 
stipendiaten står adressert ved NTNU, 
sier ravnsborg.

Adresse står sentralt
Det er normalt at en doktorgrads-
stipendiat publiserer fire til fem 
vitenskapelige artikler gjennom sine 
tre til fire år med forskning. Om stipen-
diaten skal ha adresse på HiST eller 
NTNU er derfor sentralt. 

– For universitetet er det viktig å 
kunne vise til at de publiserer mye. 
Det er nok en av grunnene til at NTNU 
ønsker at stipendiatene skal ha forfat-
teradresse hos dem, sier forsknings- og 
utdanningskoordinator Gunnhild 
Oftedal ved Avdeling for teknologi 
ved HiST. 

Hun mener at selv om NTNU blir 
rangert på nasjonalt og globalt nivå 
er publikasjonspoeng like viktig for 
høyskolen. 

– Vi sammenlignes også med andre, 
og trenger å få synliggjort hva vi bidrar 
med, sier Oftedal.

Uklare regler
Da førsteamanuensis Øystein Olsen ved 

www.underdusken.no
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Midt i StrideN: Førsteamanuensis Øystein Olsen var ferdig med sin doktorgrad ved HisT våren 2010. Her viser han frem MR av en rottehjerne.

Når Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 
tar opp doktorgradsstipendiater betales 
lønn og de fleste driftskostnader av 
HiST. Selv om høyskolen betaler for 
stipendiatene sine, er det NTNU som 
tjener både penger og publikasjons-
poeng på dem.

Siden HiST er en høyskole og ikke 
har lov til å tildele doktorgrader selv, 
må stipendiatene på høyskolen knyttes 
til et universitet. Doktorgradene tildeles 
derfor vanligvis av NTNU, som er 
nærmeste universitet for HiST.

– Det som ofte skjer er at NTNU 
stikker av med pengesekken for publika-
sjonspoeng som rettmessig burde tilfalt 
HiST, sier dekan Sissel ravnsborg ved 
Avdeling for teknologi ved HiST. 

Stipendiaten har oftest hovedvei-
leder hos NTNU, mens det oppnevnes 
en biveileder ved HiST. Dermed 
får stipendiaten en tilknytning 

NTNU håver inn penger 
og poeng på doktorgrads-
stipendiater som HiST 
betaler for.

TEksT:  Oda Opdal Zachrisen
 odazach@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger

FOrSkNING

HiST begynte på sin doktorgrad i 2004, 
opplevde han at det ikke var tydelige 
regler å forholde seg til når han skulle 
ha forfatteradresse. Olsen endte opp 
med adresse hos arbeidsgiveren HiST.

– Selv opplevde jeg liten vilje fra 
både HiST og NTNU til å løse opp 
i uenighetene rundt adressene, sier 
Olsen.

Da Olsen startet på doktorgraden 
sin, fikk han nemlig beskjed av HiST 
om å bruke HiST- adresse. 

– Det skjedde selv om det var en 
forventning fra NTNU om at jeg skulle 
ha NTNU-adresse, sier Olsen. 

Olsen tror at det kan oppstå uheldige 
tilfeller hvor stipendiaten blir nødt til å 
megle mellom høyskolen og universitet.

– Mer enn lønnsutgifter
Prorektor for forskning kari Melby ved 
NTNU mener at kritikerne ikke tar 
hensyn til utgiftene universitetet har i 
forbindelse med doktorgradsutdanning.

Hun viser til at statstilskuddet 
universitetet får etter endt doktorgrad 
ikke er en direkte betaling for forskerut-
danningen, men en del av universitetets 
finansieringsgrunnlag.

– God forskerutdanning er svært 
kostbar, og omfatter langt mer enn 
lønnsutgifter til stipendiaten og veiled-
ning, sier Melby. 

Hun hevder at det er universitetet 

Doktorgrad er den høyeste 
akademiske grad i det norske 
utdanningssystemet.

De vitenskapelige artiklene 
stipendiatene forfatter er verdt 
mellom 35 000 og 100 000 
kroner.

Det statlige tilskuddet for en 
ferdig doktorgrad var på 376 956 
kroner i 2010.

I 2010 tilfalt altså 301 565 
kroner - 80 prosent av total-
summen - NTNU, mens bare 75 
391 kr ble overført til HiST.

Kilde: Høyskoleavisa og Store 
Norske Leksikon.

 DOkTOrGrADer:N

Fastlåst strid om doktorgrader
som har alle utgiftene knyttet til 
opprettholdelsen og videreutviklingen 
av den faglige kvaliteten som kreves for 
å tilby doktorgradsutdanning, og derfor 
har behov for de midlene som følger 
med publiseringene til stipendiatene.

– Det er rimelig at doktorgradskan-
didater ansatt ved høyskoler fører opp 
begge institusjonene som forfattera-
dresse, sier Melby. UD
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– Vi går for maksimal formidlingsevne 
hos alle forelesere. Dette har vært det 
viktigste arbeidsområdet i alle år – å 
skaffe gode forelesere, sier Amundsen.

Ifølge Amundsen ligger handels-
høskolen BIs hovedfokus på det å 
levere førsteklasses undervisning til 
studentene.

Med mye av forskningen lagt til 
Nydalen i Oslo, legger BI Trondheim 

– Vi vil gi våre studenter bedre under-
visning, starte byggingen av et bygg til 
lærerutdanningen og styrke forsknings-
satsingen, sier Andersen.

Han trekker spesielt fram utvikligen 
av nye læringsformer og bruk av IkT i 
undervisningen som viktige momenter.

– Vi har bygget en ny type rom som 
vi kaller p-lab, hvor elever sitter rundt 
foreleseren i grupper. Læreren står i 

– Vi vil bli bedre på alt. Vi driver syste-
matisk kvalitetsstyring, som blant annet 
bygger på studentevalueringer. Det er 
studentene som er kundene våre, og vi 
må derfor vite hva disse synes om kvali-
teten, sier erlid.

erlid ble i august i fjor tilsatt som 
rektor ved NkF, som er en privateid 
skole med omtrent 470 studenter.

I 2011 vil han videreutvikle 
konseptet om kundetilfredshet. Dette 

I dag har Trondheim Økonomiske 
Høyskole (TØH) rundt 1100 studenter 
primært på bachelornivå. I løpet av 
2011 tar de sikte på å få godkjent en 
doktorgradsutdanning i økonomisk 
styring.

Ifølge dekan Ove Gustafsson er 
prosessen allerede i gang, og TØH 
arbeider nå med å få akkreditert 
doktorgraden hos Nokut (Norsk organ 
for kvalitet i utdanningen).

– Vi håper å få den på plass innen 1. 

Studenter over forskning

Med studenten som kunde

Snuser på en doktorgrad

Satser på dyktige forelesere

TØH vil ha en doktor-
grad innen 1. januar 
2012. Da kan TØH 
nemlig smykke seg 

med tittelen handels-
høyskole.

rektor Stig O. 
erlid ved Norges 
kreative fagskole 
(NkF) vil bli bedre 
på alt.

Direktør Bjørn W. 
Amundsen ved BI vil 
levere bedre undervisning 
ved å bruke de dyktigste 
foreleserne.

– Studentene er alltid 
viktigst, sier rektor 
Trond M. Andersen 
ved HiST. Han 
vil være tett på 
studentene og bruke 
nye læringsformer. 

– Nytt av året er et omfattende samar-
beid med India. Vi ønsker oss et 
vellykket og varig forskersamarbeid, 
på linje på det vi hadde med Japan i 
2002. Nasjonalt vil vi være landets mest 
attraktive studentby, og sikre oss de 
beste hodene i landet, sier han.

Videre nevner han styrking av 
læringsmiljøet og kvalitetsutvikling 
som sentrale områder for NTNU i 2011.

– Vi vil ta unge talenter inn i forsk-
ningsvarmen. NTNU har blitt kritiset 
fordi studentene ikke vet hvilke mulig-
heter de har, og vi ønsker derfor å bli 
bedre på å ta vare på de som ønsker 

Vil ta studenter inn i forskervarmen

rektor Torbjørn 
Digernes ved 

NTNU vil bygge 
på Dragvoll og 

samarbeide med 
India.

forskerutdanning, sier Digernes.  
rektoren påpeker også at det er en 
viktig forutsetning for et godt univer-
sitet at studentene skal kunne være 
heltidsstudenter. 

– Vi kan ikke forvente at 200 000 
studenter skal leve fem år av sitt liv 
under fattigdomsgrensen. Økonomien 
må være på plass for at vi skal kunne 
kreve mer av studentene, sier han.

Også byggingen på Dragvoll ses på 
som et sentralt campusprosjekt.

– Det er prekært for å forbedre 
studiemiljøet og øke læringskvaliteten, 
sier Digernes.

vekt på den pedagogiske utviklingen.
– Vi på BI søker kontinuerlig etter 

forbedring. Dette er et sentralt mål som 
ble gjentatt i strategiarbeidet i fjor, sier 
Amundsen.

Han fremhever også to andre 
sentrale hovedmål. Høy grad av service 
i studieadministrasjonen til studenter 
og ansatte, samt høyest mulig gjennom-
strømming av studenter.

– Vil bli bedre på alt
Under Dusken har spurt Trondheims rektorer hva de ønsker å gjøre bedre.  
Dette er nyttårsforsettene for 2011.

januar neste år, sier Gustafsson.
Når en økonomisk høyskole får 

godkjent en doktorgrad, kan den 
kalle seg en handelshøyskole. TØH 
har lenge traktet etter tittelen, blant 
annet gjennom et sammarbeid med 
økonomimiljøene på NTNU. Nå ser 
det endelig ut til å være lys i enden av 
tunellen.

– I tillegg ønsker vi å fokusere på å 
være et attraktivt studiested for flinke 
og engasjerte studenter, sier Gustafsson.

skal måles gjennom kvartalsvise og 
årlige måleindikatorer.

– Det viktigste for oss er å øke studie-
gleden. I år vil vi gjøre det som er veldig 
bra enda bedre. Vi tror at når vi slutter 
å utvikle, da er vi ferdig, sier han.

NkF totalrenoverte i 2010 sine 
3000 kvadratmeter store lokaler i 
kjøpmannsgata. renoveringen ferdig-
stilles denne uken, med blant annet nytt  
lydinnspillingsstudio.

midten av rommet i stedet for ved tavla, 
og skaper en helt unik dialog mellom 
læreren og store grupper av elever, sier 
Andersen.

Han innrømmer imidlertid at det 
nok ikke er så mye som blir bygget i 
2011 med tanke på campusutvikling.

– Dette er likevel et viktig svært 
viktig område for HiST å arbeide med, 
sier Andresen.

TEksT:  Marthe Rosenvinge Ervik
 mrervik@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum Andersen

STUDIer
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regjeringen bevilger 90 studentboliger til Trondheim.
– en begynnelse, sier statsråden. 

Søkte om 500, fikk 90
er å få opp tilskuddsandelen. Det er der 
vi må legge planen for neste periode, 
sier Aasprong.

Flere tilskudd i fremtiden
– regjeringen opprettholder løftet 
om 1000 nye studentboliger i året, 
men har nok en gang nedprioritert 
et av Norges mest utsatte områder. 
Trondheims studenter fortjener et 
grundig løft i studentboligtildelingen 
– Samskipnaden i Trondheim er både 
hurtigarbeidende og dyktig, og trenger 
større satsing på sine prosjekter, sier 
leder Mari Helenedatter Aarbakke i 
Velferdstinget i en pressemelding.

Aasland prøver på sin side å bero-
lige SiT og Trondheim kommune med 
tanke på nye studenthybler.

– Det er en fordeling som vi gjør av 
de 1000 som vi skal bygge i 2011, og vi 
har planlagt flere totalt sett i Lerkendal 
park. Så fra vår side er dette en begyn-
nelse. en videre framgang vil skje i 
samspill med kommune og samskipnad, 
sier Aasland.

Hun fastslår at det kommer til å bli 
flere tilskudd til Lerkendal park i frem-
tiden. UD

parleiligheter stå klare i elgeseter gate.
– Utfordringen ligger i at regje-

ringen gir oss nye studieplasser hele 
tiden, så det blir et litt bevegelig mål, 
sier Ottervik.

Håpet på 100
Student og konsernstyreleder Marius 
Aasprong i SiT forteller at de hadde 
søkt om 500 nye studenthybler på bolig-
prosjektet Lerkendal park. Han er enig 
med Ottervik om at bevilgningen er 
en bra start. 

– Men den store studentveksten gjør 
at bevilgningen må følges opp på lang 
sikt for å nå målet, sier Aasprong. 

– Dere søkte om midler til 500 hybelen-
heter, men håpet på 100?

– rundt 100. Vi får finansiering til 
90 på Lerkendal, så det tar jeg som et 
signal på at vi får flere neste år og året 
etter det. Noe annet synes jeg ville vært 
unaturlig, sier han.

– Så dette er positivt?
– De synes prosjektet vårt er solid, så 

jeg tolker dette som at de på at de ønsker 
å støtte prosjektet på lang sikt. Det vil 
komme flere studenter for hvert år, og 
de må alle ha et sted å bo. Neste kamp 

Forsknings- og høyere utdannings-
minister Tora Aasland kunngjorde 
mandag 10. januar at regjeringen 
gir Studentsamskipnaden (SiT) i 
Trondheim midler til å starte det nye, 
studentboligprosjektet Lerkendal park.
Aasland lovet bort 22,5 millioner kroner 
til 90 nye boligenheter i oppstarten av 
prosjektet. kunngjøringen kom under 
den offisielle åpningen av nye energi-
vennlige Berg studentby.

– Vi vet hvor stor del av studentenes 
utgifter som går med til leie av bolig   
så vi må sørge for at samskipnadene 
er i stand til å legge til rette for flere 
boliger, sier Aasland.

Statsråden legger vekt på at det 
er byens gode studiekvaliteter som 
har gjort at samskipnaden får nye 

studentboligtilskudd og at institusjo-
nene får flere studieplasser. Studentene 
i Trondheim utgjør en stor del av byens 
befolkning, og skal derfor både sees og 
høres i en større sammenheng.

– Når kunnskapsdepartementet 
tildeler nye boligtilskudd er det flere 
kriterier som blir vurdert, blant annet 
dekningsgrad, andel internasjonale 
studenter, det private boligmarkedet 
og utdanningsinstitusjonenes planer, 
sier Aasland.

– En god start
Ordfører rita Ottervik mener de nye 
boligene er en god start, men at det fort-
satt er en vei å gå. 

– For øyeblikket gjenstår om lag 
1000 studentboliger for å nå målet 
vårt på 20 prosent dekningsgrad, sier 
Ottervik.

Ordføreren poengterer at 
kommunen til høsten vil ha en 
dekningsgrad på 15 prosent.

I august vil 94 studenthybler og 11 

TEksT:  Thomas Lien
 tlien@underdusken.no
FOTO:  Tormod Haugene

STUDeNTBOLIGer

SOM Perler PÅ eN SNOr: - Trondheim fortjener et grundig løft i studentboligtildelingen, sier Aarbakke (t.v.) Her på på åpningen av Berg studentby med Halvard Danielsen 
(siT), Tora Aasland (kD), ordfører Rita Ottervik (Ap) og styremedlem Marius Aasprong (siT).
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– Nok et eksempel på 
hvilket dårlig produkt 
NTNU betaler for, sier 
student Ida Aalen.

Personlig informasjon  
søkbar på it’s learning

seg mot å stå i telefonkatalogen, sier 
Helmers.

It’s Learning-ansvarlig Berit 
Danielsen Løvås ved NTNU forteller 
at det i tidligere utgaver av programmet 
var mulig å krysse av om man ønsket 
å dele den personlige informasjonen 
eller ikke, men at denne muligheten 
ble fjernet i en oppgradering.

– Det var fortsatt mulig for oss å gå 
inn manuelt og fjerne informasjonen, 
men i den nye versjonen hadde ikke 
brukerne lenger denne valgmuligheten 
selv, sier hun.

Ifølge Løvås valgte NTNU etter 
tilbakemeldinger fra enkelte brukere 
å gjøre informasjonen utilgjengelig for 
andre studenter.

– Denne typen informasjon er nå 
synlig kun for faglærere, sier hun. UD

Inntil nylig var det mulig å søke opp 
personlig informasjon som e-post, 
adresse og telefonnummer til alle 
studenter ved NTNU gjennom 
e-læringsprogrammet It’s Learning.

– Problemet er ikke NTNU, men It’s 
Learning, sier Aalen.

Masterstudenten på industridesign 

har flere ganger tatt opp kampen for 
å få NTNU til å bytte til en annen 
læringsplattform.

– De burde sette jobben ut på anbud, 
sier hun.

Aalen oppdaget og tvitret om 
problemet, noe hun hevder førte til at 
NTNU til slutt fjernet informasjonen.

– Ulovlig praksis
Ifølge seniorrådgiver Gunnel Helmers 
i Datatilsynet var praksisen sannsyn-
ligvis ulovlig.

– Hvis man ikke har en reell 
begrunnelse for å offentligjøre slik 
informasjon, er det heller ikke lov. For 
de fleste er denne typen informasjon 
triviell, men det kan finnes noen som 
har et reelt beskyttelsesbehov. Det er 
ikke uten grunn at man kan reservere 

TEksT:  Henrik Sigstad
 hsigstad@underdusken.no
FOTO:  Tormod Haugane

PerSONVerN

tilGJeNGeliG FOr Alle: Ditt telefonnummer, e-post og adresse. Her illustrert ved fiktive student Arne Fjellen.

MIN STUDIeTID

Hvorfor valgte du akkurat dette
studiet?
Det var nok litt tilfeldig, men 
det at jeg fikk en fot innenfor 
Institutt for fredsforskning og ble 
en del av forskningen der bidro 
i allefall til at jeg fortsatte dette 
studiet.

Hvordan var du som student?
Jeg var nok litt slapp og burde 
lest mye mer. Jeg tror nok at 
sosiologistudiet er hardere i dag 
enn det var på 70-tallet, for da 
hadde vi det veldig fritt. Men det 
var en veldig lykkelig tid, selv om 
jeg selvfølgelig burde ha vært 
mer disiplinert.

Hva er ditt beste studieminne?
Det er nok disse 
kollokviegruppene vi hadde, 
da var jeg læringsassistent. Det 
å gå fra å lære til å lære bort 
er en veldig nyttig erfaring, og 
jeg husker dette som en veldig 
morsom tid.

Hva er ditt verste studieminne?
Det må vel være at jeg 
egentlig skulle ha fullført 
studentstipendiatet mitt mens 
jeg jobbet i NRK, noe jeg ikke 
klarte fordi det ble for mye med 
full jobb og studier ved siden 
av. Anne Grosvold veddet en 
whiskeyflaske om jeg aldri ville 
fullføre stipendiatet, og det 
var først nå for fem år siden 
jeg innså nederlaget og kjøpte 
whiskey til henne.

Har du noen tips til dagens 
studenter?
Stå på litt mer enn man egentlig 
hadde tenkt, stå opp et kvarter 
før alle andre, og hold ut et 
kvarter lenger.

Av Silje Løvstad Thjømøe

NORsk PROgRAMlEDER
MAsTERgRAD I sOsIOlOgI

Dan Børge Akerø

gå inn på  
www.samfundet.no/

opptak/stillinger  
eller ring 92 20 32 79 

innen 30. januar.
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en håndfull 
touch-teknologi
Forskere ved NTNU har funnet nøkkelen til bevegelige proteser 
ved hjelp av teknologi fra mobiltelefonen din.

tekSt:  HANS MAGNuS elliNGSeN   illuStrASJON: ÅSHild MikAlSeN eGelid

protesene på markedet er at de er 
relativt enkle. De har som regel to 
elektroder festet til musklene i armen 
og protesen kan dermed utføre en 
åpne- og lukkebevegelse. Det Fougner 
og Stavdahl har forsket på er om en 
protese kan fungere med flere elek-
troder og i flere posisjoner. 

– Utfordringene er armens ulike 
posisjoner og orienteringer, både i 
forhold til kroppen og tyngdekraften.  
For eksempel er det å gripe, holde fast, 
snu rundt og lignende svært vanskelige 
bevegelser, sier Fougner.

 Akselerometeret blir satt inn i en 
elektronisk armprotese for å blant 
annet måle tyngdekraftens retning i 
forhold til armen i statiske posisjoner.

Hverdagsteknologi
en protese som kun kan åpne og lukke 
har et svært begrenset bruksområde. 
Ved å feste elektroder til de musklene 
som kroppsdelen ennå har igjen, vil 

det være mulig å trene opp adskillig 
flere funksjoner til protesen.

– Det er også viktig for oss å vite 
at protesene fungerer utenfor laben. 
Vi har til nå bare testet dem på funk-
sjonsfriske personer, men etter hvert 
begynner vi med testing på protesebru-
kere, forteller Fougner.

Bruken av elektroder gjør at 
protesen blir enklere å bruke, samtidig 
som brukeren kan utføre flere hver-
dagslige gjøremål. 

Markedet er lite
Markedet for slike proteser er lite i 
Norge. Men at teknologien er blitt så 
vanlig, gjør saken lettere for forskerne. 

– Vi mener at dette kommer til å 
være nyttig nå og i fremtiden. Markedet 
vil stort sett være i utlandet og hoved-
sakelig i Asia, forteller Fougner. 

Han ser for seg at produsentene tar 
teknologien i bruk, og at vi får se en 
mer funksjonell protese i fremtiden. UD

å leve med en arm- eller håndprotese 
er ikke alltid like lett for den som har 
vært uheldig. årlig utføres det rundt 
1000 amputasjoner i Norge. 

Stipendiat Anders L. Fougner 
har sammen med førsteamanuensis 
Øyvind Stavdahl ved Institutt for 
teknisk kybernetikk ved NTNU forsket 
seg frem til et nytt styringssystem for 
proteser, som benytter seg av en alle-
rede velkjent teknologi vi finner i 
lommene våre. 

– Med denne teknologien kan 
protesearmen trenes opp i forskjellige 
posisjoner, og i tillegg er teknolo-
gien enkel og billig å produsere, sier 
Fougner.

Teknologien, som kalles akse-
lerometer, er kjent fra blant annet 
lesebrett spillkonsoller og telefoner 
med berøringsskjerm.

Toutch-proteser
Fellestrekkene ved de eksisterende 

Hydrogenbil
Som et ledd i en praktisk 
utprøving i EU-regi skal ti 
hydrogenbiler prøves ut i 
Oslo-området fra i år frem til 
2013, skriver Gemini. Bilene 
skal drives frem av en bren-
selcelle som lager strøm av 
hydrogen til bilens elektro-
motor. Brenselcellen varer 
per i dag 2500 timer, som 
tilsvarer rundt 150 000 kilo-
meter. 

Vanligvis vil det være 
CO2-utslipp fra fabrikken 
hvor hydrogen fremstilles 
fra naturgass, men i Oslo-
prosjektet skal hydrogenet 
fremstilles helt utslipps-
fritt med vann og strøm som 
«råstoffer». Vann vil også 
være eneste utslipp til omgi-
velsene når hydrogenet fra 
bilens tank bruker kreftene i 
brenselcellene. 

Mørk kjærlighet
Hormonet oksytosin får folk 
til å stole på hverandre, men 
spiller kanskje også en rolle 
i diskriminering. Effektene vi 
får av kjærlighetshormonet 
er antakeligvis mest rettet 
mot gruppa vi tilhører, og 
ikke omverdenen generelt, 
melder The New York Times. 

Nederlandske studenter 
fikk et tenkt dilemma der de 
måtte ofre én person for å 
redde fem. Da de hadde fått 
en dose okytosin, ofret de 
oftere personer med ikke-
nederlandsk navn, enn når 
de ikke hadde fått tilført 
hormonet.

Stress av Facebook
Sosiale medier kan være en 
ny kilde til psykologisk stress, 
mener italienske forskere i 
The Lancet.

I et italiensk forsknings-
studie opplevde en 18-åring 
forverret astma og psykolo-
gisk stress da han så bilder av 
ekskjæresten på Facebook. 
Sosiale nettverk som Face-
book kan være en utløsende 
faktor for anfall hos depri-
merte astmatikere, påpeker 
forskerne videre i The Lancet. 

UNDer  
LUPeN
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Nord-korea er et land 
uten opposisjon. Når 
landet nå går inn i et 
lederskifte finnes det 
ingen progressiv student-
opinion. 

barna unisont. I historietimen vi 
besøkte snakket de om at kim Il-sung 
(kim Jong-ils far, journ. anm.) var 
verdens største leder og at Nord-korea 
er verdens beste land, sier Storvik.

På veggen på barneskolen hang 
det propagandaplakater. en av dem 
som gjorde inntrykk på Storvik var 
et bilde som viste nordkoreanske barn 
som skyter på amerikanske soldater 
med maskingevær.

konsentrasjonsleire
Ambassadør Tønseth kan bekrefte 
at regimet i Nord-korea virkelig har 
full kontroll over befolkningen. Selv 

om studenter opp gjennom historien 
flere ganger har vært pådrivere for et 
mer moderne samfunn, tror Tønseth 
at det ville være umulig for studenter i 
Nord-korea å gjøre noe lignende som 
studentene i Paris i 1968 eller kina 
i 1989. etter Tønseths mening eksis-
terer det knapt noen opposisjonelle 
grupperinger.

– kim Jong-il har absolutt makt, og 
det finnes ingen opposisjon. De som er 
kritiske risikerer å havne i fangeleirer. 
At det finnes konsentrasjonsleirer der, 
vil nok ikke de nordkoreanske myndig-
hetene uttale seg om, sier han.

Den største av konsentrasjonsleirene 

Utdanningssystemet i det kommu-
nistiske regimet i Nord-korea gjør 
at nasjonalismen innprentes i befolk-
ningen fra barndommen av. Få våger 
å tenke utenfor kim Jong-ils fast 
bestemte rammer.

Didrik Tønseth er Norges ambas-
sadør til både Nord- og Sør-korea. Han 
oppholder seg hovedsakelig ved den 
norske ambassaden i Seoul og reiser 
til nabolandet tre til fire ganger i året, 
hvor han blant annet møter de nordko-
reanske myndighetene og FN.

Han forteller at den generelle 
pedagogikken i Nord-korea er veldig 
annereldes enn i Norge.

– Det er sterkt fokus på pugging og 
resitering. Jeg tror nok at de lærer om 
andre ideologier, men da selvsagt sett 
fra et kommunistisk perspektiv. De vet 
for eksempel mye om kapitalismen, og 
myndighetene tar inn andre nasjoner 
for å undervise regimet i kapitalisme, 
sier Tønseth.

Fra en turist til en annen
en nordmann som har vært i landet 
er Gard Storvik, sykepleierstudent ved 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han dro 
dit som turist i fjor.

– Jeg ville oppleve landet fra 
innsiden og høre deres versjon av histo-
rien, sier Storvik

Som turist i Nord-korea er man 
underlagt et strengt kontrollert og 
diktert opplegg. reisefølget til Storvik 
hadde guider som fulgte hvert steg de 
tok utenfor leiligheten.

– Den offisielle begrunnelsen for 
at vi trengte guider var at politiet var 
mistenksomme overfor utlendinger, 
sier Storvik.

Han forteller at guidene snakket 
god engelsk, men fordi de lærer språket 
ved hjelp av gamle kassetter brukte de 
svært formelle ord. 

På turen fikk de også besøke en 
barneskole. Forskjellene fra det norske 
skolevesenet var påfallende. 

 – De er ekstremt disiplinerte. Når 
læreren stiller et spørsmål svarer alle 

engelsk utfordring
Forslaget om å øke skole-
pengene til maksimum 9000 
engelske pund for universi-
teter i England ble vedtatt 
9. desember 2010, melder 
University World News.

Landet forbereder seg nå 
på reformer i 2012 som vil gi 
et kutt på 40 prosent i under-
visningsbudsjettene. 

Dette tillater universite-
tene å sette opp skolepengene 
til dobbelt eller trippelt av 
eksisterende nivå. Massive 
studentoppgjør herjet i 
England i forkant av debatten, 
men myndighetene valgte 
likevel å øke skolepengene. 

Fengslet i Sahara
To norske studenter ble 
pågrepet av politiet i Vest-
Sahara etter å ha besøkt 
familien til Brahim Dahane, en 
av de fremste menneskerettig-
hetsaktivistene i landet. Dette 
sier Ronny Hansen i Støtte-
komiteen for Vest-Sahara til 
NRK.no. 

– Det var ganske udrama-
tisk. Vi fryktet ikke at vi ville 
bli fengslet, fordi utenlen-
dinger som oftest blir sendt 
ut av landet, sier student 
Trygve Utstumo. Studentene 
ble løslatt igjen kort tid etter 
fengslingen. 

– Jeg er mer bekymret for 
sahrawiene vi har besøkt. Jeg 
håper ikke de får problemer, 
sier Utstumo. 

Utdanning i Afrika
Etter flere år med planlegging, 
vil initiativet til forbedring av 
utdanningssystemet i Afrika 
ta form i løpet av 2011. Det 
melder University World News. 
Et av initiativene er det afri-
kanske Pan-universitetet 
(PAU) som tar sikte på å styrke 
høyere utdanning og forskning 
på viktige områder.

Universitetet vil bestå av 
institutter fra Afrikas fem regi-
oner. I tillegg planlegges det 
å etablere et afrikansk range-
ringssystem for kvalitet i 
utdanningen.

VErDEN  
ruNDtutdanning i  diktaturets høyborg Jeg tror nok

 at de lærer om 
andre ideologier, 

men da selvsagt sett 
fra et kommunistisk 

perspektiv. 
Didrik Tønseth, ambasadør.

TEksT:  Anders Havdal Tangenes
 atang@underdusken.no

UTDANNINGSSySTeM

Nord-Korea ble proklamert som 
selvstendig stat i 1948 under navnet 
Den demokratiske folkerepublikken 
Korea, med Kim Il-sung som leder for 
kommunistpartiet.

I 1950 brøt det ut full krig mellom 
de to koreanske republikkene. En 
fire kilometer bred sone danner 
skillet mellom Sør- og Nord-Korea, 
opprettet etter våpenstillstandsav-
talen i 1953. Siden har forholdet til 
Sør-Korea vært anspent, preget av 
sporadiske væpnede sammenstøt 
og gjensidige anklager. 

Nord-Korea er et av verdens mest 
lukkede land, med et sterkt sentra-
lisert økonomisk og politisk system.

Landet ble midt i 1990-årene 
rammet av akutt og omfattende 
hungersnød. 6,5 millioner nord-
koreanere var i 2005 avhengige av 
matrasjoner fra FN.

I 2005 erklærte Nord-Korea seg 
som atommakt.

Kilde: Store Norske Leksikon

heter Camp 22, hvor over 50 000 
mennesker antas å sitte fengslet. 
Uttalelser fra avhoppere som hadde 
stillinger høyt i det nordkoreanske 
systemet tyder på at det foregår både 
gassing og vitenskapelige forsøk på 
fangene i leiren.

Til tross for de inhumane forhol-
dene har Tønseth fortsatt inntrykk av 
at befolkningen ikke klandrer dikta-
toren personlig. 

– kim Jong-il fremstilles som en 
velgjører og stor strateg. Det er riktig 
at de fleste ser problemene i landet, 
men de færreste legger skylden på 
lederen, sier han.

Ifølge Tønseth er det politiske enga-
sjementet blant befolkningen begrenset 
til å støtte partiet som styrer og delta 
i regelmessig obligatorisk indoktrine-
ring. De som er kritiske vil prøve å 
forlate landet. 

Norsk bistand
Norge er et av få land med et aktivt 
bistandsforhold til Nord-korea. 
Bistandspengene skal bidra til å 
avhjelpe den umiddelbare nøden 
mange i landet lever under. Pengene går 
blant annet til Verdens Matvarefond 
og røde kors.

– I fjor ga vi rundt 15 millioner 

kroner i bistand, og jeg har et oppføl-
gingsansvar for å se til at de pengene 
havner i riktige hender. Det gjør de, 
sier Tønseth.

Selv om befolkningen ikke har lov 
til å snakke om nøden offentlig, betyr 
det ikke at de ikke ser den. Tønseth 
tror ikke myndighetene lenger klarer å 
fremstille nasjonen som stor og velstå-
ende for sitt eget folk

gradvis åpenhet
– Bare i løpet av de fire årene jeg har 
vært her har befolkningen fått vite 
mye mer om omverdenen enn før. 
Myndighetene satser på å fremstille 

Nord-korea som landet som står opp 
mot USA, imperialismen, Japan og 
Sør-korea. Sør-korea ansees som 
USAs lakeier, mens Nord-korea sees 
på som det sanne korea, sier Tønseth.

etter at kim Jong-il besøkte kina 
to ganger i 2010 spekuleres det i om 
han ønsker å ta lærdom av kina og 
Vietnams gradvise overgang fra 
kommunisme til kapitalisme.
Tønseth tror likevel ikke det er sann-
synlig at Nord-korea ønsker å gå vekk 
fra sitt selvbergingssystem med det 
første. UD

klAPPeNde kOMMuNiSter: Elever i Nord-korea får landets styresett tredd ned over hodet fra første stund. (Foto: Fresh888/Flickr.)

Nord-Korea

Sør-Korea Japan

Kina
Russland
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Professor i filosofi ved 
Universitetet i Oslo

ANDreAS 
FØLLeSDAL

INTerVJU MeD

og forsøke å få Forskningsrådet til å 
opprette programmer som passer deres 
forskningsprofil. Dette kan føre til at de 
beste forskerne slutter å søke om penger 
fordi sannsynligheten for å motta støtte 
er så liten. De føler ikke at det er verdt 
loddet i lotteriet.

Det andre som kan skje er at 
fordelingen av forskningsmidler blir 
distriktspolitikk. Stortingspolitikerne 
i hvert fylke vil presse på for å få 
midler til sine lokale universiteter. 
Forskningsrådet har blitt beskyldt for 
å drive distriktsstøtte før, og med flere 
universiteter vil tendensen bli enda 
sterkere.

– Vil ikke økt konkurranse om midler 
også føre til et høyere nivå på fors-
kningen som blir gjort?

– Det stemmer inntil et visst nivå. 
Nå er det for høy konkurranse om for 
få midler. Fordelingsprosessen er ikke 
troverdig. Jeg kaster ikke bort tid på 
å søke om penger der jeg ikke tror at 
midlene gis til de beste bidragene. Når 
det er mange universiteter og alle har 
sine lobbykretser på Stortinget, så vil 
de universitetene med de sterkeste 
pressgruppene vinne fram. De beste 
forskerne vil gi opp og kanskje flytte 
ut. Jeg oppfordrer nesten alltid mine 
studenter som vil fortsette med fors-
kning til å reise utenlands, der det er et 
globalt arbeidsmarked med mye bedre 
arbeidsvilkår. De vil ikke få penger til 
forskningen sin ved et norsk universitet 
dersom politikerne fortsetter som nå. 

– Høgskolen i lillehammer, Gjøvik 
og Hedmark snuser også på univer-
sitetsstatus, og ønsker å slå seg 
sammen til universitetet i Innlandet 
i 2015. Vil Norges 9. universitet bli et 
faktum tror du?

– Jeg er ikke framtidsforsker, så 
det kan jeg ikke svare på. Men hvis de 
klarer å møte de kravene politikerne 
stiller, og viser vilje til å gjennomføre 
dem, så kan det bli noe av.

Hvorvidt studentene og de ansatte 
vil være tjent med den nye merke-
lappen, er et annet spørsmål. UD

ekstremt god undervisning på bachelor-
nivå og deretter sende de studentene 
som vil videre til universiteter som 
er gode på master- og doktorgrader. 
Norske høyskoler som er sikre på hva 
de vil kan på samme måte tilby gode 
bachelorutdanninger. De har ansatte 
som kan bruke tiden sin på god under-
visning på bachelor- og masternivå i 
stedet for på forskerutdanning.

– fremskrittspartiets forsknings-
politiske talsmann tord lien 
kaller allerede Nordlands univer-
sitet et B-universitet, og plasserer 
det sammen med de andre «nye» 
universitetene i Agder, Stavanger 
og på Ås. De fire eldste kaller han 
A-universiteter. Kan man snakke om 
en klar nivåforskjell mellom norske 
universiteter?

– Det er ikke hold i at de eldste 
universitetene er bedre enn de nye 
på alle områder. Det kan eksistere en 
nisje av glimrende forskere ved univer-

siteter – både nye og gamle – som ikke 
er fremragende på andre fagfelt. Jeg vet 
for eksempel at det er meget dyktige 
forskere ved universitetet i Agder. Det 
handler om å finne den institusjonen 
som er best på det fagfeltet du ønsker 
å studere. Smale universiteter kan ha et 
like høyt nivå på ditt fagfelt som univer-
sitetene med brede fagporteføljer.

– rektor Ole Petter Ottersen ved 
universitetet i Oslo mener det bør 
settes et tak på antall universiteter i 
Norge hvis ikke finansieringen øker. 
Er du enig med ham?

– Jeg er veldig enig med min egen 
rektor der. Med flere universiteter, 
uten økt finansiering til forskning, 
blir det flere ansatte som skal kjempe 
om midlene. Flere vil sende søknader 

– Nordlands universitet så dagens lys 
1. januar og er det åttende i landet. 
trenger vi enda et universitet?

– Politikerne har begynt å bruke 
merkelappen universitet på en ny 
måte. et universitet er tradisjonelt en 
utdanningsinstitusjon som tilbyr utdan-
ning på doktorgradsnivå og har en viss 
bredde i fagkretsen. Norske politikere 
har bestemt seg for å ikke bry seg om 
bredde lenger. Derfor er universitetene 
blitt mye smalere. Norge har behov 
for mange utdanningsinstitusjoner, 
men kaller man alle universiteter så 
mister merkelappen sin gamle verdi. 
Politikerene tenker at flest mulig bør 
gå på universitet, og oppretter dermed 
flere av dem. Men alle universitetene 
vil ikke holde like høy kvalitet. Det 
fører til at det blir viktigere og vikti-
gere hvilket universitet studentene har 
graden sin fra.

– Er dette negativt?
– Jeg ser ikke på det som en ulempe. 

Det kan tvert imot være ganske spen-
nende. Det blir en utfordring for 
ledelsen ved de ulike universitetene å 
lokke til seg de glupeste hodene. De må 
bli klarere på hva som er unikt med 
institusjonen, og hva de er fremragende 
på. De må overbevise arbeidsgivere at 
de leverer bedre studenter enn andre 
institusjoner med lignende utdan-
ninger. Sånn var det ikke før. Det er 
en helt ny virkelighet i Norge.

– Vil studentene ved den gamle 
Høgskolen i Bodø merke noen 
forskjell?

– en hovedforskjell på en høyskole 
og et universitet er at universitetene 
har plikt til å tilby forskerutdanning. 
Uten økt finansiering betyr det lett at de 
ansatte må spre seg mer og tilby under-
visning på høyere faglig nivå. Det kan 
være positivt for studentene på høyere 
grad, men kan også resultere i færre 
ressurser til bachelornivå.

– Et av kriteriene for å oppnå univer-
sitetsstatus er Nokuts (Norsk Organ 
for Kvalitet i utdanning) krav om fem 
masterprogrammer og fire doktor-
programmer. Et nytt forslag fra 
Kunnskapsdepartementet vil skjerpe 
kravene til størrelse på fagmiljø og 
dermed gjøre det enda vanskeligere 
for høyskoler med universitets-
drømmer. Bør det være så vanskelig 
å oppnå universitetsstatus?

– Det spørs hva politikerne vil at 
merkelappen «universitet» skal brukes 
til. Det som er nytt er kravet om at 
institusjonen må ha et minste antall 
doktorgradsstudenter per studium. 
Det er et fornuftig krav. Jeg hadde aldri 
selv funnet på å ta doktorgrad ved et 
universitet med få medstudenter. Det 
blir færre å diskutere fag med, og det 
kan fort bli kjedelig og resultere i dårli-
gere forskning. Noen institusjoner vil 
kanskje si at de klarer seg med fire 
studenter. Da kan man jo spørre seg 
om studentene blir gode nok. Jeg tviler 
på at de blir like gode som studentene 
ved større institusjoner. Jeg ville selv 
vært skeptisk til å ansette en person 
med doktorgrad fra et så lite miljø.

– universitetsakkreditering gir 
kanskje høyere status for institu-
sjonene, men ikke mer penger fra 
staten. tror du de nye universite-
tene klarer å holde seg på et høyt 
nok nivå?

– Nei. Med mange nye universiteter 
vil den høye statusen forsvinne fort. 
Standarden vil synke. Høyskoler som er 
klare på målene sine vil kunne gi et like 
verdifullt tilbud til studenter på lavere 
grad som universitetene. Mange av de 
beste collegene i USA er ikke interessert 
i å dele ut doktorgrader. Det betyr at de 
ansatte kan konsentrere seg om å tilby 

universitetet mister sin gamle verdi
Siden 2003 har Norge 
fått fire nye universiteter. 
Framtidens arbeidsgivere 
vil bry seg mer om hvor 
du har studert enn  
karakterene dine.

Jeg ville selv vært  
skeptisk til å ansette 

en person med doktor-
grad fra et så lite miljø.

Andreas Føllesdal, professor.

TEksT:  Line Hammeren
 lhammeren@underdusken.no
IllU.:  Håvard Karlsen
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 Maria Amelie-saken har skapt 
nytt engasjement i asyl- og 
innvandringsdebatten. Onsdag 
12. januar ble hun hentet av åtte 
politimenn, da hun holdt et 
foredrag ved Nansensenteret på 
Lillehammer. Den påfølgende 
dagen ble hun varetektsfengslet, 
og internert på Trandum i 
påvente av utsendelse.  

Vi er alle (med unntak av Mullah 
Krekar) like for loven viser det 
seg.
Haakon

Men! Jeg mener da vitterlig å 
erindre at Studentersamfundet 
vedtok endring i asylpolitikken 
angående papirløse innvandrere. 
Og så skjer dette!? Jeg tar herved 
til orde for at Samfundsstyrelsen 
straks henvender seg til 
Utenriksdepartementet med 
forespørsel til Æresmedlem Jonas 
Gahr Støre om symposium hvor 
de kan hudflette ham for å ha 
brutt med partilinjen.
Jo Gurt

Jeg tror alle medlemmer av 
Samfundet er smertelig klar 
over at en resolusjon kun er 
en meningsytring, og at den 
har makt på linje med andre 
meningsytringer som kronikker 
eller deltagelse i en tv-debatt. 
Det vil si større enn null (se bare 
hvordan alskens folkeaksjoner 
klarer å utsette nedleggelse av 
lokalsykehus), men ikke vold-
somt stor på kort sikt. På lang 
sikt kan imidlertid resolusjoner 
bidra til å løse problemer ved at 
de settes på dagsorden og tas 
opp i fora med beslutningsmakt.
Nicolas

Dette gjør meg kvalm! Hvis hun 
kan sendes ut, kan man jo like-
godt stemme FrP til neste valg..
Hva? 
Er det ikke slik at så lenge man 
IKKE er i fare i hjemlandet og 
IKKE har oppholdstillatelse 
i Norge, så sendes man ut? 
Selvsagt er det trist at hun blir 
sendt ut, men mht til lovverket, 
så skjønner jeg i så fall ikke helt 
oppstyret her.
Børre

Det finnes to veier til politisk 
fremgang: å tilpasse seg, eller gi etter. 

Konrad Adenauer  
(1876 – 1967)

Sverre Haug Lindseth
Leder av Teknas studentgruppe 
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Vertenes betydning for ISFiT

Jørgen Westrum Thorsen
President, ISFiT 2011

isFit

Trondheim har betydd mye for ISFiT, 
og bidratt på utallige måter gjennom 
de siste 20 årene. Det som imponerer 
meg mest, er hvordan Trondheims 
befolkning og studenter åpner hjem-
mene sine annet hvert år, og gir tak 
over hodet for de 450 internasjonale 
studentene som deltar på ISFiT.

Jeg er overbevist om at det ambi-
siøse vertsprosjektet ISFiT og 
Trondheim får til sammen, ikke 
hadde vært mulig i noen annen norsk 
by. Nordmenn blir av noen karakte-
risert som innesluttet og blyge, men 
Trondheims befolkning og studenter 
motbeviser dette år etter år, ved å 

stille gjesterom og sofaer disponible 
for ISFiTs deltakere.

Når ISFiT 2011 går av stabelen i 
februar, er det den ellevte festivalen i 
rekken. Ingen av de foregående festi-
valene hadde blitt en realitet uten 
vertene, og årets ISFiT er ikke et 
unntak. Tak over hodet for alle våre 
450 deltakere er essensielt for å gjen-
nomføre festivalen.

Vertene er ikke til for at ISFiT 
skal spare penger, men fordi vi vil 
inkludere Trondheims befolkning 
og studenter i festivalen, og stifte 
vennskap på tvers av landegrenser. 
Vertsordningen er en måte å invitere 
resten av Trondheim til å finne ut hva 
ISFiT har å by på.

Under forrige ISFiT stiftet en av 
våre russiske deltakere et nært bånd 
med verten sin, et bånd som stod like 

sterkt også etter festivalen. I dag går 
verten på russisk språkkurs, og har 
bestilt seg flybillett til Russland for 
å besøk sin nye venn. Denne gangen 
er det vertens tur til å være å være på 
besøk, og deltakerens tur til å være 
vertskap.

Denne historien er bare ett av de 
magiske øyeblikkene som oppstår i 
møtet mellom Trondheims befolkning 
og ISFiT-deltakerne. Og disse øyeblik-
kene ligger og venter på deg også! 

Til nå har vi registrert 80 verter, og 
det gjenstår fortsatt mye arbeid for å 
gi alle de 450 forventningsfulle delta-
kerne tak over hodet når de kommer 
til byen 11. februar. Vertene gjør ISFiT 
2011 mulig, og vi er svært takknem-
lige for deres innsats til å gjøre en av 
verdens største internasjonale student-
festivaler til en realitet.

Rettighetsløse studenter?

Tekna gjorde våren 2010 en undersø-
kelse blant våre studentmedlemmer, 
der det kom frem at kun 8 prosent 
visste om sine rettigheter tilknyttet 
immaterielle verdier. Samtidig hadde 
nesten en tredjedel av studentene vært 
involvert i prosjekter der formålet har 
vært å utvikle teknologi som lar seg 
kommersialisere. Det er ikke sjeldent 
at prosjekt-, bachelor-, eller masteropp-
gaver leder til kunnskap som kan gi 
nye produkter og løsninger som kan 
selges. Det er derfor graverende at så få 

studenter vet hvilke rettigheter de har.
Det finnes ikke noe klart regelverk 

for hvilken juridisk rolle studenter har 
under oppgaveskriving for universitet 
eller bedrift. Hvis en arbeidstaker 
kommer opp med et patenterbart 
konsept som kan sees i sammenheng 
med arbeidsoppgavene vedkommende 
har i bedriften, er det normal praksis 
at bedriften overtar rettighetene, 
mens arbeidstaker ofte får kompen-
sasjon. Studenter er i de fleste tilfeller 
ikke ansatt hos bedrift eller høyskole/
universitet under oppgaveskriving, og 
faller derfor ikke inn under de samme 
lovene.

Uten et klart regelverk blir forhånds-
avtaler knyttet til vederlag og eierskap 

til resultatet særlig viktig. Derfor er det 
særlig ille at så få vet hvilke rettigheter 
de har, og dermed ikke er i stand til 
å inngå de rette avtalene før prosjekt-
oppstart. Da blir det vanskeligere å 
komme frem til en avtale både bedrift 
og student er fornøyd med, hvis det i 
ettertid viser seg at resultatet er verdi-
fullt. Studentene kan dermed ende opp 
uten rettigheter.

Når avgangsstudentene denne 
våren setter seg ned for å skrive 
oppgave, vil det for de fleste bety en 
oppgave der de ikke er klar over hvilke 
rettigheter de har i forhold til resultatet 
– departement, høyskoler og univer-
sitet har sviktet. Dette må regjeringen 
rydde opp i.

oppgaVerettigheter

12. januar ble den papirløse asylsøkeren 
og forfatteren Maria Amelie anholdt. 
Tre timer etter å ha fått avslag på asyl-
søknaden sin, ble hun pågrepet av åtte 
politimenn midt på gaten i Lillehammer. 
Hun ble straks kjørt mot Gardermoen, 
og plassert på ventemottak uten noen 
informasjon eller mulighet til å snakke 
med sine nærmeste. Jeg vet ikke når jeg 
får se Maria igjen, eller om hun sendes 
med første fly ut av landet. 

Maria har bodd i Norge siden hun 
var 16. Hun har fått mange venner 
her og jobbet frivillig blant annet 
på Samfundet og Øya, samt tatt 

blitt kåret til Årets nordmann og gitt ut 
bok. Til tross for hvor dårlige forutset-
ninger hun har måttet jobbe med, og 
hvilken situasjon hun har vært i, har 
Maria vært sterk, skapt seg et liv og blitt 
en nordmann. Slikt straffer seg. 

Få kan forestille seg hvordan det er 
alltid å være redd for politiet, ikke få 
noen innsikt i saksbehandlingen sin, 
og forsøke å leve et liv til tross for en 
konstant frykt for å bli arrestert og 
deportert. Vanligvis tenker man at slikt 
hører hjemme i andre land enn Norge, 
men for Maria har det vært nettopp slik. 
Hun har blitt møtt med et ansiktsløst, 
nådeløst og uforstående regime.

Det er over et halvt år siden Maria 
sendte inn sin søknad om oppholdstil-
latelse, med en bønn om beskyttelse. 
Måneder har gått, og til tross for flere 

mastergrad på NTNU. Hun har levd 
et fredelig liv i Norge med falske papirer, 
og på grunn av dette ble hun arrestert 
som en forbryter. Maria kunne fortsatt 
å leve livet sitt som tusenvis av andre 
papirløse flyktninger, uten sikkerhet, 
helsestell, arbeidstillatelse eller iden-
tifikasjonspapirer. Allikevel valgte 
Maria den modige løsningen, hun sto 
frem som et ansikt for de mange tusen 
som er i samme situasjon, og sendte en 
ny søknad om oppholdstillatelse. Denne 
gangen for seg selv, ikke sine foreldres 
datter. Uten mulighet til å forklare situa-
sjonen sin for asylvesenet, og uten noen 
individuell vurdering, har den nå blitt 
avvist.

Maria trosset frykten, og valgte å stå 
fram med sin historie. Gjennom årene 
har hun opplevd massiv støtte; hun har 

purringer har hun aldri fått svar. Ikke 
før åtte menn en vinternatt kommer ut 
av mørket og fører henne med makt 
inn i en politibil. Maria, som så lenge 
har måttet stå på egne bein, fikk ikke 
engang lov til å gå selv. Hun har vært 
lovlydig i hverdagen, men levd uten 
papirer. Dette ser ikke loven, hun er 
bare en forbryter.

Mot samfunnets skrekkvisjoner 
om asylsøkere som en gjeng krimi-
nelle, står Maria fram og tvinger oss 
til å stille spørsmål ved regelverket og 
fordommene. Hun er ingen forbryter, 
så hvorfor sitter hun på en celle i natt? 
Hvorfor arresteres hun som en morder? 
Hvorfor skal vi egentlig kaste henne ut? 

Jeg håper snart å få se kjæresten, 
vennen, kollegaen og nordmannen 
Maria Amelie fri i Norge igjen.

Eivind Trædal
Maria Amelies kjæreste og samboer

Maria aMeLie

Maria Amelie
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Samfundet er en maskin. Den er preget 
av kaos. Det har mange ganger over-
rasket meg hvordan ting bare «skjer» 
på Samfundet – hvordan ting bare 
blir gjort – hvordan jeg knapt rekker 
å tenke at «det er det viktig at noen 
gjør!» – før det er gjort. Hvordan så 
mange frivillige velger å vie seg til det. 
Hvordan folk etter så kort tid får den 
typiske «Samfundet-følelsen». Det er 
en herlig greie hele greia. Jeg elsker 
Samfundet litt – og jeg vet at jeg ikke 
er alene om det. Det er noe av poenget.

Det at Samfundet er en «maskin» 
har også sine ulemper. Det er fordi 
Samfundet ikke er en maskin noen 
kan skru av og på – ingen kan regu-
lere hastigheten, retningen, eller på 
noen som helst måte styre den. OK, 
Storsalen samlet til Samfundsmøte 
kan vedta budsjett og regnskap, men 
talerstolen brukes for sjelden til å 
komme med forslag om vår egen 
organisasjon. Finansstyret styrer 
investeringer og budsjett, Styret styrer 
det politiske, KSG styrer serveringa, 
Profil bestemmer lokalenes profil, 
Markedsføringsgjengen markedsfører 
og ITK bestemmer over datating. Men 
ingen bestemmer liksom i det daglige 
over hele greia, og det kan av og til 
oppleves som frusterende. For meg har 
det vært frustrerende både som gjengis, 
som markedssjef og som styremedlem 
at det ikke alltid går an å gjennom-
føre noe «tverrgjenglig» – at det ikke 
finnes noen overordnet strategi, mål 
eller en plan. Det blir ikke noe bedre av 
at ingen – ingen – har oversikt.

Jeg vet at mange andre der ute i 
Samfundet-mylderet som lurer på hvem 
som bestemmer, om det er noen som 
bestemmer i det hele tatt. De lurer på 
om det er mulig å påvirke beslutninger 
som angår dem – og hvordan. 

På et Samfundsmøte i høst fikk vi 
høre denne frustrasjonen uttalt. To 
medlemmer uttrykkte det jeg oppfattet 
som en følelse av maktesløshet i et 
forsøk på å påvirke en organisasjon de 
er medlem av. Samfundet skal være en 

demokratisk organisasjon, men er den 
det? Jeg tror ikke den er det. Den er 
litt anarkistisk, og slik skal den også 
være - det handler om frivillighet – 
om at Nils Kobberstad (Finansstyrets 
leder) ikke skal bestemme hva du skal 
bruke fritida di på. Det skal heller ikke 
Styret eller gjengsekretariatet gjøre, 
men kanskje noen allikevel bør legge 
noen føringer slik at vi kan jobbe mot 
samme mål? Kanskje organisasjonen 
bør være oversiktlig?

Man kan diskutere fordeler og 
ulemper med at Samfundet er en 
maskin. Den er uoversiktlig og 

kronglete, og vanskelig å bestemme 
over, men det gjør at folk i gjengene 
kan bestemme selv – noe som moti-
verer til frivillighet. Dette virker 
bevarende fordi ingen klarer å gjøre 
radikale endringer på organisasjons-
strukturen. På den måten kan man si 
at Samfundets uoversiktlighet har vært 
positiv fordi ingen har klart å ødelegge 
Samfundet – seigheten har holdt oss i 
live i hundre år. Jeg føler allikevel at 
dette ikke holder. Vi må klare å ivareta 
både Samfundets struktur og organi-
sasjon – og samtidig ha et mål om å 
gjøre den demokratisk, oversiktlig, 

Chris Klemmetvold
Styremedlem

saMFUnDet

Hvem har egentlig 
kontroll på Samfundet, 
og hvordan vil du at 
det skal styres, spør 
kronikkforfatteren.

Maskinen Samfundet

gjennomsiktig og åpen for medvirkning.
Samfundet skal aldri styres 

eller dikteres av noen andre en 
Samfundsmøtet, men bør kanskje 
kunne ledes? Vi har spilt ball – det er 
din tur til å spille tilbake. Hvem skal 
styre Samfundet, hvordan, og etter 
hvilke regler?
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Kollektiv stillhet
sjelden er man omgitt av så mange mennesker som
 når man sitter på bussen. derfor er det forunderlig 
at passasjerene ikke anerkjenner hverandres eksistens.

På gjengenes terreng
Gjengene på samfundet tar opp nye medlemmer. 
men hvilken funksjon har de på huset?

Godslig grisebonde
Trekant-programleder thomas albertsen dahlen 
skulket skolen for å slå av en prat med Under dusken.
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Ungdomshuset brant ned rett før nyttår. Hvor skal Ungdom For Fri Aktivitet gjøre av seg nå?

Husløs ungdom

Reportasje
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i 2011 har Ungdom For Fri aktivitet eksistert i 30 år. de går i inn jubileumsåret uten tak over hodet.

Brann hos ildsjelene
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UniFoRmeRt FoRsAmling. 
omtrent 25 mennesker sitter rundt et bord på 
svartlamoen. Konsertstedet Verkstedhallen 
er et av stedene som fungerer som møtested 
for Uffa-miljøet i disse husløse tider.

et fellestrekk for de fremmøtte er sorte 
bukser, naglebesatte lærjakker, utradisjonelle 
hårfrisyrer og slitne ullgensere. de kan nesten 
minne om en uniformert gjeng der de sitter. 
de fleste i forsamlingen er i tenårene og noen i 
tjueårene, men en dame i svart hettegenser drar 
gjennomsnittsalderen opp så mye at hun kunne 
vært moren til de fleste her. hun heter ruth.

– Bare ruth. her har vi ingen etternavn, 
sier hun.

ruth var med på den første okkupasjonen 
i Kjøpmannsgata i 1981, men forsvant ut av 
miljøet i en periode da hun fikk barn. hun kom 
tilbake noen år senere, og har jobbet på Uffas 
vegetarkafe, Kafe Knaillhard, i over tyve år. i 
tillegg studerer hun pedagogikk på dragvoll.

– Uffa er viktig for byens mentale helse. 
mange har funnet sin identitet her, sier hun.

Flere rundt bordet bifaller og sier at det også 
gjelder dem.

ÅpneR pengesekken. stemningen er 
løs og uhøytidelig. om fremtiden til Uffa står på 
spill, vises det ikke ennå. møtet skal settes og 
første punkt på agendaen er å velge hvem som 
faktisk skal styre møtet denne gangen.

inn døren kommer en mann. han er langt 
eldre enn de fleste i lokalet. Blant nagler og 
bandlogoer skiller han seg ut med sin trauste 
bekledning. han heter Bård eide og er 
trondheim kommunes representant på allmøtet.

Politiet har bedt om å få en oversikt over 
hvem som hadde nøkler til Uffa-huset. det 
skaper umiddelbare reaksjoner rundt bordet. 
Flere er skeptiske til at politiet skal kunne 
innkalle disse personene til avhør, når det for 
dem er åpenbart at de ikke hadde noe med 
brannen å gjøre.

adresseavisen dukker opp og markerer sin 
tilstedeværelse. det fører til uro blant flere på 
møtet, og ikke alle er sikre på om de vil ha avisen 
der. ruth nevner at hun ikke var særlig fornøyd 
med artikkelen om at noen fra Uffa-miljøet, 
sammen med representanter fra kommunen, 
hadde gått inn i det utbrente huset til tross for 
politisperringene. avisen får likevel bli.

Videre diskuteres mulighetene for å arran-
gere støttekonserter på de forskjellige scenene 
i byen. det største problemet er økonomien. en 
støttekonsert bør helst betale seg. Bård eide tar 
ordet og erklærer at kommunen er villig til å 
åpne pengesekken for å bidra til at konsertene 
blir avholdt.

allerede en uke etter brannen arrangeres den 
første støttekonserten. På puben rabarbra på 
Bakklandet er det åpen mikrofon for alle som 
har lyst til å bidra. atmosfæren er god og puben 
er stappfull, både av stamkunder og gjester for 
anledningen. det er en variert musikalsk aften, 
med innslag av folkemusikk, blues og akustisk 
rock. en gang i blant sendes et krus med penger 
til inntekt for Uffa rundt i lokalet.

et kjedeligeRe tRondHeim..
som musikkscene har Uffa vært en boltreplass 
for ukjente musikere. Flere av norges største 
band gjestet huset før de slo gjennom på det 
kommersielle markedet. Blant andre Gåte, 
Jokke og Valentinerne og seigmen. i 1990 
spilte motorpsycho sin første offisielle konsert 
noensinne på nettopp Uffa, for ordens skyld 
som oppvarming for turboneger. de hadde 
senere releasekonsert for sitt anerkjente album 

Året er 1982. Uffa brenner. Flammene 
slikker oppover veggene i det okku-
perte huset i Kjøpmannsgata. en 16 

år gammel gutt omkommer og punkmiljøet i 
trondheim står uten tilholdssted.

natt til 29. desember 2010. Uffa brenner igjen. 
denne gangen er det huset i innherredsveien, 
den gamle barnehagen husokkupantene fra 
Kjøpmannsgata fikk av trondheim kommune, 
som lider ildens vold. ingen menneskeliv går 
tapt, men det gjør minner fra nesten 30 år som 
selvstyrt ungdomshus.

det skal vise seg at bygget ikke var så skadet 
som mange først fryktet. riktignok er kjøk-
kenet til vegetarkafeen Kafe Knaillhard helt 
utbrent og det store oppholdsrommet ødelagt, 
men konsertavdelingen står nesten uskadd.

når røyken har lagt seg står et spørsmål 
igjen: hvor skal Ungdom For Fri aktivitet nå 
holde til?

Aktivisme og okkUpAsjon..
tidlig på 80-tallet startet en okkupasjons-
bølge i europa anført av «samfunnets utskudd» 
– pønkere, anarkister og diverse andre 
subkulturer. i 1981 deltok rundt to hundre 
ungdommer i okkupasjonen av en bygård 
i Kjøpmannsgata i trondheim. navnet på 
gruppen som barrikaderte seg i bygningen ble 
Uffa – «Ungdom For Fri aktivitet». i motset-
ning til andre radikale ungdomsgrupperinger 
fikk de en relativt positiv omtale i media, og 
vant til slutt fram med aksjonen sin. huset gikk 
opp i flammer kort tid etter, og Uffa flyttet inn 
i nedlagte Østbyen barnehage etter en avtale 
med trondheim kommune.

aktivismen var viktig for de nyinnflyttede. 
det ble gjennomført demonstrasjonstog, okku-
pasjoner og lignende gjennom store deler av 
åttitallet. i motsetning til Blitz i oslo tydde 
ikke Uffa til vold for å uttrykke seg, men fore-
trakk mer kreative løsninger. en av de mest 
omtalte aksjonene var «slUm 87», som var 
en reaksjon på det Uffa mente var en feilslått 
boligpolitikk i byen. store mengder container-
materiale ble kjørt inn til trondheim sentrum, 
hvor aksjonistene bygde en liten by av det de 
hadde brakt med seg.

ikke pøbleR. «det er sikkert en del av 
dere som er arbeidsløse. det skjønner jeg godt. 
det er ingen som vil ha slike som dere.»

dette var ordene Carl i. hagen brukte da 
han ble konfrontert av demonstranter fra Uffa. 
også på debattsidene til adresseavisen kan 
man lese innlegg av folk som fryder seg over 
at «pøbelfabrikken» er borte.

– er dere egentlig bare en gjeng arbeids-
løse pøbler?

– nei, vi er ikke pøbler og ikke er vi arbeids-
løse heller. de aller fleste går enten på skole 
eller er i jobb. slike utsagn er bare tegn på 
uvitenhet fra folk som aldri har vært på Uffa 
eller hatt kontakt med miljøet, sier talsmann 
Bendik næsje fra Uffa.

selv går Bendik på musikklinjen på heimdal 
videregående skole, og takker Uffa for valget 
av karriere.

Årsaken til at Uffa brant ned er foreløpig 
ukjent. det ble funnet en stor mengde avispapir 
på en ovn på kjøkkenet, der brannvesenet tror 
brannen kan ha startet. derfor mistenker noen 
at brannen kan ha vært påsatt.

– innad i miljøet spekuleres det så klart på 
om noen kan stå bak, men vi overlater til poli-
tiet å finne brannårsaken, sier Bendik.

han avviser at Uffa har fiendtlige grupper 
som kan tenkes å ha satt fyr på huset. usikkeR fRamtid: det er ennå uklart om skadene er så store at bygget ikke kan restaureres. Uffa-huset kan i tilfelle måtte gjenreises på en ny tomt.
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ukjeNt bRaNNåRsak: innad 
i miljøet spekuleres det så klart 
på om noen kan stå bak, sier talsmann 
Bendik næsje fra Uffa (t.v.).

Uffa står for Ungdom For Fri 
Aktivitet, og omfatter ungdoms-
huset i Innherredsveien 69C og de 
som frekventerte det.

Oppsto etter en husokkupasjon 
i Kjøpmannsgata.

Omtaler seg som Norges første 
autonome ungdomshus.

Ungdomshuset brant ned natt 
til 29. desember.

Arbeider med å få beholde 
tomten, så huset kan bli gjenreist 
på samme sted.

UFFA

FaKta om:R

Uffa er viktig for byens 
mentale helse 

Ruth
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kRoNeRulliNg: Under støttekonserten ble et krus med penger til inntekt for Uffa sendt rundt i lokalet.
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haNg på uffa: i en periode var Guro Foslie regelmessig 
på Uffa-huset. – det er et miljø Trondheim bør være stolt av, 
sier hun.

RabaR-bRa stemNiNg: Puben rabarbra var stappfull 
da det ble arrangert konsert til støtte for Uffa.

«demon Box» på samme sted. likevel har størrelsen 
på bandene aldri stått i fokus på ungdomshuset, 
snarere tvert imot.

da motorpsycho året etter ga ut albumet 
«timothy’s monster» ville bokkaféen på Uffa-huset 
imidlertid ikke ta det inn; Uffa nektet å ta inn en plate 
sluppet på det kommersielle gigantselskapet emi.

når man snakker om Uffas bidrag til musikk-
norge er det likevel ett band man ikke kommer 
utenom. de spilte på den aller første Uffa-konserten 
som wannskrækk, men skulle bli et av tidenes største 
norske band under navnet dumdum Boys.

– Jeg minnes Uffa som en kreativ plass hvor den 
alternative rocken, punken og hardcore-scenen fikk 
leve. tilbake på 80-tallet var det jo bare samfundet 
og Uffa som tilbød oss et sted å spille, sier tromme-
slager sola Jonsen i dumdum Boys.

også som dumdum Boys spilte bandet flere 
ganger på huset. da de slapp albumet «Blodig alvor 
na na na na na» startet de turneen der.

– Vi bare måtte ha en konsert på Uffa.
sola Jonsen tok det tungt da han fikk høre om 

brannen.
– Jeg ble jævlig lei meg. Vi følte at trondheim 

ble en by da Uffa oppsto. det var endelig plass til 
noe mer enn diskoteker. Uten Uffa blir trondheim 
enda kjedeligere igjen.

han tror likevel at Uffa kommer til å gjenoppstå 
og utelukker ikke at dumdum Boys selv blir med 
på å dra lasset.

– stiller dumdum Boys opp på en støttekonsert 
om dere blir spurt?

– Ja, det synes jeg absolutt vi skal få til. så fremt 
Uffa vil ha oss, da. nå har jeg ikke pratet med de 
andre i bandet, men hvis de ikke vil, får de juling, 
humrer trommeslageren.

UFFA pÅ godt og vondt.. en jevn strøm 
av ungdommer har vært innom Uffa i de nesten 30 
årene det har eksistert. enten på eller foran scenen, 
bak eller foran baren, eller sittende i døren for å ta 
inn billettpenger til konserter.

i kantinen på dragvoll møter vi Guro Foslie. 
hun skiller seg ikke nevneverdig ut blant de andre 
studentene.

Guro (20) begynte å henge på Uffa-huset da hun 
var 14 år. inngangsbilletten til miljøet fikk hun ved 
å stå på scenen.

– Jeg kjente til Uffa, men turde ikke dra dit selv før 
jeg ble bedt om å spille trommer med noen venninner 
i bandet Fitts for Fight, sier Guro, som studerer reli-
gionsvitenskap på dragvoll.

Besøket på huset ga mersmak, hun begynte etter-
hvert å være der regelmessig og delta frivillig ved 
å stå i baren, sitte ved inngangsdøren og møte opp 
på allmøter.

– noe av det som er så bra med Uffa er at de er så 
engasjerte. de er politisk aktive, organiserer demon-
strasjoner, driver kafé og arrangerer festivaler. det er 
heller ingen aldersforskjeller der. Folk på femti kan 
gjerne omgås ungdommer. dessuten er de utrolig 
gode på konserter. Pøbelrocken er en av de kuleste 
festivalene i byen.

etterhvert så Guro likevel at det også var proble-
matiske sider ved miljøet. hun følte at de ikke alltid 
klarte å leve opp til det de sto for.

– de kan være lite konsekvente når det gjelder 
avstanden til kommersialismen og de er et veldig 
lukket miljø, selv om de ønsker å fremstå som åpne. 
de sier også at de er fordomsfrie, men dømmer folk 
på klærne mer enn de fleste andre, sier hun.

Klesstilen på Uffa oppfatter Guro som til dels 
ekskluderende.

– Jeg kjenner mange som har følt seg utenfor på 
Uffa og fått blikk og kommentarer på grunn av feil 
klær. sånt er latterlig, mener Guro.

selv fikk hun kjeft den gangen hun bar Uffa-fanen 

i 1.mai-toget iført russebukse. som 17-åring var hun 
stadig mindre til stede ved Uffa-huset.

– Jeg var fortsatt innom en gang i blant, men følte 
at jeg ikke passet inn med den nye generasjonen på 
huset. Uffa er et sosialt felleskap like mye som det 
er en ideologisk gjeng. Jeg er, tross alt, veldig glad 
i Uffa, og det er et miljø trondheim bør være stolt 
av, sier hun.

veRdiFUll tomt.. tilbake på allmøtet dukker 
enda en representant for kommunen opp. morten 
wolden er kommunaldirektør for kultur og næring, 
og er den som har uttalt seg i media om fremtiden til 
tomten Uffa-huset står på. han forteller de oppmøtte 
at det på ingen måte er noen garanti for at de får 
gjenreise huset på samme tomt.

– det dere skal få vil bli like bra eller bedre enn 
det dere hadde før, men vi må også se på andre alter-
nativer enn det huset som har vært.

det kommer en sarkastisk kommentar fra et 
hjørne.

– Ja, så dere heller kan bygge store og stygge 
høyblokker på tomten.

diskusjonen heter seg opp blant deltakerne. 
det tyngste argumentet mot å gjenreise huset i 
innherredsveien er at tomten er anslått til en verdi 
av 10-15 millioner kroner. mulighetene for å utnytte 
plassen på en mer økonomisk måte enn hva Uffa-
huset representerte er mange.

– Vi er opptatt av to ting: hvordan vi skal sørge 
for at de skal få gode midlertidige lokaler, og å hjelpe 
dem med å få huset bygget igjen, sier kommunaldi-
rektør wolden til Under dusken.

– sett at det rent økonomisk lønner seg å flytte 
Uffa, hvilke hensyn vil veie tyngst av Uffas ønsker 
og de økonomiske fordelene?

– noe av problemet er at vi ikke har fått vite av 
forsikringsselskapet hvor hardt skadet huset er. det 
vil være ganske avgjørende i forhold til hva man 
kan gjøre videre.

han forteller at hvis huset er totalskadet vil man 
kunne frigjøre forsikringssummen, mens dersom 
skadene er mindre kan man bygge opp rundt det 
som er igjen. trondheim eiendom har anslått at 
det vil koste fire til fem millioner for et nytt hus på 
samme størrelse.

– hvilke andre bruksområder vurderer dere for 
Uffa-tomten?

– det går muligens an å bruke tomten til noe 
annet, for eksempel boligbygging, barnehage eller 
sykehjem. man kan da frigjøre kapital til å bygge 
et Uffa-hus et annet sted.

Kommunaldirektøren legger til at Uffa har 
opptrådt ekstremt ryddig i prosessen fram mot en 
løsning.

– trondheim kommune har hatt et godt samar-
beid med dem i mange år, og vi vil gjøre vårt ytterste 
for at de skal bli så lite skadelidende som mulig, 
sier wolden.

– UAktUelt Å Flytte.. i et senere møte 
mellom wolden og representanter for Uffa blir én 
tomt i ila og én på svartlamoen foreslått, men begge 
blir avvist av Uffa-representantene. det skal mye til 
før de gir opp tomten de har vært på i nesten 30 år.

 – For oss er det uaktuelt å vurdere en annen tomt 
nå, sier Uffa-talsmann Bendik næsje.

han påpeker at de har en god dialog med 
kommunen. likevel innser han at de kan komme 
til å måtte inngå kompromisser. 

han utelukker imidlertid ikke at det blir 
demonstrasjoner dersom de må vekk fra tomten i 
innherredsveien.

når både ungdommene, kommunen og Kultur-
trondheim ønsker å se Uffa reise seg fra asken, er 
fremtiden kanskje ikke så mørk likevel. det er styrke 
i samhold. også for «samfunnets utskudd». UD

For oss er det uaktuelt å 
vurdere en annen tomt nå

Bendik Næsje, talsmann for Uffa
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det er begynnelsen av mai i fjor. i et grisehus på 
ekne i nord-trøndelag står thomas albertsen 
dahlen og måker møkka til ni hundre griser. mens 
han arbeider hører han på radio, og plutselig stiller 
stemmen i P3 ham et spørsmål: «er du ung, og kåt 
på jobb?» de utlyser tre stillinger som programle-
dere i sexprogrammet Trekant.

– svaret var jo ja, ler thomas.

enveisFoRHold. Plutselig ser jeg et kjent fjes 
i inngangen til kjøpesenteret hvor vi har avtalt å 
møtes. og jeg er ikke den eneste som ser ham. med 
det karakteristiske åpne blikket og en selvsikker 
gange kommer han spaserende, og her, blant kjøpe-
senterets skare av fjorten-femtenåringer, kunne 
det like gjerne vært Barack obama som kom. alle 
kjenner thomas, men thomas kjenner ingen. Bak 
ham stopper folk og hvisker. det er best jeg går 
bort og presenterer meg før noen andre gjør det.

Jeg kan like gjerne innrømme først som sist 
at jeg har sett alle episodene av Trekant, og at det 

er merkelig plutselig å stå ansikt 
til ansikt med en jeg har hatt et 
enveisforhold til i flere måneder. 
Øynene, som i høst har studert 
vagina-erstatninger, penisringer 
og danske strippere med intens 
nysgjerrighet, studerer nå meg. 
imidlertid merker jeg fort at 

Trekant-thomas er like åpen og jovial som han 
framstår på tv, og han rynker ikke på nesa når jeg 
foreslår at vi skal ta en tur på Kondomeriet før vi 
setter oss på en kafé.

– Æ har aldri vært på Kondomeriet i trondhjæm 
før, æ. det bli spejnnajnes!

– se, en kjendis! mens noen manner seg 
opp, og trer inn i de voksnes leketøysbutikk med 
en viss forlegenhet, spankulerer thomas rett inn 
med hendene i lomma og hodet hevet. han går 
bort til disken og hilser på personalet. her er han 
tydeligvis i sitt rette element.

– næmmen kom og sjå kæm som e hær, Gunn. 
det e ein kjendis, hoier damen bak disken til kolle-
gaen sin. 

Å låne rekvisitter til fotograferingen blir ikke 
noe problem. Gigantiske peniser, og andre spesi-
aliteter blir pakket ut og satt fram på disken til 
ære for Kondomeriets unge ambassadør. det er 
kanskje heller ikke så rart – etter at Trekant rullet 
over skjermen i høst er omsetningen deres doblet.

– Vi e utsolgt for penisringa på grunn av dæ, ler 
damene bak disken.

thomas poserer og ser forførende inn i kamera 
mens han later som en vagina er en telefon. imens 
prøver han blant annet å fortelle hvordan folk stimlet 
rundt ham da han ble fotografert på Kondomeriet i 
oslo, og hvilken dildo han hadde kjøpt til meg hvis 
vi hadde vært kjærester.

– «Fresh pussy and ass». de må ha hatt det gøy da 
de fant på navn til disse greiene, sier thomas foran en 
av hyllene. i en vending blir han så ivrig at han knuser 
en porselenskopp med penishåndtak.

– du er ikke så høy som du ser ut på tv, sier en av 
damene.

thomas blir tydeligvis aldri fornærmet. han 
snur seg rundt og blender henne med sitt kritthvite 
sportssmil.

– nei? synes du ikke? Jeg traff mo fra X-factor her 
forleden. han sa noe lignende: «seriøst, er jeg like 
høy som deg?»

thomas ler. han tenker at det er en bra ting at folk 
tror han er høyere enn i han er virkeligheten.

– slår ikke det godt an hos jentene?

skUlkeR skolen. etter en hel del lite bestemor-
vennlige samtaleemner og poseringer setter vi oss på 
en kafé litt lenger borte i gata. thomas er sulten og 
bestiller seg pasta og appelsinjus. 

dette er middagen til den nitten år gamle videre-
gående-eleven. thomas går på en fireårig idrettslinje 
på ski i de samme sporene som northug. hvis man 
skal se litt strengt på det har han faktisk skulka skolen 
i meråker for å kjøre til trondheim og møte Under 
dusken. han er litt engstelig, og sender en melding 
til en kompis for å høre om det blir trøbbel. 

– Vi har egentlig fritime, skjønner du. For læreren 
er ikke der. men vi skulle egentlig gjøre en innlevering, 
sier han, og putter en stor bit med middag i munnen.

– Jeg har veldig høy metabolisme, som gir meg 
gode muligheter til å bli proff skiløper, fortsetter han 
mens han tygger. 

av en eller annen grunn forundrer ikke dette meg. 
entusiasmen og energilageret til denne gutten ser ut til 
å være utømmelig. senere i dag skal han trene smågut-
tene på Varden skilag.

når man er sammen med denne fyren, virker alt 
såre enkelt og greit. det er som om alle mellommen-
neskelige fordommer og misforståelser vaskes vekk, og 
igjen står de konkrete tingene, nysgjerrighet, energi 
og livsglede. så enkelt kan det være, livet. og bare å 
påpeke dette blir å komplisere tingene.

TEKST: ElinE Eidvin   FoTo: wanda naTHaliE norSTröm

han har strippet på en nattklubb, og prøvd alle voksenleketøyene i hylla. 
heldigvis har skiløperen blitt velsignet av en mann med kors i bakhodet.

Glisegutt
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Jeg kommer fra en veldig 
åpen familie
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Thomas Albertsen Dahlen
 
Født 10. juni 1991

Født og oppvokst på Ekne 
i Nord-Trøndelag

Var i høst programleder 
i NRK-programmet Trekant

FaKta om:R

spiselig fra der jeg kom fra, forteller thomas.
og siden han har så høy metabolisme og 

går rett fram samme hva han støter på, sto han 
like gjerne opp klokken fem om morgenen og 
tilbredte hjemmelaget rakfisk fra gården i ekne, 
med stekte poteter, hjemmebakt flatbrød, smør, 
rømme og løk til.

– hele pakka, liksom! så tok jeg med det på 
båten fra nesodden og serverte det til ronny 
og live. de smakte ikke på det en gang! men 
det var gøy uansett, smiler thomas.

Åpen FRAmtid. nå er Trekant over, 
og etter å ha tilbragt en dag med thomas i 
trondheim kan vi konstatere at det har gjort 
ham til en ekte kjendis.

men han har ikke planer om å utnytte tryne-
faktoren betingelsesløst.

– Jeg gjør ikke hva som helst. Jeg har snakket 
litt med en av sjefene i trekant, og han synes 
at det er best å ta det litt rolig, og vente på et 
godt tilbud. Jeg aner virkelig ikke hvor jeg er 
om et år, men jeg har veldig lyst til å fortsette 
med tv, sier han.

i teorien kan altså thomas ende opp som 
alt fra grisebonde, eller programleder i Newton, 
til den nye Petter northug. tiden vil vise. UD

– vi sjekket ut ting, og hadde det gøy. meningen 
var jo å spre positiv energi og få fram vårt 
uttrykk. men episoden hvor jeg hang med han 
homofile gutten synes jeg likevel dro veldig opp 
på føleriet. Jeg fikk liksom vite hvordan det var 
å være han, sier thomas

Bare én gang har han hatt en dårlig opple-
velse med en seer.

– det var ganske tidlig i serien. Jeg sto på 
Værnes og hadde ti minutter til å være sammen 
med familien min. da kom det bort en skalla 
fyr med et kors tatovert i bakhodet, og begynte 
å snakke om voldtekter, hjerter og himmelen. 
Pappa sa at vi ikke var interessert i å høre på 
ham, og da gikk han etter at han hadde velsignet 
oss, forteller han.

– Hva syntes egentlig familien din om at du var 
med i Trekant? Har det ikke vært litt flaut?

– absolutt ikke! Jeg kommer fra en veldig 
åpen familie. de synes bare det er gøy. Vi 
har sett det sammen, og de var til og med på 
premierefesten.

RAkFisk til p3. etter at thomas hørte 
om Trekant i grisehuset, sendte han inn en 
søknad, og det tok ikke lang tid før ble invi-
tert på audition i oslo.

– Jeg skulle jo aldri på marienlyst igjen – 
det slo meg virkelig ikke at jeg faktisk kom til 
å bli valgt. derfor ba jeg om å få møte ronny 
og live i P3, for de synes jeg er helt rå. Jeg fikk 
lov, og ronny spurte om jeg kunne ta med noe 

en bit Av soRgløsHeten. han 
kommer godt overens med alle. er det ingen-
ting han ikke liker? Blir han aldri sint?

– nei, hva skal jeg si da, sier han og slår ut 
med armene.

– Jeg liker ikke folk som stresser. da prøver 
jeg å få dem til å slappe av. Jeg er veldig opptatt 
av at folk skal trives.

det virker nesten som han skulle ønske at 
han hadde noe dypere og mer slagkraftig og 
komme med nå, men han er og blir en glad 
gutt. han tenker lenge.

– Jeg blir litt lei av at alle skal betro seg til 
meg. Folk er veldig glad i å snakke med meg 
om alt mulig, og fortelle meg om følelsene sine, 
sier thomas.

Jeg spør ham om han tror det kanskje er 
lett å utnytte ham siden han er så positiv. at 
folk kanskje vil ha en liten bit av sorgløsheten. 
men det virker ikke helt som om han skjønner 
spørsmålet.

– Jeg er jo ikke så flink til å prate om mine 
egne følelser heller, så det er vel egentlig like 
greit at de betror seg til meg, konkluderer han.

etter å ha snakket med thomas må jeg 
trekke tilbake hypotesen min. Jeg har ikke 
lenger inntrykk av at han er positivt til alt og 
alle uten forbehold, han gjør bare ikke ting mer 
komplisert enn de trenger å være.

Jeg tror ham når han sier:
– Jeg blir ikke med på hva som helst. Jeg er 

selvstendig i hvem jeg er og hva jeg vil.

velsignet. Trekant har fått mye kritikk. 
Blant annet er det mange stemmer som synes at 
det var for teknisk og for lite fokus på følelser. 
som programleder er thomas selvfølgelig ikke 
enig i noe av kritikken.

– det skal jo være et underholdningsprogram 

Æ har aldri vært på 
Kondomeriet i Trondheim før, æ. 

det bli spejnnanes
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de ARRAngeRende gjengene
de arrangerende gjengene har ansvar for 
blant annet å planlegge og tilrettelegge 
arrangement, i tillegg til artistbooking og 
billettsalg.

lørdagskomiteen (løk):
Caroline hauge, presseansvarlig

det er vi som får ting til å skje på 
lørdager. Uten oss hadde det ikke vært noen 
konserter eller temafester på denne dagen. 
da koordinerer vi systemet på samfundet 
i samarbeid med de tekniske arbeiderne, 
vekterne og KsG.

min jobb er å skaffe mest mulig pres-
seomtale, og jeg gir uttalelser dersom noe 
må kommenteres. For eksempel da Volbeats 
buss veltet før bandets konsert her på huset, 
måtte jeg gi en uttalelse til rikspressen.

hverdagen kan være hektisk, men 
det avhenger mye av hva jeg gjør det til. 
Uansett stortrives jeg, året jeg har med i 
lØK har vært det beste i mitt liv. Jeg har 
funnet venner som deler mine interesser, 
det er kjempesosialt og jeg får jobbe med 
noe jeg liker.

dRiFtsgjengene
driftsgjengene har ansvar for mat- og 
drikkeservering, tekniske oppgaver, og å 
sørge for en fungerende infrastruktur.

Fotogjengen (Fg):
elisabeth halle, miljøbildeansvarlig 

Vi er en gjeng fotonerder – i positiv 
forstand, som tar bilder av alt som skjer 
på huset: konserter, samfundsmøter og så 
videre. Vi står i tillegg for utstillinger og 
nettsalg av bilder. Fordi vi dokumenterer 
alt har vi et unikt arkiv med bilder helt fra 
1958. sånn sett er det en viktig jobb av stor 
historisk betydning.

selv har jeg ansvar for at alle gjengene 
blir tatt bilde av i løpet av året, og at det tas 
bilder av miljøet på samfundet.

Fotogjengen synes ikke så mye, men vi 
får stå først på konserter uten å bli dyttet.

kafé- og serveringsgjengen (ksg):
Kaja amundsen, arrangementsjef

alle forespørsler om lån av lokale, eller 
annen bruk av samfundet, går gjennom 
meg, det være seg linjeforeningsfester, 

festivaler, bursdager og annet. Uten KsG 
måtte man ha hentet inn eksterne arbeidere. 
Vi bemanner alle barer, i tillegg til edgar 
og lyche. Vi er en stor driftende gjeng, som 
består av 210 personer. Vi gjør det mulig å 
holde samfundet åpent, og tjener en del 
penger til driften av huset. og så lenge vi 
er blide og søte, har vi muligheten til å være 
et godt ansikt utad.

Å være med i KsG har for min del vært 
utelukkende positivt. det er som å få to 
hundre nye bestevenner.

de kUnstneRiske gjengene
de kunstneriske gjengene sørger for 
samfundets egenproduserte kulturtilbud.

musikerlåfte:
torgeir sandøy, medlem i symfoniorkesteret 
og gjengsjef 

musikerlåfte er et tilholdssted for alle 
som driver med musikk på samfundet. Vi 
er en av de største gjengene, i fjor talte vi 
nærmere to hundre. Vi omfatter blant annet 
et symfoniorkester, to storband, et salong-
band, et kammerorkester, i tillegg til mindre 
grupperinger som driver med alt fra disko 
til visesang og hiphop. spekteret er ekstremt 
bredt. Vi ønsker å dekke så mange sjangere 
som mulig.

Vi følger ikke det standardiserte 
samfundet-opptaket (om høsten og våren, 
journ.anm), da det er ugunstig for oss. 
derimot tar vi opp folk etter behov. når 
noen slutter blir det rom for nye, og tar vi 
gjerne opp de som har nye og friske ideer. 
alle som vil kan ta kontakt.

 i tillegg til å underholde her på huset, 
tar vi samfundet ut til resten av trondheim. 
Vi opptrer gjerne på arrangementer andre 
steder i byen, ikke nødvendigvis bare på 
samfundet.

samfundets interne teater (sit):
hege hauff hvattum, kunstnerisk ansvarlig

Jeg er skuespiller, og samtidig daglig 
leder for de andre. min jobb er å sørge for 
at de har det fint, og å sende forespørsler 
til ulike forlag om å få sette opp stykkene 
deres. nå om dagen arbeider jeg med å 
styrke fokuset på improteater og skriving.

Vi består av tre grupper: skuespillere, 
kulisse- og kostymearbeidere, og står blant 

TEKST: aTli BJarnaSon  FoTo: wanda naTHaliE nordSTröm

i disse dager tar gjengene på samfundet opp nye medlemmer. lurer du på hvilken rolle gjengene 
spiller i det runde røde?

Gjengmentalitet
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rrannet for UKa-revyen, som vi selv liker å 
kalle «bærebjelken» i UKa-arrangementet.

Vi omfatter ikke bare skuespillere, men 
også de som vil være med i et produksjons-
apparat, som produsent eller instruktør.

sit er alt man kan ønske av en teater-
gruppe. det er ikke alle som er så heldige å 
få drive med teater på daglig basis.

stUdentmediene
et medietilbud til studentene i trondheim 
gjennom radio, tv og avis. studentmediene 
drives som en del av selskapet mediastud, 
der studentsamskipnaden i trondheim og 
samfundet eier halvparten hver.

Radio Revolt (RR):
ole eivind siggerud, samfunnsredaktør og 
programleder i Uillustrert Vitenskap, 1,5 år

radio revolt har et bredt innhold som 
omfatter kultur- og samfunnsdekning. 
dessuten har vi den kuleste musikkprofilen 
i hele byen. På samfundet dekker vi arran-
gementer, konserter og samfundsmøter.

Vi har kontor på lucasbygget i 
singsakerbakken, men vi spiller en viktig 
rolle i studentmassen, og hører definitivt 
hjemme på samfundet.

Å være med i radio revolt er fryktelig 
gøy, hvis man liker radio og lyd, å prate, 
eller vri på knotter og utvikle it-systemer.. 
UD

Studentersamfundet eies  
og drives av sine rundt 9000 
medlemmer. 1250 av disse 
utgjør Samfundets gjenger,  
som bidrar til husets indre drift 
og kulturtilbud.

Samfundets gjenger består 
av studentmediene og de  
arrangerende, kunstneriske  
og driftende gjengene. I tillegg 
finnes de administrative  
gjengene og de styrende organ. 
Disse består delvis av fast 
ansatte.

FaKta:R

Gjengene



sidespoRR

det er herlig at trondheim har satt ned 
prisene for å kjøre buss.  det er posi-
tivt både for pengepungen og miljøet. 

man skulle nesten tro at folk ble så glade at de 
begynte å snakke med hverandre på bussen.

– du, er det ikke topp at vi kjører rundt på 
fire hjul nesten helt gratis nå?

– Jo, det har du jaggu rett i! nå har jeg nok 
til både brød og marsipan!

– Jøss, da blirre jul helt til påske da!
– Ja, hahaha!
ok, så er kanskje samtalen over i overkant 

jovial. Poenget er at situasjonen for øyeblikket er 
uforsvarlig. hver gang jeg stiger inn på bussen 
ser jeg nesten alltid apatiske menneskesjeler 
sittende hver for seg. Folk setter seg gjerne 
bakerst i bussen, til og med. og jeg velger 
selvfølgelig det samme. Jeg er da ingen 
revolusjonist heller. 

og endA veRRe bliR det dersom man 

ikke har muligheten til å sitte alene. dersom 
man faktisk blir sittende ansikt til ansikt med en 
annen person. man prøver selvfølgelig ikke å se 
på hverandre, men alle vet jo at det er umulig. 
Jeg har hatt øyekontakt med mennesker sittende 
en halv meter foran meg i nesten et helt minutt 
uten at verken jeg eller vedkommende har 
sagt et eneste ord! For å unngå dette scenariet 
forsøkte jeg i starten å se ut av vinduet, men det 
bare forverret hele situasjonen. halve bussen 
hadde nemlig tenkt akkurat det samme, og siden 
bussvinduer fungerer som speil, så hadde jeg nå 
plutselig øyekontakt med ti andre mennesker. 

bUssing HAR blitt et samfunnsproblem, 
og jeg tror løsningen er kommunikasjon. Ja, så 
lett kan det være. hva hvis jeg plutselig begynte å 
snakke med personen rett ovenfor meg. Kanskje 
ubehageligheten hadde forsvunnet? dessverre 
kommer dette aldri til å skje, da jeg som sagt 
ikke er noen revolusjonist. men jeg vet at det 

finnes slike personer. Personer som kan gi oss 
andre et lite byks. mitt tips er Bjarne Brøndbo. 
Jeg vedder på at dersom Bjarne Brøndbo hadde 
troppet inn på bussen og sunget «rai - rai», så 
hadde jeg spontant giftet meg med personen 
rett ovenfor meg. Uansett kjønn. 

sAmtidig eR det synd hvis vi trenger 
trønderrock for å finne den indre apekatten i oss. 
hadde det ikke vært litt godt etter en dørgende 
kjedelig forelesning om en hyggelig person på 
bussen spurte hvordan du hadde det? eller om 
du uten videre kunne spurt den ved siden av 
deg om vedkommende visste om en bra kafé 
i nærheten? hvor vanskelig kan det egentlig 
være? Jeg er lei av pratet om at det ikke fungerer 
på den måten. at norske normer ikke tillater 
kommunikasjon på bussen. Greit nok det, men 
norske normer er generelt sett latterlig kjedelige. 
Fiskeboller til middag er en norsk norm. og 
fiskeboller, det er temmelig tamme greier..UD

TEKST: marTin JoHannESSEn  illUSTraSJon: nina EidE marTinSEn

apati på fire hjul

40

søken etter den perfekte busstur.
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25Etter alle 
kunstnerens regler
Venner, engasjement og riktig facebook-profil  kan føre deg 
nærmere drømmejobben

Foto: Christina undrum andersen

Rock and rolls og enda litt til
Grunnet mangel på kompentanse står trondheim 
Kunstmuseum uten direktør.

Star Trek og Arne Treholt
studentersamfundet viser frem et variert vårprogram. 

Individuelle lyttere
musikkbildet preges av mer enn listetopper og plategiganter.

Politisk skrekk
Vår anmelder får assosiasjoner til david Lynch av filmen 
Mørke sjeler.

Kultur

Kultur
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Vanlig å grille pølser
mGP-deltaker Carina dahl fortalte i et intervju til 
dagbladet at hennes oppvekst sammen med hells 
angels er noe som kan skremme enhver nordmann. 
Likevel legger hun til at hun ikke har opplevd noe 
fælt eller farlig. 

– Vi grilla pølser som en vanlig familie, sier hun. 

Proffere Wikipedia
– Kvaliteten på norsk Wikipedia øker, fordi det kom-
mer mange flere fagfolk inn, sier erlend B. Bjørtvedt 
i Wikimedia norge til aftenposten. 

han mener nivået løftes fordi amatørene har 
gjort det så bra, at fagfolk til slutt har fått lyst til 
å bidra. Professor i lingvistikk, rolf theil, er en 
engasjert bidragsyter, som mener kvaliteten på 
Wkipedia er bra.

–Jeg har stor tiltro til Wikipedia, og synes andre 
også burde ha det. i hovedsak er ikke trykte leksikon 
påfallende mye bedre, mener han.

Kvinner i film
Kulturminister anniken huitfeldt vil ha kvin-
nekvote i norsk film. Gjennom kjønnskvotering 
vil hun oppnå en kvinneandel på 40 prosent blant 
regissører, manusforfattere og produsenter. i dag er 
andelen blant de som får filmstøtte under 30 prosent.

 – Like mange kvinner som menn kommer ut av 
filmskolen, så talentene er der ute, sier huitfeldt til 
nrK.no. 
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Kulturpuls – lest og hørt

«Kommentaren til denne halveringen er enkel: Hjelp!»
Statistikkansvarlig Roy Funner i Ifip om halveringen av cd-salget.

Vil ikke ha rynkete damer
BBC kvittet seg nylig med en av kanalens beste pro-
gramledere, miriam o´reilly (53), på grunn av at hun 
var blitt for gammel og rynkete. Før hun ble sparket 
ga produsenten beskjed om at hun ikke ville egne seg i 
«high definifion». til gjengjeld saksøkte hun den tidligere 
arbeidsgiveren, og gikk seirende ut av rettsaken.

Elton John er pappa
Ved hjelp av en surrogatmor har elton John og hans 
ektemann david Furnish blitt fedre. den 63-årige 
musikerens nyfødte sønn har blitt gitt det staselige navnet 
Zachary Jackson Levon Furnish-John. 

Gratis rock
Fra og med 19. januar arrangerer rockheim konserter 
hver onsdag som presenterer ferske og fremadstormende 
band. Konsertene vil være gratis for besøkende, og 
rockheim inviterer nå unge musikere fra hele landet til 
å entre scenen. 

1.000.000.000
... kroner skal deles ut av Kulturrådet til 

kulturelle formål

P3 fester på Samfundet
Fredag 21. januar presenterer urørt sine fem 

finalister i storsalen. Programlederne for kvelden er 
tarjei strøm fra datarock og mari Garås monsson 
fra P3 urørt. de fem finalistene som vil opptre er 
Forza, machine Birds, Brighton, oslo ess og hon-
ningbarna.

Verdens første digital 
cinematek
norsk Filminstitutt lanserer verdens første digitale 
cinematek-kjede. i de syv norske byene Bergen, Kris-
tiansand, Lillehammer, oslo, stavanger tromsø og 
trondheim, kan man nå oppleve klassiske filmperler i 
digitalt format. 

min anBeFaLinG

Filmanmelder i NRK P3
Birger Vestmo

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Jeg bidrar forhåpentligvis til at 
folk i Trondheim ser mer film på 
kino. Jeg er filmanmelder, men 
er nok mer ivrig etter å skape 
entusiasme rundt kinofilm enn å 
være den mest kritiske røsten. 

Hvordan kan Trondheim 
forbedres som kulturby?
– Her tenker jeg også mest på 
film. Det vi virkelig mangler, er et 
hus som kan samle byens film-
miljø. Det finnes sterke krefter 
som drømmer om Rosendal.

Hvis du hadde en million kroner 
å gi til et kulturelt formål, hva 
ville du brukt det på?
– Jeg hadde kjøpt Rosendal og 
gitt det til filmmiljøet. Even-
tuelt leid inn Rolling Stones til 
Samfundet. Dét hadde vært noe. 
Men strengt tatt ville nok mil-
lionen blitt brukt til kulturarbeid 
blant ungdom. Kanskje innen 
film?

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– Rock’n Roll Wolf på Trøndelag 
Teater, som har premiere 25. 
mars, Jeg gleder meg som en 
unge til å se Med Grimm og gru 
på teaterscenen.

Kosmorama –  en hel uke 
med filmperler, og sikkert noen 
dårlige, også. En filmfestival tilbyr 
det samme som Forrest Gump 
sier om sjokoladeboksen: Du vet 
aldri hva du får! Man kan i det 
minste snuble over gode filmer 
man ellers ikke vil få anledning 
til å se på det store lerretet.

Urørtfinalen på Samfundet 
som finner sted fredag 21. janu-
ar. Litt skamløs egenreklame her, 
siden både Urørt og jeg holder 
til på P3, men jeg har ingent-
ing med programmet å gjøre. 
Urørtfinalen er stedet der man 
får møte unge, lovende band.

Av: Hilde Ørbo

eksistert har det opparbeidet seg en viss pondus og 
status som meningsbærer. Likevel har ikke andre 
medier involvert seg nevneverdig i debatten, selv 
om man skulle tro at for eksempel aviser som selv 
bedriver filmkritikk skulle kjenne sin besøkelsestid. 
i stedet døde den ut i løpet av desember. det siste som 
var verdt å merke seg var regissørene sara Johnsen 
og eva sørhaugs kommentar, publisert i aftenposten 
16. desember. 

Johnsen og meinich hadde en uke tidligere hatt 

en diskusjon i et kommentarfelt på bransjebladet 
rushprints nettsider. Førstnevnte anklaget blant annet 
montages-skribentene for å være «utrolig spydige og 
nedlatende» i sin filmkritikk, noe meinich saklig tilba-
keviste. Johnsen og sørhaugs kommentar preges av en 
åpenbar passivaggressivitet, og er tydelig siktet mot 
meinich og montages. den innledes på følgende vis: 
«Filmbransjen minner om en bikkje som alltid blir 
banket opp etter å ha fått ros. uansett hva denne skam-
fulle bikkja prøver på, så er den unge mannen sint». 

Kritikerne, de «sinte unge menn», anklages for å skape 
seg en karriere ved å rakke ned på andre, framfor å 
bidra til å heve kvaliteten på norsk film.

meinichs visjon om at filmskapere og kritikere 
sammen skal heve nivået på norsk film tas ikke på 
alvor, derimot avfeies filmkritikkens betydning. 
Johnsen og sørhaug representerer absolutt ikke syns-
punktene til majoriteten av debattdeltakerne, men 
slik motvilje til å ta til seg kritikk er illevarslende når 
den kommer fra profilerte personer i filmbransjen. 

den norske filmbransjen er på en produksjons-
messig opptur. hele 40 norske filmer har premiere 
i år, og det er viktig at det finnes aktører som kan 
veilede publikum og gi tilbakemelding på filmbran-
sjens verker. dersom filmkritikken har det potensialet 
meinich påstår, bør dens verdi definitivt ikke overses. 
dessuten må filmbransjen innse at kritikerne også er 
en del av publikumsmassen.

nå som debatten tilsynelatende har dødd ut, kan 
man spørre seg om det var innspill som Johnsen og 
sørhaugs som avsporet den; fokuset ble flyttet fra film-
kritikkens kvalitetsnivå til at filmkritikken i stedet 
måtte forsvare sin eksistens. det er ikke dermed sagt 
at alles synspunkter ikke er like gyldige, snarere er det 
et tegn på at debatten i utgangspunktet var for skjør 
til å overleve, når så få engasjerte seg i den. spesielt 
skuffende er det at kritikerne selv (med unntak av 
dagbladets inger merete hobbelstad) ikke har bidratt 
med sine meninger. dersom kritikerne ønsker å bli 
ansett som en betydningsfull yrkesgruppe, kan de ikke 
overse appeller om å heve egen standard. 

i starten av desember publiserte Karsten meinich, 
redaktør for filmnettstedet montages, artikkelen 
«den akutte krisen i norsk filmkritikk». at denne 
krisen er reell, gjorde han rede for ved å bruke kriti-
kermottakelsen av Bent hamers film «hjem til 
jul» som eksempel, og analysere de største norske 
avisenes anmeldelser av filmen. 

meinichs kritikk gikk blant annet ut på at anmel-
delsestekstene ikke var utdypende nok og manglet 
argumentasjon for påstander, og at mange av 
anmeldelsene bar preg av ren forbrukerjournalis-
tikk framfor seriøs og konstruktiv filmkritikk. han 
karakteriserer kritikken som «maktesløs, fragmentert 
og forbrukerorientert». dessuten etterlyste han ster-
kere stemmer og skjerpede blikk. hans ønske er at 
kritikerne og filmskaperne skal kunne næres av hver-
andres uenigheter, og at dette resulterer i et styrket 
filmuttrykk. norsk filmproduksjon har ingenting å 
tape på noe slikt, da den i stor grad er temmelig 
anonym og et stykke unna internasjonal standard.

dessverre har debatten i størst grad foregått 
på montages. i løpet av de to årene nettstedet har 

Likevel har ikke andre medier 
involvert seg nevneverdig i 

debatten, selv om man skulle tro 
at for eksempel aviser som selv 

bedriver filmkritikk skulle kjenne sin 
besøkelsestid. 

atli Bjarnason 
Repotasjeredaktør

Kommentar

K

IllustrasjoN:  Anastasia Bakhilkina

Kritisk for kritikken
hvordan skal filmkritikerne heve nivået når de ikke engasjerer seg i egen sak?



44 KulturK www.underdusken.no
45

– museet fremstår som en lokalpatri-
otisk institusjon. 
det er for mye 
fokus på lokale 
kunstnere, sier 
han.

han mener 
at en ny direktør 
må jobbe for å 
revitalisere insti-
tusjonen, og ha 
et internasjonalt 
fokus.

– trondheim Kunstmuseum 
behøver en direktør med et bredt euro-
peisk nettverk. 

Vi trenger en person som har 
øynene ut mot verden, sier nygård. 
UD

trondheim Kunstmuseum har frem-
deles ikke fått ny direktør. Per Kristian 
nygård, presseansvarlig i nettportalen 
artscene trondheim, er misfornøyd 
med museene i sør-trøndelag (mist) 
og deres behandling av saken.

– Jeg oppfatter mist som en tafatt 
organisasjon, sier han.

han mener at mist har vært for 
sent ute med å utlyse stillingen.

– de har visst om det lenge, og 
kunne lyst ut stillingen før, mener 
nygård.

administrerende direktør i mist, 
suzette Paasche, tror ikke å utlyse stil-
lingen tidligere ville løst problemet.

– men vi arbeider aktivt med 
saken, understreker hun.

siden det fremdeles pågår forhand-
linger mellom mist og kandidater til 
stillingen, vil ikke suzette Paasche 
uttale seg om når en ny direktør vil 
tiltre.

– Lederkrise i kulturlivet
ifølge stipendiat daniel Johansen 
ved institutt for kunst og medievi-
tenskap ved ntnu, er det lederkrise 
i kulturlivet.

– det er få kunstvitere som har 
administrativ erfaring og lederer-
faring. Gode kunstvitere vil heller 
forske, sier Johansen.

han mener at kunstvitere ikke 
bare burde drive med forskning og 
formidling, men være flinkere til å 
søke praktisk ledererfaring.

ifølge Johansen finnes det mange 
muligheter i å lede en kunstinstitusjon.

– man gjør en ekstremt viktig 
oppgave for kulturlivet, sier han.

Kompetansemangel
Johansen mener at manglende kompe-
tanse er en av årsakene til at det 
stormer rundt på museene i norge. i 
et innlegg publisert i adressa i oktober 
ifjor, uttalte han at mange kunstin-
stitusjoner i landet fremstår som 
“skakkjørte intrigereir”. 

Presseansvarlig nygård mener 

BIldeteKst: er fungerende direktør ved Trondheim Kunstmuseum

CathrINe hovdahl vIK: er fungerende 
direktør ved Trondheim Kunstmuseum

TEKST:  Karianne Ommundsen
 karianom@underdusken.no
FOTO:  Jens Westbye

Kunst

Markus tobiassen
Ansvarlig redaktør

At Trondheim Kunstmuseum 
tar seg god tid i arbeidet 
med å finne en ny direktør 
er helt greit. At det gene-
relt er vanskelig å finne ledere 
i kunstmiljøet er derimot et 
problem. Søknadslisten til 
direktørstillingen ved TKM 
bare understreker problemet. 
Daniel Johansen forklarer 
godt hva som mangler når 
han sier Trondheims kunst-
miljø mangler kunstvitere med 
administrativ erfaring og lede-
rerfaring. Resultatet har blitt 
det han allerede i oktober kalte 
«... skakkjørte intrigereir».

Å forklare mangelen på 
søkere med økende krav til 
administrativ evne og ledel-
sesferdigheter er i og for seg 
riktig, men kanskje er det i 
den andre enden man må fire 
på kravene. Både Museene 
i Sør-Trøndelag og Daniel 
Johansen holder fast ved at 
løsningen må være at man 
finner kandidater med både 
kunstfaglig bakgrunn og lede-
rerfaring. Men om viljen til de 
kunstfaglige ikke er der, bør 
man ta det til etterretning og 
fire på kravene til fagkompe-
tanse. En dyktig leder vil være 
i stand til å etablere tilstrek-
kelig kompetanse rundt seg. 
At en direktør har faglig auto-
ritet som blir synlig for staben 
er selvfølgelig noe som innyter 
respekt. Men en leder som er i 
stand til å nyttegjøre kompe-
tansen som finnes under seg 
er heller ingen dårlig idé. En 
direktørs oppgave vil først og 
fremst være å lede en arbeids-
plass og forhindre at vi sitter 
igjen med situasjonen Daniel 
Johansen og Per Kristian 
Nygård beskriver fra landets 
kunstinstitusjoner. 

Det andre steget vil være 
å ta Cathrine Hovdahls kritikk 
til følge. En arbeidsplass som 
legger til rette for økende grad 
av administrativ styring og 
personalansvar kan utdanne 
ledere internt. Men den vil 
også være fullstendig avhengig 
av kompetent ledelse på 
øverste hold. Kompetanse 
smitter, men det samme gjør 
motsatsen. Derfor bør man i 
første omgang skaffe personer 
som har glede av å lede. 

KommentarKunstinstitusjonen i krise

trondheim Kunstmuseum er et slikt 
eksempel.

– museet har vært preget av interne 
konflikter, og direktørstillingen har 
vært en verkebyll for kommunen og 
museet over lengre tid, sier nygård.

stipendiat Johansen mener det er 
viktig at mist holder listen høyt.

– det virker som suzette Paasche 
har is i magen, og det er viktig. det 
finnes alt for mange tilfeller hvor 
mennesker ansettes uten at de har 
ledererfaring, sier Johansen.

Vanlig med få søkere
i utgangspunktet var det fire personer 
som søkte på stillingen som direktør 
ved trondheim Kunstmuseum. etter 
at mist forlenget søknadsfristen kom 

Ingen glede  
av å lede

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har ikke funnet en ny direktør til Trondheim 
Kunstmuseum.

MiST er i forhandling med aktuelle kandidater til stillingen.

Cathrine Hovdahl Vik er konstituert som direktør fra 1. januar 2011 og frem 
til MiST finner en ny direktør.

 Stillingen som direktør ble først utlyst med søknadsfrist 15. oktober, og ble 
senere forlenget til 10. desember.

Det har totalt kommet inn elleve søknader.

Kunstfaglig bakgrunn og ledererfaring er blant kravene som stilles til søkerne.

dette er saKen:K

– direktørstillingen 
er en verkebyll for 
kommunen og museet, 
mener redaksjonsleder
Per Kristian nygård 
i artscene trondheim.

– Det er godt  
kvalfiserte  
søkere 
i massen
Cathrine hovdahl Vik er konsti-
tuert som direktør ved trondheim 
Kunstmuseum frem til mist finner 
en ny direktør. hun har tiltro til at 
mist finner en god kandidat til 
direktør-stillingen, men mener utfor-
dringen ligger i hvordan museene er 
organisert.

– det finnes ingen naturlig stige, 
forteller hun.

hun har selv bakgrunn som konser-
vator ved trondheim Kunstmuseum, 
og mener det er mange i hennes type 
stilling som ikke har den kompe-
tansen som behøves for å ta en høyere 
stilling.

– Konservatorer mangler den 
nødvendige personalerfaringen, 
utdyper hun.

hun mener det kan være vanskelig 
å kvalifisere seg som søker selv om 
man har lang erfaring fra arbeid i en 
kunstinstitusjon. 

selv synes ikke Vik det er proble-
matisk at prosessen med å finne en 
kandidat tar tid.

– Jeg er innstilt på å jobbe som 
direktør så lenge det er tillit og behov 
for meg. om det er én måned eller seks 
måneder spiller ingen rolle, forteller 
hun.

når mist har en ny direktør 
klar vil Vik tre tilbake til stillingen 
som konservator ved trondheim 
Kunstmuseum.UD

det totalt inn elleve søknader.
– sammenlignet med det norske 

markedet, er ikke dette lite. Vi har 
nøyaktige kravspesifikasjoner som 

gjør at det er få som kan søke, påpeker 
suzette Paasche. 

mist ønsker en kandidat som 
både har kunstfaglig bakgrunn og 

ledererfaring. Johansen synes det er 
tillitsvekkende at 
mist holder fast 
ved ambisjonene.

– det er bra 
at de tar seg tid 
til å lete frem de 
riktige kandi-
datene, og ikke 
senker ned på 
kravene, mener 
Johansen.

Vil fornye museets profil
redaksjonsleder nygård håper at 
profilen til museet vil bli bedre når en 
ny direktør overtar. han har bestemte 
meninger om hva den nye lederen bør 
ta tak i.

Det er få kunstvitere som 
har administrativ erfa-
ring og ledererfaring. 

Gode kunstvitere vil heller 
forske. 

Daniel Johansen
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Nye tanker på rosendal
om et års tid åpner 
rosendal på nytt. denne 
gangen er det ikke film, 
men samtidskunst som 
skal prege veggene 
i den gamle kinoen.

den 23. desember ble det klart at 
rosendal teater skal selges for tre 
millioner kroner til eiendomsutvikler 
Karl Johan Kopreitan. Planen er, ifølge 
Kopreitan, å omgjøre rosendal til en 
kombinert kunsthall og spisested.

morten «diesel» dahl, som selv var 
en aktuell kjøper, kritiserer salget på det 
sterkeste.

– Jeg er ikke overrasket over 
avgjørelsen, den reflekterer politikernes 
motvilje mot å skape kultur for folk flest.

Kaller salget en farse
– Bygget selges til en eiendomsutvikler 
uten fartstid innen kulturmiljøet. i tillegg 
vil et slikt prosjekt på ingen måte kunne 
drive seg selv, men være totalt avhengig 
av subsidier. det overrasker meg at 
kommunen velger et alternativ som til 
syvende og sist vil koste dem penger, 
sier dahl.

dahls eget alternativ gikk ut på at 
bygget skulle bli et flerbrukshus for 
konserter, film og teater. han hevder å ha 
hatt stor støtte blant lokalbefolkningen, 
men at rådmannen og trondheim 
eiendom hele tiden har motsatt seg 
et slikt bredt, folkelig alternativ for 
rosendal.

– Vi har brukt et og et halvt år på 
å forsøke å imøtekomme kravene til 

kulturdrift, og på å forklare at dette 
ville blitt et kulturtilbud for folk flest. 
avgjørelsen er som forventet, men 
allikevel ufattelig trist, sier dahl.

han mener hele salgsprosessen har 
vært en farse, og peker på at Kopreitan 
skal ha oppgitt at Calle Feght, som fra 
før driver restaurant Credo, skulle ha 
en sentral rolle i resturantdelen av nye 
rosendal, uten at dette var tilfelle.

– i og med at avgjørelsen er tatt på 
feilaktig grunnlag, burde det være en 
selvfølge at bestemmelsen lot seg anke, 
men rådmann morten Wolden nekter å 
revurdere saken, sier dahl.

Alternerende utstillinger
Kopreitan presiserer at det ikke vil være 
en kunsthall i tradisjonell forstand, men 

TEKST:  Ingrid Anna Teigen
 ingrite@underdusken.no
FOTO:  Torje Næss

KunsthaLL

la meg ta ræ’ med 
til samfundet!

hva har den amerikanske 
rapperen nas og lederen 
av den internasjonale star 
trek-klubben til felles? de 
stikker begge en tur innom 
studentersamfundet i 
trondheim denne våren!

Vårens program ved studentersamfundet 
er klart, og skal vi tro representanter fra 
huset er det mye spennende og variert 
på plakaten. 

Presseansvarlig i Lørdagskomiteen 
Caroline hauge mener at det alltid er 
en utfordring å få alt til å gå opp.

– Vi er veldig stolte over å presentere 

vårprogrammet som vi håper byens 
studenter gleder seg like mye til som 
oss, sier hun.

hauge forteller videre at de kan 
skilte med etablerte norske artister som 
Bigbang, John olav nilsen og Gjengen og 
Kaizers orchestra, men også store inter-
nasjonale navn som nas.

– i tillegg slippes en internasjonal 
myteomspunnet artist om et par uker, 
så det er bare å glede seg, sier hauge. 

samtidig trekker hun fram duplex-
festivalen i regi av «Bare-egil» hegeberg 
som finner sted i slutten av januar. hauge 
tror det kommer til å bli en ellevill kveld 
på huset.

– man vet aldri hva gutta i hurra 
torpedo, Black debbath og Gartnerlosjen 
finner på, legger hun til.
 
Filosofi, litteratur og dans
Leder Belma talic i Kulturutvalget 
forteller at de i år har satset spesielt på 
excenteraften – et arrangement som 
tar opp aktuelle og spennende temaer. 

TEKST:  Martin T. Johannessen
 marjoh@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum Andersen  

samFundet

Arkitektene jubilerer
hundreåringen norske arkitekters landsforbund (naL) 
feirer seg selv i 2011 med over 100 arrangementer i hele 
landet. 33 av dem er i oslo, ett er i trondheim.

– trondheim burde vært bedre repre-
sentert, det er jo både arkitektutdanning 
og mange firmaer som driver her, sier 
arkitektstudent og leder Jørgen skatland 

Fortsatt smalt mellom søyleNe: Kjøperen av Rosendal har planlagt å gjøre bygget om til kunsthall.

et galleri med skiftende utstillinger. han 
sier både anerkjente kunstnere og unge 
talenter i flere sjangre vil bli representert.

– Kunst er så mye, og vi tenker oss at 
vi skal kunne tilby ulike utstillinger med 
forskjellig uttrykk og innhold. Jeg ser 
for meg at det vil være en kombinasjon 
av blant annet filmframvisninger, 
performance og billedkunstutstillinger, 
selv om ingenting er spikret enda.

dahl tror det nye rosendal kommer 
til å bli lite besøkt. han mener Lademoen 
hadde trengt et rosendal som samlet 
alle grupper av lokalbefolkningen, og 
ikke nok et samlingssted for et fåtall 
kunstinteresserte.

– morten Viskum, en av kunstnerne 
som er med på kunsthallprosjektet, er 
kjent for å male med en død hånd. Jeg 

På plakaten står blant annet homeopati, 
seksualitet og dataspill. 

– Jeg vil trekke fram temaet «hva 
er virkelighet» den 23. mars. Professor 
i filosofi, truls Wyller, skal blant annet 
snakke, og det er et foredrag jeg har 
veldig troen på. 

talic forteller at litteraturarrange-
mentet «Bokstavelig talt» også har fått 
utvidet plass i år. 

– Jeg gleder meg spesielt til Johan 
harstad i slutten av semesteret, sier hun.

harstad var først på samfundet for ti 
år siden, og var da relativt ukjent. talic 
forteller at forfatteren skal snakke om 
sin prosess og utvikling innenfor yrket.

talic mener at man også bør bite seg 
merke i at det arrangeres dans i storsalen  
med live musikk.

Underholdning og debatt
Presseansvarlig hanne horgen ved 
studentersamfundet kan fortelle at 
vårens samfundsmøter har et bredt 
spekter. 

– underholdningsmessig ønsker jeg 
å trekke frem samfundsmøtet med are 
Kalvø og sylfest Lomheim i begynnelsen 
av mars. de skal snakke om hvordan 
engelsk påvirker det norske språket. 

samtidig påpeker horgen at det også 
vil være møter hvor aktuelle og kontro-
versielle emner vil bli tatt opp.

– arne treholt tar opp problema-
tikken rundt overvåkning den 5. februar, 
og den 9. mars står oljeboring i Lofoten 
i sentrum. 

av mindre kjente og mer absurde 
samfundsmøter anbefaler horgen 
«Zerglings & phaser fights» den 19. mars 
hvor blant annet presidenten i star trek-
klubben skal snakke.

horgen er godt fornøyd med 
programmet, men erkjenner at ikke alle 
datoene er fylt opp – ennå.

– Jeg er veldig fornøyd med helheten. 
det er bra at anerkjente mennesker stiller 
opp helt gratis, og at de viser et stort enga-
sjement. UD

er overbevist om at dette kommer til å 
få lav folkelig appell.

Langsiktig perspektiv
Kopreitan er ikke redd for at en kunsthall 
vil bli for smal for bydelen.

– rosendal er et vernet bygg, og det 
er ikke nødvendigvis mulig å realisere 
dets fulle potensial med hensyn til 
publikumsstørrelse. når en tar hensyn 
til dette, tror jeg ikke vårt alternativ er 
verken smalere eller bredere enn noen 
av de andre som ble presentert. 

han tror kvalitet og variasjon vil 
gjøre tilbudet attraktivt nok til å trekke 
folk, ikke bare fra Lademoen, men fra 
hele trondheim. han avviser videre 
at avstanden fra midtbyen vil by på 
problemer. UD

for samfundets byggekomité. skatland 
mener det burde vært gjort mer for å 
rette opp skjevfordelingen mellom oslo 
og trondheim, og poengterer hvor 
bestemmelsene tas.

– det blir litt skjevt, fordelingen viser 
hvor tyngden ligger, sier han.

Kommunikasjonssjef Karenina 
Kriszat i naL mener arrangementenes 
lengde i stor grad kan rettferdiggjøre 

fordelingen av arrangementer under 
arkitekturens år. 

– noen arrangementer er større og 
noen mindre enn andre. arrangementet 
i trondheim varer en hel uke, mens 
noen ting i oslo bare varer en kveld, 
sier hun. 

Kriszat legger til at fordelingen også 
reflekterer at halvparten av landets arki-
tekter holder til i oslo. 

Ballen i Oslo
Leder Jan støring i trondhjem arkitekt-
forening (taF) mener trondheim ikke 
kan måle seg med oslo. 

– oslo har norges største 

arkitektforening, og ballen er plas-
sert i oslo, sier han. samtidig påpeker 
støring at trondheims program for 
arkitekturens år i hvert fall er på høyde 
med resten av de største byene i norge. 

Arkitektdiskusjon
i tromsø er det planlagt elleve enkelt-
arrangementer, i Bergen tre, og i 
stavanger ett.

taF arrangerer trondheims bidrag 
til arkitekturens år, som i tillegg til 
et arkitektseminar på røros, ifølge 
programmet består av blant annet 
arCh-trd, rom for arkitekturdis-
kusjon i begynnelsen av mai. UD

TEKST:  Hanne Grydeland
 hannegry@underdusken.no
FOTO:  Torje Næss

arKiteKtur
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Når byen kaller

som første regionale 
musikkonferanse skal 
trondheim Calling gjøre 
gresset grønnere for 
musikkbransjen
 i trøndelag.

av noen få ressurspersoner med de riktige 
kontaktene. Poenget med trondheim 
Calling er å knytte disse kontaktene, så 
man ikke skal bruke tid på det senere, 
sier aspén.

han mener det negative bildet 
mediene har fremstilit av trøndersk 
musikk ikke har noen rot i virkeligheten.

– det er mye som har skjedd i løpet 
av de to siste årene. man våknet og så at 
man hang litt etter, for så å gjøre noe med 
det. nå er det jævlig mange fete band 
her, og trondheim Calling er summen 
av alle kreftene som har blitt satt i gang, 
sier han.

aspén mener artistene i byen har all 
grunn til å stå frem med større selvtillit 
ovenfor den resterende bransjen. 

– Jeg synes artistene utviser for stor 
grad av ydmykhet, sier han.

Faglig utbytte 
alle artistene som opptrer under 
trondheim Calling får gratis delegatpass, 
og oppfordres til å delta på konferanser 
og paneldebatter.

 – Paneldebattene har ulike 
arbeidstemaer, hvor vi mobiliserer 
utøverne til å møtes, blant annet for 
å se på hvordan man kan bruke det 
offentlige apparatet for å løfte trøndersk 
musikknæring, sier ryjord.

 ryjord forteller at det er satt et faglig 
nivå på konferansene for å innkludere 
utøvende musikere i promotering av 
musikk gjennom plateutgivelse og 
distribusjon. 

– det er essensielt at artistene lærer 
å definere seg selv og sitt særpreg, 
konkluderer aspén. UD

Fremfor å promotere enkeltartistene som 
opptrer under arrangementet, ønsker 
arrangørene å skape et rammeverk for 
videre utvikling innenfor regionen. 

– dette året har vi begrenset 
ambisjonene til å samle bransjen. Vi 
har riktignok 25 nasjonale aktører som 
gjester arrangementet, sier prosjektleder 
thomas ryjord.

trondheim Calling er et todelt 
arrangement med både faglige 
musikkonferanser og livekonserter. 
siste helga i januar vil over 40 regionale 
artister opptre på fem ulike scener i 
sentrum. Fagansvarlig Leiv aspén tror 
arrangementet vil løfte terskelen for 
musikkarrangementer i byen. 

 – trondheim Calling vil bli en fest 
du ikke har råd til å gå glipp av. ikke i 
penger, men i konsertminner, sier han.

Dyrket mark
– Vi jobber med å legge forholdene til 
rette for bransjen, slik at kompetansen 

ikke forsvinner, og at man kan ha sitt 
virke i trøndelag. Vi vil ikke at folk skal 
føle at gresset er grønnere på den andre 
siden, sier faglig ansvarlig Leiv aspén i 
trondheim Calling. 

Prosjektet skal skape rammer for 
trøndersk musikkbransje og stimulere 
til økt samarbeid. 

– Grunntanken bak trondheim 
Calling er å jobbe for eksport av 
trøndersk musikk, samtidig som vi skal 
tette hullene som er der fra før, sier 
aspén.

han forteller at bandene som opptrer 
under arrangementet er håndplukket 

med spesiell vekt på særegenhet og 
orginalitet. 

 – samtidig har det vært viktig for oss 
å plukke ut band som har vist vilje til å 
utrette noe, understreker han. 

Begrenset selvtillit
– det er veldig mange utøvende artister 
som popper opp hele tiden, og derfor er 
det viktig at bransjen klarer å følge med 
for å unngå en kulturell forflatning, sier 
prosjektleder ryjord.

aspén trekker frem behovet for å 
skape et større nettverk for trondheim 
som musikkregion.

– Bergen har bergensbølgen på grunn 

loKalt eNGasjert: Fagansvarlig Leiv Aspén jobber for eksport av trøndersk musikk

TEKST:  Hilde Ørbo
 hildeorbo@underdusken.no
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Man våknet og så at 
man hang litt etter, for 
så å gjøre noe med det. 

Leiv Aspén
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– Hva betyr det for 
deg å få opptre på 
Trondheim Calling?

Anja Lauvdal,  
wurlitzer & synth i Your 
Headlights Are On
– Jeg setter veldig pris på at vi 
har fått lov til å spille der.  
Det er viktig å vise  
bransjen at Trondheim er på 
vei et sted. Det er fett at vi har 
fått et musikkbransjetreff  
i byen. Jeg tror det bidrar til 
at man lettere blir lagt merke 
til. Derfor er det veldig bra at 
arrangørene har invitert bran-
sjefolk utenfra. 

Ine Kristine Hoem,  
vokalist i Pelbo
– Det er en utrolig fin  
mulighet til å vise seg fram. 
Det er et arrangement som 
forsterker samhøringheten 
mellom bandene og skaper  
et miljø som snakker sammen. 
For bandets del så har vi 
mange nye låter å presentere. 

Tete Liddon,  
trommis i Disko Violente
– Trondheim Calling er en 
mulighet for å støte på et 
nytt publikum. For oss er det 
viktigste å spille konsert.  
Å få spille her viser at det vi 
gjør holder mål. 

musiKere3
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akkurat slik som professoren malte, 
sier han.

Bleken forteller hvordan han etter 
hvert fant tilbake til seg selv, da han 
begynte å undervise som professor ved 
nth. der arbeidet Bleken i ti år, og 
mener selv han ble preget av å jobbe 
med studenter. 

 – Å undervise der var nok de beste 
årene i mitt liv. du skjønner, i en god 
pedagogisk situasjon lærer man like mye 
av studentene, som man lærer til dem. 

Bleken har bodd i trondheim siden 
oppveksten, og det er spesielt to ting han 
verdsetter ved byen. 

– Jeg pleier å si at hvis man tar bort 
studentene og domkirken, så har man 
ingenting igjen i byen. de burde vernes, 
sier Bleken og ler. 

Latteren avtar og han endrer stil-
ling i stolen. 

Offentlige utmerkelser
håkon Bleken har mottatt en rekke 
utmerkelser, senest i 2009 ble han utropt 
til kommandør av st. olavs orden. selv 

er han ikke særlig affisert av prisene han 
har mottatt. 

– det betyr ikke så mye for meg 
personlig, men det er jo hyggelig at man 
blir satt pris på, når man er prisen verdig. 
Jeg mener jo at jeg er verdig. men man 
maler ikke for publikum, man maler 
for seg selv.

selv mener han de gode norske 
samtidskunstnerne er i mindretall.

– de gode er alltid i mindretall, men 
det er mange flinke kunstnere. Jeg vil 
ikke nevne navn. da vil noen føle seg 
utelatt, og spørre meg hvorfor jeg ikke 
nevnte dem, sier Bleken og ler. 

han mener norske kunstneres største 
problem er at de legger for stor vekt på 
emosjoner. 

– i norge er kunst basert på følelser, 
i danmark er den basert på logikk og 
i Frankrike skapes den ut fra intellekt. 
du kan ikke skape kunst ut fra følelser. 

han mener det generelt er en svakhet 
å bo i norge hvis man skal bedrive kunst, 
siden det er umulig å oppnå interna-
sjonal berømmelse. 

– skal du slå gjennom i utlandet må 
du bo der. For meg har det aldri vært 
viktig å slå gjennom i utlandet. nå er 
det altfor sent for meg uansett.

Bleken lener seg fram i stolen og ser 
på klokken. han forteller at han har 
en avtale han skal rekke. Før vi sier 
farvel, lover Bleken å ta seg en tur på 
studentersamfundet. 

– de unge har ikke blitt så jævlig 
kjedelige ennå. UD

– neste utstilling er ikke før i 2012. men 
jeg fikk så jævlig god kritikk sist, så da 
må det bli bra.

en av landets største samtids-
kunstnere bærer verken preg av falsk 
beskjedenhet, eller frykt for å ytre sine 
meniger. 

– du snakker jævlig lavt, du, bryter 
Bleken ut og legger armene i kors. 

håkon Bleken har akkurat fylt 81 år, 
men har ikke blitt rundere i kantene av 
den grunn. På neste spørsmål, som stilles 
påfallende høyere, stiger stemningen en 
anelse. 

– det føles likedan hvert år. Jeg feiret 
det på ingen måte, spiste bare middag 
som vanlig. intervjuer du bare jubilanter 
eller, spør han og ler en skrallende latter. 

Fra student til pedagog 
håkon Bleken ble utdannet ved statens 
Kunstakademi i oslo. selv betrakter han 
tiden som totalt bortkastet. 

– de årene var meget mislykkede. 
Jeg ble sakte, men sikkert ødelagt. Vi 
ble indoktrinert, og måtte bare male 

håkon Bleken har ingen bestemte mål for året, bortsett fra å male noen gode bilder.

TEKST:  HILDE ØRBO FOTO: CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN

Blekner ikke med alderen
verdsetter studeNteNe: Håkon bleken lover han skal ta seg en tur på Samfundet igjen

Alder: 81 år

Yrke: Kunstner.

Anbefaler i vinter: 
Utstillingen Norsk Tekstilkunst 

på Trondheim Kunstmuseum

 Håkon Bleken
Venn1 er Mental Helse’s undervisnings program for skoler om 
ungdomstid og psykisk helse – av ungdom og for ungdom.

I 2010 fi kk 10000 elever besøk av venn1.
Vil du vite mer? Se www.venn1.no 

Er du engasjert i unges psykiske helse?

Unge vil vite mer om psykisk helse.
Unge vil vite hvordan de skal hjelpe en venn som sliter.

Unge vil vite hvor det er hjelp å få.
Vil du hjelpe ungdom å få denne kunnskapen?

I  venn1  har du mulighet til å gjøre 
noe virkelig meningsfullt.

Vi arrangerer fl ere opplæringssamlinger gjennom året.
Opplæring, reise, kost og losji er gratis.

Påmeldingsskjema og mer informasjon 
på www.venn1.no

Vi tar kontakt med deg etter påmelding.

Bæ!!! Du ække 

aleine må du tru!

Lyst til å være 
ungdomskontakt 

eller prosessleder?
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Stipend for studieopphold i Tyskland
Det er mange gode grunner til å ta en del av studiet i utlandet. Det
er enda flere gode grunner til å velge Tyskland! Tyskland er en av våre
viktigste handelspartnere og støttespiller for Norge i europeisk og
internasjonal politikk. Tyskland er et sentrum for europeisk politikk,
økonomi og kultur. 

E.ON Ruhrgas-stipendprogrammene
E.ON Ruhrgas-stipend gis til studenter innen følgende fag:
Statsvitenskap, søknadsfrister i 2011: 16. februar og 12. oktober.
Juss, søknadsfrister i 2011: 16. februar og 12. oktober.
Økonomi, søknadsfrist i 2011: 16. februar. 
Studentstipend inntil kr 90.000 for inntil 12 mndr. I tillegg kommer
ordinær støtte fra Lånekassen, og bla stipend til språkkurs. 

Utlysning med mer informasjon om E.ON Ruhrgas-stipend finnes  
på Forskningsrådets nettsider www.forskningsradet.no
Det bevilges også stipend til forskere inkl. ph.d.-studenter.

E.ON Ruhrgas programmene administreres av Forskningsrådet og
programmene samarbeider med norske og tyske universitet og høy-
skoler. Kontaktperson i Forskningsrådet/Internasjonale stipend (IS):
Seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen, kej@forskningsradet.no 
tel 22037195

Norges forskningsråd er myndig-
hetenes sentrale rådgiver i forsk-
ningspolitiske spørsmål og fordeler
årlig vel 5,4 milliarder kroner til
forskningsformål. Forskningsrådet
skaper møteplasser for forskere,

brukere av forskning og institusjoner
som finansierer forskning.
Forskningsrådet arbeider med forsk-
ning og utvikling innenfor alle fag-
områder og bidrar til internasjonali-
sering av FoU-virksomheten.

Student med 
lederegenskaper søkes 

Studiebyen søker prosjektleder for Studentbolighjelpa.  
Studentbolighjelpa er porteføljen av ulike tiltak for å hjelpe nye 
studenter til å skaffe seg bolig i Trondheim, primært ved studiestart. 

Se www.studiebyen.no for mer informasjon om 
Studentbolighjelpas tiltaksportefølje.

Stillingen vil være en fast deltidsstilling, anslagsvis 25%,  
som økes til fulltidsstilling i prosjektperioden for Studentbolighjelpa 
(juni - september). 

Tiltredelse 15. februar 2011. Lønn etter avtale.
Som prosjektleder vil du ha hovedansvar for planlegging, 
markedsføring, økonomistyring og daglig ledelse av prosjektet. 
Du vil være med og rekruttere de studentene som du skal være leder 
for i prosjektperioden.

Vi leter etter en person med:
   Engasjement 
   Selvstendighet og lederegenskaper
   Samarbeidsevne
   Forståelse av politiske prosesser, jus og økonomi
   Kunnskap om boligmarkedet
   Webkompetanse 

For nærmere informasjon, kontakt prosjektleder  
Tove Lill Karlsen – tovelill@studiebyen.no – 99012547 eller 
daglig leder Kim Sørenssen – kim@studiebyen.no – 90011410 

Søknad med CV sendes til studiebyen@studiebyen.no 
innen 1. februar 2011
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Individualistisk inspirasjon
musikken flyttet til internett og lot cd-en ligge for å dø. men gjør 
dagens økte tilgjengelighet på musikk oss til mer individuelle lyttere?

at de tradisjonelle 
hitlistene er utda-
terte forklarer Bugge at 
musikklistene generelt ikke 
er døde, de har bare blitt mer 
nisjepreget. 

– Ta Pitchfork for eksempel, en 
internettside som er viktig for indierock-
miljøet. Når de gir ut årets ti beste låter 
er det en veldig viktig liste. Ikke for alle, 
selvsagt, men for dem som liker indie-
rock, sier han.

I tillegg har både Billboards og MTV 
nylig lansert lister basert på antall visninger 
på Youtube eller klikk på Myspace, som 
gir et riktigere og mer nyansert bilde av 
hvilken musikk som er populær.

En gang i fremtiden
Hvor er vi om ti år? Er platebutikkene 
nedlagt, topplistene borte og radioen 
død? Har alt flyttet til nettet?

Radiovert Lund synes det er synd at 
musikk er blitt en slags allemannseie og 
at ungdommen heller bruker penger på 
spill og ringetoner. Lund savner albumet, 
han mener vi er tilbake på femtitallet da 
man kun hørte på enkelthits.

– We have gone full circle, for å si det 
sånn. Istedenfor å høre på et helt album, 
et såkalt konseptalbum med samme tema 
fra første til siste låt, hører vi heller på 
enkeltlåter. Man mister en dimensjon da, 
forteller Lund.

Samtidig tror han ikke at Internett vil 
ta helt over.

– Jeg tror flere folk etter hvert vil 
begynne å sette pris på det å sette 
sammen låter til et album. Det gamle 
albumkonseptet, med bilde på utsida 

og baksida med tekst fra artisten som 
utdyper musikken, tror jeg ikke er dødt. 
Jeg håper at det ikke er det. Heldigvis har 
vinylsalget, i motsetning til cd-salget, økt 
de siste årene. Det viser seg jo at det fort-
satt er en liten andel av befolkningen som 
fortsatt vil ha den gode lyden og hele 
albumopplevelsen. 

Mediesosiolog Spilker har liten tro på 
platebutikkene, men mener radioen og 
listene fortsatt vil være viktige.

– Folk vil fremdeles ha behov for 
å sette på noe de ikke har definert på 
forhånd og la seg overraske. Det er jo det 
radioen gir mulighet for. 

Musikksjef Bugge er enig med Spilker 
i radioens fremtid. 

– Jeg tror vi fortsatt vil ha en viktig 
posisjon i Norge, også om ti år. Måten 
man lytter til radio på vil endre seg radi-
kalt, og man kommer til å bruke mobil, 
nettradio eller en eller annen enhet man 
har med seg. 

Musikkjournalist Audun vinger mener 
sosiale medier som Facebook, Youtube og 
Myspace vil få økt betydning.

– Dine kontakters lyttevaner har blitt 
viktigere for forbrukeren enn salgslistene. 
I dag er det «hits» og «likes» som er rele-
vante for å måle eller bevise popularitet, 
og det er nærliggende å tro at de vil ha 
enda mer å si i fremtiden. UD

– Det har vært en maktforskyvning uten 
sidestykke de siste årene med mulighe-
tene til å spre og oppdage musikk på 
nettet, sier Mats Borch Bugge

Bugge er musikksjef i NRK P3, og 
forteller om hvordan Internett drastisk 
har endret musikklandskapet.

USAs mest kjente hitliste, Billboards 
«hot 100» fylte nylig 75 år. Den presti-
sjetunge listen har gjennom årene 
gjenspeilet musikkindustrien, og for 
artistene vært et mål på reel suksess. For 
lytterne har Billboard ledet dem gjennom 
populærmusikkens jungel, men nå har 
topplistene mistet noe av sin tidligere 
påvirkningskraft. 

– Artister slipper å gå gjennom et 
plateselskap eller selge cd-er. De kan 
produsere låten i et hjemmestudio og 
legge ut låten på internett via Youtube, 
Myspace, og lignende, sier Bugge.

Ingen hitlister i den 
moderne inspirasjonen 

En av konsekvensene er at hitlister 
som Billboard eller VG-lista har blitt mye 
mindre viktige i dag fordi de ikke repre-
senterer streamet musikk. Men det har 
ikke alltid vært slik. Radioveteran og 
P3-vert Harald Are Lund forteller om tapte 
tider, en tid hvor musikken var svært lite 
tilgjengelig, og radioprogrammene og 
platebutikkene baserte det de solgte eller 
spilte på utenlandske topplister.

– Klart det var vanskeligere å få tak 
i sin egen musikk da. Radioen spilte 
nesten kun Topp 20, og platebutikkene 
var altfor mainstream-orienterte. For å 
få den musikken 
man leste om 
i musikkbla-
dene, måtte man 
virkelig lete. Man 
måtte bestille og 
vente i flere uker, 
eller lete i brukt-
forretninger, og så 
fant man kanskje 
den skatten som 
en eller annen 
sjømann hadde kjøpt i USA og tatt med 
hjem. 

En lengre hale
Det kan virke som om tida i platebutikken 
er over, og at digitaliseringen har kommet 

for å bli.Men er dette en god utvikling 
for oss forbrukere? Førsteamanuensis 
i mediesosiologi  Hendrik Spilker ved 
NTNU mener utviklingen har flere posi-
tive sider. En av dem kan være at vi har 
blitt mer selvstendige i våre musikkvalg 
enn tidligere.

– Jeg liker å tro at vi har blitt det ja. 
Det foregår mye deling og utveksling av 
musikktips, noe som har blitt mye 
enklere enn tidligere ved hjelp av 
Internett. 

Han tyr til en metafor for 
å forklare utviklingen.

– Hvis hodet er popu-
lærmusikken, så er halen 
det smale og sære, det som 
har et begrenset publikum. 
Halen er smal og lang, og mye 
tyder på at halen har blitt lengre 
de siste åra. 

Musikkjournalist Audun Vinger er enig 
med Spilker. 

– Terskelen for å sjekke ut nye ukjente 
artister har blitt lavere. Det er jo tross alt 
gratis, og det er lett for artistene å profi-
lere seg.

Også Bugge sier seg enig.
– Det er helt klart at mennesker er blitt mer 
individuelle i musikksmaken. Forbrukerne 
er mer nisjepreget enn tidligere.

Harald Are Lund er mer skeptisk, og 
mimrer om bedre tider.

– Det er ikke lenge siden musikk 
faktisk var veldig, veldig viktig for mange 
mennesker. Nå er det så tilgjengelig. 
Musikk har blitt alminneliggjort og det 
er mer noe man har på i bakgrunnen. 

Radio, Youtube og blogging
Hvilke kilder henter vi vår inspirasjon fra 
i disse dager?

Bugge mener at radioen fortsatt er en 
av de viktigste inspi-
rasjonskildene for 
ungdom i dag.

– Før ble radioen 
spådd død og 
begravet, men vi i 
NRK P3 har hatt en 
jevn økning av lyttere 
de siste årene. Dette 
viser at radioen fort-
satt har en viktig 
posisjon, spesielt for 

å vise ny norsk musikk. Vi er jo forpliktet 
til å spille 35 prosent norsk musikk. 

I tillegg forklarer han at blogg-univer-
setet en av de viktigste aktørene. Man 
bruker bloggene for å lese om nye 
band og nye trender. Og på tross av 

TEKST:  Lars Fredrik Lund Godbolt
 adresse@underdusken.no
FOTO:  Jesper Kjerland Grieg

musiKK

Terskelen for å sjekke 
ut nye ukjente artister 
har blitt lavere. Det er 
jo tross alt gratis, og 

det er lett for artistene 
å profilere seg.

Audun Vinger
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Fra støyrus til øresus

må oppleves, for styrken i opplevelsen 
består i den spenningen som oppstår 
på scenen. musikerne utforsker lydene, 
og publikum får se forsøkene. det blott-
legger musikken og skaper en naken 

intensitet. tilskueren får ta del i musi-
kernes nervøsitet, idet det virker som 
de venter på publikums aksept for å 
fortsette eller avslutte.

støymusikk er engang støymusikk, 
og min gamle oppfattelse av at første 
rad betyr best, viste seg å måtte revur-
deres betraktelig på denne konserten. 
at kunst kan være smertefullt ble iall-
fall klart, all ears Vorspiel krevde sin 
trommehinne. Konserten var ment 
som et vorspiel til all ears Festival, og 
skal en dømme ut fra det, tror jeg oslo 
kan se fram til en uforglemmelig fest.

Konserten var delt opp i tre deler 
hvor de to franske artistene Jerome 
noetinger og Lionel marchetti var de 
første. artistene brukte et forbløffende 
arsenal av ulike lydmedier, både akus-
tiske og elektroniske, og uten å se på 
hverandre kom de fram til et unikt 
felles uttrykk. den intense utøvelsen, 
og bruken av skarpe, nesten smer-
tefulle lyder, tvang publikum til å 
lytte med absolutt oppmerksomhet. 
tilhøreren fikk med seg hver sving-
ning i musikken, og kunne dermed 
høre det nyskapte i den dyktig impro-
viserte støyen. 

norske maja rakje og ameri-
kanske Zeena Parkins var konsertens 
ubestridte høydepunkt. rakje innledet 
konserten med å si at de hadde en 
togbillett til overs, som noen i salen 
kunne få billig. denne uanstrengt-
heten ble også reflektert i spillemåten 
hennes. hvordan hun klarte å sjong-
lere et så avansert teknisk lydbilde 
helt uaffisert, forblir et mysterium 
for meg. Kontrasten mellom de 
to –  Parkins aggressive, nærmest 
destruktive uttrykksmåte og rakjes 
mykere, mer positive form –  gjorde 
lydskiftningen mellom dem utrolig 
fascinerende. Gjennom utførelsen 
skildret de et stort musikalsk følel-
sesregister. det virket som de trigget 
hverandre, og sammen drev musikken 
videre. maja rakjes veksling mellom 
bruk av vokal og elektronikk var en 
opplevelse i seg selv, idet det kom til 
et punkt hvor man ikke lenger kunne 
skjelne mellom hennes stemme og den 
elektroniske.

siste artist, Kevin drumm, burde 
regelrett blitt arrestert for bruken av 
lydvolum. han trekker støybegrepet 
for langt, og vekslingen mellom lav- 
og høyfrekvens gjorde innslaget mer 

til en utholdenhetsprøve enn musikk. 
Jeg forstår at høyt volum her er en del av 
lydbildet, men etter all sannsynlighet er 
tinnitus det eneste inntrykket tilhøreren 
går hjem med. sillheten etterpå var så 
behagelig at man kunne mistenke at det 
var den som representerte den virke-
lige musikken. denne typen musikk 

ALL EArs VOrspIEL-
DOKKHUsET-12. JANUAr
TEKST:  INGrID ANNA TEIGEN    
ingrite@underdusken.no 

KONsErT

bak et sceneteppe etter at teaterstykket er over. 
Du ser noe du ikke burde sett, eller som du ikke 
har tillatelse til å se. Det som på avstand så ut 
som et realistisk landskap viser seg å være en 
konstruert og iscenesatt illusjon. Forskjellen er 
at Bergh blottlegger baksiden av kulissen som 
om det er en selvfølge at den skal være synlig 
og tilgjengelig for publikum.

Flere av objektene i utstillingen beveger seg. 
Bergh har blant annet stilt ut en installasjon 
som henger fra taket, og som beveger seg sakte 
rundt. Flere abstrakte former er skjært ut av en 
treplate, festet til en gjennomsiktig tråd og hengt 
i en sirkel. Både bevegelsen og utformingen gir 
assosiasjoner til barndommen. Den minner om 
en barneleke eller uro som henger over barne-
sengen. Berghs kunstverk er lekne og utforskende, 
og hun eksperimenterer med forskjellige uttrykks-
former uten at det ødelegger helhetsinntrykket. 
På et tidspunkt høres det bønnerop fra en moské, 
og minutter senere høres lyden av barnegråt. Små 
høyttalere er spredt i lokalet, og lyden er stadig 
i endring. På samme måte som utstillingen har 
en organisk estetikk er det også noe organisk 
ved lyden. Den er dynamisk og vekslende, og gir 
stemning til Berghs biomorfe landskap. 

Lokalet til Trondheim senter for samtidskunst er 
transformert. De hvite veggene har forsvunnet 
bak organiske kulisser. Allerede før man trer 
inn i galleriet er endringen tydelig. En kulisse 
er plassert med fronten mot vinduet, og lyser 
ut mot vintermørket. Sissel Bergh har montert 
lyskilder på baksiden som skinner gjennom små 
hull i treplaten. Formen på kulissen er abstrakt 
og organisk, og flere meter lang. Forsiden er 
dekorert med maling, og har, i likhet med andre 
kunstverk av Bergh, et repetitivt preg. Prikker og 
linjer gjentar seg både i kulissene og maleriene. 
Joan Mirós biomorfe former er en referanse som 
dukker opp i utstillingen. 

I Misforstå: stiller Bergh ut innrammede 
malerier på papir og det som kan kalles for male-
riobjekter eller kulisser. En av grunnene til at jeg 
stadig tenker på kulisser når jeg ser Berghs verk 
er bruken av synlige støtteverk under eller på 
baksiden av treplatene. Verket som er plassert 
mot vinduet i TSSK har sterke assosiasjoner til 
teaterkulisser. På baksiden av den malte treplaten 
er det montert et solid treverk med to støtter som 
strekker seg skrått ned mot gulvet. Baksiden er 
ubearbeidet, og synlig for publikum fra innsiden 
av galleriet. Å gå inn i galleriet er som å lure seg 

Scenisk dynamikk

MIsFOrsTÅ - sIssEL M. BErGH - TssK - 7-30. JANUAr 2011 
/ TEKST:  KArIANNE OMMUNDsEN
karianom@underdusken.no 

UTsTILLING

Norge har ingen tradisjon for å lage gode skrekk-
filmer. Det er derfor gøy når det faktisk popper fram 
en som delvis fungerer, og som for en gang skyld 
ikke repeterer den lite interessante oppskriften bestå-
ende av enten norsk natur, pene blodige jenter eller 
en skummel mann utkledd i kjole.

Mørke sjeler er regissørene César Ducasse og 
Mathieu Peteuls føste spillefilm sammen. De er begge 
av fransk opprinnelse, men virker å være godt kjent 
med norsk kultur og norsk historie. Dette kommer 
spesielt til uttrykk gjennom filmens underliggende, 
men samtidig store, miljøfokus. Det er neppe tilfeldig 
at litervis med blod i stor grad er byttet ut med 
kvelende olje, eller at de ansatte ved Hydro er 
avhengig av oljelignende væske for å oveleve.

Samtidig er ikke det politiske motivet i filmen 
så stort at det tar vekk sjangerens viktigste funk-
sjon: å skremme tilskueren. Dette kommer spesielt 
til uttrykk i en av filmens drapsscener hvor en 
gammel og mystisk mann virker å være ansvarlig 
for dåden. Det forstyrrende i scenen er ikke nødven-
digvis den fysiske volden, men heller stemningen 

Politiske zombier

Mørke sjeler - rEGI: CésAr DUCAssE OG 
MATHIEU pETEUL - ADDICT FILMs 
 / TEKST:  MArTIN T. JOHANNEssEN 
marjoh@underdusken.no

FILM

skapt av pulserende musikk og den nesten seksu-
elle gleden man kan spore i den gamle mannens 
ansikt. Et karaktertrekk som ofte er å finne i filmer 
av David Lynch, men som Ducasse og Peteul også 
beviser at de mestrer elegant. 

På den negative siden virker filmens plot å være 
noe uferdig. Muligens på grunn av det lave budsjettet. 
For når filmen for alvor begynner å ta av, og man 

forventer en uforutsigbar vending eller haugevis med 
gladvold, så slutter den. Og det er rett og slett skuf-
fende. Mørke sjeler hadde tjent på litt ekstra tid til 
å utfolde seg. Ducasse og Peteul har valgt en alt 
for enkel løsning, og den konspiratorisk historien i 
filmen kunne vært løftet flere hakk dersom filmen 
var bedre gjennomarbeidet.

Mørke sjeler har et plot som skiller seg positivt ut, men konteksten har store mangler, og filmen 
havner dessverre innenfor kategorien «stort potensial». 

Bergh danner et særegent landskap av 
udefinerbare former og organisk estetikk.

All Ears Vorspiel utforsker grensen mellom det absurde og det fantastiske, 
og viser publikum presis hvor liten forskjellen er.
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18. januar - 1. februar / 
nu nekterr kalle ud

20.

3B: Nina og Stine arrangerer tysk 
karaokekveld med slagere som 
Djengis Khan.

tirsdaG 25. Januar
Rabarbra: Fortellerkveld med 
forteller Kjell Helge Johansen som 
presenterer finske Kalevala i ord og 
tone.

onsdaG 26. Januar
Samfundet: I Klubben avholdes 
ølkurs av øleksperten Mari Fosseland 
fra Aass bryggeri 
Lillelørdag Live avholder tradisjonen 
tro jazz og vinkveld
Nova: Cinemateket presenterer 
klassikeren Broen over Kwai fra 1957.

torsdaG 27. Januar
Nova: Cinemateket presenterer 
Enter The Void av Gaspar Noé fra 
2009
Olavshallen: Trondheim 

Symfoniorkester presenterer 
Smetanas Moldau kl.19.30

FredaG 28. Januar
Samfundet: Adresseavisens leser-
avstemningens Ut-Awards vinnere 
skal kåres og feires i Storsalen  
Byscenen: Trondheim Calling Live 
blåser i gang der Byscenen, Brukbar 
og Supa forandres til frem scener. 
Denne kvelden spiller band som 
Hopalong Knut, Torch, The Dailey 
Hum og The Action Five. 
Blæst: Det progressive rockebandet 
Focus gjester denne kvelden
Familien: Brødrene Rundberg 
fra Kåfjord gjester under dekknavn 
Violet Road 

LØrdaG 29. Januar
Samfundet: I Storsalen vil 
Duplexfestivalen presenterer 
Hurra Torpedo, Black Debbath 
og Gartnerlosjen et forrykende 
sceneshow. 

Kultur-
kalenderen

K

Boktitler som inneholder ordet hjerte 
er sjelden, om noen gang, et tegn 
på kvalitet. Å gi seg i gang med Tore 
Edlands debutdiktbok Hjertet har 
ingen avstand var derfor ingen lur 
idé, men førte med seg det gode at 
jeg nå kan advare andre mot boka. 
Hjertet har ingen avstand er nemlig 
pakket med pompøse ord og utslitte, 

uoriginale motiver fra første til siste 
side. De få diktene som er tuftet på en 
noenlunde original idé, drukner i et 
pretensiøst og gammelmodig språk 
og et ellers ytterst dårlig selskap.

Det er vanskelig å sammenfatte 
klisjeene og diktenes amatørmes-
sige form på en god måte, men det 
vil her gjøres et forsøk, i diktform: 

Se for deg følgende: Du ser på film, 
og gamlingen på skjermen lener seg 
tilbake i stolen og stirrer tomt ut i 
lufta. Det er duket for tilbakeblikk. 
Teksten «1960» kommer til syne på 
skjermen, og velkjemmede unge 
menn med beltespenna godt over 
navlen svinger fnisete jenter rundt 
på dansegulvet. Hører du musikken 
i bakgrunnen? Vel, det er nettopp slik 
låtene på Berry-Go-Round lyder.

Det er med andre ord såkalt beat-
musikk , type pre-beatles, vi her har 
med å gjøre – altså 60-tallsrock før 
Beatles kom på banen. Eksempler på 
lignende band vil være Shane Fenton 
& The Fentoneseller og Bobby Angelo 
& The Tuxedos.

At et band forsøker å gjenopp-
live en slik halvdød sjanger vil kanskje 
være pussig for enkelte, men med 
tanke på at dette er deres tredje 
album, er det visst i disse retro-
pregede tider rom for slik musikk.

De 14 sporene på plata er en 
kombinasjon av egenkomponerte 
låter og oppsprita versjoner av møll-
spiste klassikere fra typer som Hank 
Williams, Otis Blackwell, Fats Domino 
og andre navn som bestemoren din 
kjenner godt.

Peter Berry & The Shake Sets 
misjon er tilsynelatende å hylle 
beatmusikken gjennom å fremstå 
som et band som kunne vært tatt 
direkte ut fra denne epoken. Dette 
har de utvilsomt greid, og aldrende 
60-tallsungdom vil nok absolutt 
kunne digge resultatet. Om gutta når 
ut til den yngre delen av befolkningen 
er jo et annet spørsmål, men samtidig 
er det et spørsmål disse trubadurene 
– i likhet med andre nisjeband – gir 
en lang faen i.

I de første minuttene oppleves 
musikken som småharry, men om 
du gir den en sjanse er det mulig 
den plutselig vil falle i smak. Faktisk.

Med mindre du er ivrig bruker av nettstedet dikt.no eller kvinne i 50-årene 
med engletro og keramikkverksted: hold deg unna denne boka.

En fiffig samling 60-tallslåter man 
uten skam både kan trikse opp 
på vorspiel og på kakebesøk hos 
bestemor

Store ord uten innhold

Vorspiel med 
bestemor?

Det holder ikke å være godt og 
blandet. Det må også være blandet 
godt. 

Stavmikserens forbannelse

BErrY GO rOUND - pETEr BErrY 
& THE sHAKE sET - JANsEN pLATE-
prODUKsJONpLATE / TEKST:  ErIK 
MELING sELE
erikmeli@underdusken.no

pLATE

HJErTET HAr INGEN AVsTAND – TOrE EDLAND – pUBLICA FOrLAG / 
TEKST: HANNE GrYDELAND
hannegry@underdusken.no

BOK

NYTTÅrsKONsErT – TrONDHEIM sYMFONIOrKEsTEr M.FL. – 
OLAVsHALLEN – 07. JANUAr/ TEKST:   MArKUs TOBIAssEN
     mtobiassen@underdusken.no

KONsErT

Adresseavisen og Trondheim 
Symfoniorkesters nyttårskon-
sert illustrerer alt som er galt med 
kjøkkenredskapet stavmikseren. 
Du har en kjøkkenbenk fylt med 
de beste ingredienser. Gulerøtter i 
Stian Carstensen og hans trekkspill, 
estragon og peppermynte i Pelbo, 
poteter og indrefilet i et av landets 
største symfoniorkestre, jordbær og 
rips i musikalartist Katrine Strugstad 
og til slutt den lille hemmelige ingre-
diensen, som skal toppe smaken, i 
tryllekunstner Tore Torell.

Men istedenfor å ta seg tid til å 
lage en forestilling hvor alle disse 
ingrediense får komme til sin rett, 
har arrangørene benyttet seg av 
snarveien på kjøkkenet: stavmik-
seren. Stavmikseren er en kald jævel. 
Han kutter uten tanke for helhet og 
kvester avgårde med sylskarpe kniv-
blad. Når stavmikseren er ferdig er 

det hele blitt til en grøt hvor det er 
vanskelig å dra kjensel på noe som 
helst. Gode enkeltbiter til tross. 

Nyttårsforestillingen åpner 
med «Montagues and Capulets» 
fra Romeo & Juliet. Deretter entrer 
multiinstrumentalist og moromann, 
Stian Carstensen, scenen. Musikken 
består av et møte mellom trekkspill-
viser og symfoniorkester. Det går 
greit nok det. Men idet han går av 
scenen, drar man først i gang med 
opera av Händel. Så topper man nok 
en gang pompøsiteten med Figaros 
bryllup og hvite duer. Og når man 
så har nådd toppen, stuper vi ned 
i den sviskefylte musikalverdenen 
med Katrine Strugstad og «Don’t 
Cry for Me Argentina». Skiftene er så 
usammenhengende, og uten noen 
som helst rød tråd, at det hele blir 
bisart. I likhet med nyttårsaften har 
Nyttårskonserten det problemet at 

man ikke aner hva man skal feire 
utover at vi kjøper ny kalender. 
Konserten har løst problemet ved 
å feire alle kulturpersonligheter i 
Trondheim. På en gang. 

Etter pausen er overgangene 
bedre planlagt, og snikpremieren på 
scener fra Det Norske Teaters oppset-
ning av Carl Frode Tillers Innsirklingen 
blir et høydepunkt. Så tar det hele 
av i et avslutningsnummer med 
«Kanskje kommer Kongen». En 
rekke mennesker, som til da ikke 
har vært med på forestillingen, skal 
av uforklarlige grunner hentes opp på 
scenen, mens det regner ballonger 
og siste vers spilles fem-seks ganger. 
Litt fornøyelig, men først og fremst 
forvirrende. 

Mitt hjerte vrir seg
i smerte
når jeg om sidene 
blar
Intet ord blir sagt
som ikke er sagt
tusen ganger før
Dypsindighet er mer enn
store ord
som hjerte, død, sorg,  
kjærlighet
men dét
ser ikke dikteren ut til å 
forstå.

tirsdaG 18. Januar
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene

onsdaG 19. Januar
Samfundet: Lillelørdag Live med 
Jazz og Vinkveld i Edgar
Trøndelag Teater: Stykket 
Vinterreise - Vårdrøm av  
Nord-Trøndelag Teater kan oppleves 
på Studioscenen.

torsdaG 20. Januar
Blæst: Kvelertak vil rocke pusten ut 
av de fleste 
Samfundet: Wheelie Johnson be 
Happy spiller releasekonsert i Edgar
Olavshallen: Trondheim 
Symfoniorkester presenterer Mozarts 
Fløytekonsert
Familien: Opplev atmosfærisk 
indierock med bamdet Rest of My 
Life 
Nova: Cinemateket presenterer The 
Last Picture Show kl. 18

FredaG 21. Januar
Samfundet: Urørt-finalen presen-
terer fem finalister i Storsalen
Trøndelag Teater: Ibsens stykke 
Et Dukkehjem har premiere på 
Hovedscenen
Blæst: Det er klart for Sellout kveld! 
med Hiawata og Kenneth Isaac & The 
Freedom Machines.

LØrdaG 22. Januar
Samfundet: I Storsalen avholdes 
samfundsmøtet Konfidensielt 
 The Gin and Tonic Youth spiller 
konsert på Klubben 
Det Bylarm aktuelle bandet, Lovecult, 
spiller konsert på Knaus
Olavshallen: Lørdagskonsert i 
Kammersalen
Dokkhuset: Beady Belle spiller søt 
musikk denne kvelden 
Familien: Dj Ranja spiller 
Avant Garden: Flamenco 
Trondheim presenterer deres 
elevforestilling
 
sØndaG 23.Januar
Samfundet: Den kontroversi-
elle søndagsfilmen Manhattan vises 
i Storsalen

mandaG 24. Januar
Trøndelag Teater: Opplev en 
moderne oppsetning av Ibsens Et 
Dukkehjem

Byscenen: Trondheim Calling Live 
presenterer denne kvelden band som 
Perbo, Your Headlights Are On, 22, The 
Avalanche, Like Rts From a Sinking Ship

sØndaG 30. Januar
Samfundet: I Storsalen er det tid for 
klassisk Disney med filmen Løvenes 
Konge

mandaG 31. Januar
Credo: Bandet The Core viser muskler 
Nova: Cinemateket presenterer 
filmen Enter the Void. 

tirsdaG 1. FeBruar
Nova: Cinemateket presenterer 
filmen Irreversibel av Gaspar Noé. 
Trøndelag Teater: En samling 
gjøglermonologer presenteres i Mistero 
Buffo men Hans Petter Nilsen. 
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene. 
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     ... at SP

Spit(frå lågtysk), 

Spitposten registrerer:
... at ja, Nærum, nå er Norge trygt 
igjen
... at et lettelsens sukk høres fra man-
sion Krekar
... at uff, UFFA-huset brente ned
.. at raddisene er røyket ut
... at UFFA-meg, hvor skal de aske-
faste anarkistene gjøre av seg
... at der kom den endelig
... at apropos endelig, Unge Høyre 
jublet sikkert
... at vi gir faen uansett
... at anarkister kan klappes ned
... at men ingenting er som et or-
dentlig pølsebål
... at Digernes er dyktig på foto
... at serr.
... at den overnevnte rektoren har 
rubiks kuber i flertall på kontoret
... at åja, er det det han driver med
... at Spitposten mistenker at han øver 
til Nordic Open
... at Samfundet er i tvilling-trøbbel
... at hvem er hvem, hvem sier hva 
når, og hvordan ble han Misfit-
president?
... at og hvem av dem burde vært i 
Pirum?
... at NSO nekter å uttale seg om 
Maria Amelie
... at vi nekter å tro at NSO har tatt et 
internt standpunkt – om kaffetrak-
teren sin
... at de er noen forbaska pingler alle 
sammen
... at de har tatt stilling likevel. På 
knærne foran statsmakta
... at vi vil ikke stå på kne foran Jens
... at det overlater vi til andre
... at på snakk om andre, vi fikk 
julekort av Pirum
... at de ønsker oss vistnok en sånn 
passe god jul
... at sånn passe god jul tilbake
... at vi har hodet under armen.
... at Du....plex?
... at Trekant-Thomas har høy me-
tabolisme
... at det fikk fitteblekkas utsendte 
vagina erfare
... at Kondomeriet har doblet, nei, 
triplet, nei, dobbelpenetrert omset-
ningen etter trekanten
... at de gikk sikkert bra etter tv-
programmet også
... at vi sier som UNE: Vi tar det i 
kveld.
... at Spitposten sender sine åtte ster-
keste journalister til oppgaven.
... at Maria Amelie ble lei av å leke 
gjemsel.
... at det tar Storberget seg av, han er 
mesteren
... at gjengmedlemmene synes det er 
kjempegøy å jobbe på Samfundet.
... at lærerikt er det også.
... at jassågitt.
... at lær å gå i overskudd?
...at syklusen til fotoredaktøren er i 
fokus.
...at følg med på mail!
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Mullah Myser...

KLINKEKULER
Femten år etter at Kuwait vant det siste offisielle 
VM i klinkekuler for menn, er det stadig vanskelig 
å finne et godkjent arrangement å dekke. Vi gikk 
derfor til Cecilienborg barnehage på Byåsen, for 
lettest å dokumentere for deg hvilken snasen 
hobby dette er:
12.40: Linjene er trukket av barnehagetante 
Lisbeth, før deltakerne kommer ut av varme-
bodene, klare til kamp.
12.47: Bastian setter første kule, klart glass, rett 
i potten, og sprer 4 ormiser og 1 doggis ut av 
sirkelen. Martine begynner å gråte.
13.01: Tobben drefser en norsk muris inn i fron-
trekken, og vinner med det hele 6 kuler, hvorav 
3 er melkiser. Spredt applaus. Tilskuer Embrikk 
lukker sin Le Monde Diplomatique i fanget og 
nikker anerkjennende.
13.23: Ronny slipper sin Doser-kule fra en venstre 
G-sving og lager krater i isen. Ingen kuler gjen-
står. Lisbeth annonserer formiddagslur.

POGS
Kretsmesterskapet i tradisjonell Pogs uten flip-
ping tok en overraskende vending mandag, da 
Kent Hammer fra Orkdal snudde semifinalen fra 
stillingen 561 - 140 til 691 - 2042 på under to 
timer.
Hammer er viden kjent for sin kasteteknikk, og 
har da også et motiv av Pogs-legenden Haywood 
Flemming på slammeren sin. Ikke før motstander 
Karianne Flåtten fra Melhus stablet potten sin 
på høyre kenk, brukte Hammer knokkelkast for 
å «drive inn buskapet», som han liker å kalle det.
For ordens skyld: Flåtten leverte inn en klage 
til Pogsforbundet (PFu) etter dysten, fordi hun 
mente startavgjørelsen ved stein, saks, papir ikke 
ble avholdt på forskriftsmessig måte. Klagen 
behandles innen finalen i juli.

STEINING
Avarten «Kasting utfor stup» av steining er 
en sjelden omtalt, men ofte utøvd rekrea-
sjonshobby i indre deler av Iran og andre land 
som foretrekker selvjustis. I en mms-overført 
ikke-direkte-sending kunne våre ekspertkom-
mentatorer i studio omtale januarutgaven av 
«Dive and die»-konkurransen i nevnte område:
«Ja, Erling, her ser vi hvordan lag 13 allerede 
har et fast grep om sin markør. Legg merke til 
fast backens fotstilling nå, dette har han øvd 
på. Vi må forresten beklage til våre seere den 
noe ugunstige lydkvaliteten på sendingen, det 
skyldes en tommel som kom i veien for mikro-
fonen på mobiltelefonen.»
«Du har helt rett i det du sier om fast backen 
deres, Jon, og vi vet at lag 7 har en ekstremt

  med svært heldig utgang
  myke og rolige bevegel-
  vennlig klaps på stumpen
  masse som vi ser komme
  luftig svev nedetter dal-
  urovekkende hyl fra
  dinejad løper bort til side-
  utrolig at han blir med ned
  ikke tidligere observert i
  verdig konklusjon for årets 

«Dive and die», om jeg får si det selv, Jon.» 

Den 25. juni 1987 kommer den lille arbeidsh-
esten til verden. Det få kan forutse, er at kra-
batens pågangsmot og innsatsvilje vil gjøre 
ham til to av Student-Trondheims mest profil-
erte personer.

– Han er helt vill. Jeg ser utrolig høyt opp til 
ham, sier en anonym kilde om arbeidsjernet, 
hvis navn, men ikke bilde, vi velger å utelate i 

ISFiT-president lever dob-
beltliv. – Skjønner ikke at 
han fikser det, sier anonym 
medarbeider.

En travel hverdag
Ove Gustafsson, TØH
Personlig våpen: Joint Strike Fighter
Styrke: Er i gang med flere pilotprosjekter.
Svakhet: I økonomisk ruin.
Motto: Ingen thør å thøyse med oss - vi har de thøffeste flya klare 
til å sloss.

Bjørn W. Amundsen, BI
Personlig våpen: In symphony-
opptak av «Money, money, 
money», på repeat.
Styrke: It’s a rich man’s world
Svakhet: The history book on the 
shelf, is always repeating itself. / 
Won’t somebody help me chase 
the shadows away?!
Motto: BU!

Torbjørn Digernes, NTNU
Personlig våpen: Universitetsstatus
Styrke: Er allerede et universitet.
Svakhet: Ingen
Motto: Fuck you - vi har allerede 
en U

Stig O. Erlid, NKF
Personlig våpen: Atombombe 
(illustrert)
Styrke: Vil bli bedre på alt
Svakhet: Må bli bedre på alt
Motto: Skip o’hoi, i forhold til oss 
blir Torbjørn en Little Boy.

Trond Michael Andersen, HiST
Personlig våpen: Ett godt hode
Styrke: Venter nå bare på bevilg-
ninger over statsbudsjettet
Svakhet: Venter nå bare på 
bevilgninger over statsbudsjettet
Motto: Kjære Torbjørn, vær litt på 
glid - vi går gjerne for remis.

Den store universitetskampen
Fem rektorer, fem personlige våpen. Kampen om universitetsstatus er i gang. 

Dette blir spennende, dere!

Hobbysiden
 - for deg som ikke vet hva «hobby» betyr -

denne saken.
Kilden, som jobber tett med rivjernet på flere are-

naer, beskriver en vennlig, men ofte litt fraværende 
sjef og medarbeider. Med så mange baller i lufta, 
skulle man gjerne hatt fire armer, nevner hun.

– Og det er jo akkurat dét alle tror han har. Jeg 
har flere ganger sett ham være møteleder for én 
organisasjon, og så troppe opp i samme antrekk i 
Samfundet-styret. Det jeg virkelig ikke skjønner er 
at ingen har avdekket dette. 

Det blir noen merkelige situasjoner, får Spit-
posten vite, da den ulastelig arbeidssomme ideali-
sten har to kjærester, to hybler og to sett med Bat-
tlestar Galactica-brettspillet, som han spiller med to 
sett venner, som han også deler med hverandre.



Baktanker

edelt metall
Da hun kom hjem var farens bil borte. Hun 
forsto at noe var galt. I stua satt lillebroren 
oppslukt i et eller annet tv-show. ellers var 
det stille i huset. Mora og søsteren sov. På 
søsterens rom, vel å merke, mora hadde sovet 
der siste uken.
Sa hun ikke fikk sove i dobbeltsenga mer.
Far er i byen, sa lillebroren. 
På denne tida av døgnet? Hva gjør han der 
tro?
Plutselig hørte de et klikk i døra, og faren 
kom inn. Han gikk rolig gjennom stua og 
videre mot kjøkkenet, uten å snakke med 
dem. Ville ikke si hvor han hadde vært.
Jenta og broren undret seg. Deretter gikk han 
stille til soverommet og la seg. Lillebroren 
fulgte eksempelet ikke lenge etter. 
Jenta gikk ut på kjøkkenet. Det var halv-
mørkt. I lufta hang det spagetti-lukt fra 
middagen, og jenta famlet seg bortover mot 
kjøleskapet på leting etter litt kveldsmat. Med 
ett fikk hun øye på noe som glinset i halv-
mørket. Der, på kjøkkenbenken. Det måtte 
være av gull. Hun strakte hånden mot det, 
og kjente metallets kalde overflate gli under 
fingertuppene.
Det var farens giftering.
***
Stille, stille.
Ingen sier noe. Det blir det stillhet av. 
Stillheten er vond.
Dagene går, samtidig som småpraten sakte 
men sikkert vender tilbake. Praten om små, 
hverdagslige ting. Små, og ufarlige ting. De 
store og farlige tingene ligger ennå uberørt. 
Jenta er bekymret. Farens ring kom hun 
over i en bortgjemt skuff en dag hun ryddet. 
Moren har ikke sagt noe, og holder frem-
deles til på søsterens rom. Lillebroren aner 
fred og ingen fare. tv-showene er stadig like 
spennende.
regninger betales. Foreldremøter holdes. 
treninger, fotballkamper og skidager.
Ingen sier noe.
Stille.
en dag ser jenta at moren heller ikke går 
med ringen sin lenger.
Fremdeles er ingenting sagt.
Men så altfor mye er bestemt.
Rosemary

RetuRadResse

Under Dusken
Singsakerbakken 2e
7030 trondheim
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