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

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

Var valgkamp
Et sted på veien mot en normaltilstand 
slutter den altoppslukende samholdsfø-
lelsen og kollektive sorgen. I valgkampen 
holdes den likevel kunstig i live. Et nasjonalt 
traume i forkant av en måned med brød og 
sirkus skaper en var valgkamp. 

I dette nummeret kan du lese om hvordan poli-
tikerene opplever det å drive valgkamp denne 
høsten. Ordbruken er endret, kampsakene er 
revurdert og konfrontasjonsviljen er lavere. Den 
gjennomgående erfaringen i møtet med publikum 
er delt mellom en følelse av mer åpenhet og imøte-
kommenhet, men også mishagsytringer og motvilje 
mot å ta opp konflikttemaer. 

Ungdom og studenter blir spesielt truffet, mye 
fordi skoledebatter jevnt over holder et høyere 
konfrontasjons- og konfliktnivå. I år er de full-
stendig fraværende. Ved Universitet i Stavanger 
ble høstens valgkamp forsøkt avlyst i et perfekt 
illustrert eksempel på hvordan det insisterende 
tviholdingen på den nasjonale og kollektive sorgen 
etter terroraksjonen 22. juli får unødvendige nega-
tive konsekvenser. Det er vondt steg å ta, men skal 
man kunne få et meningsfullt utbytte av en av våre 
viktigste demokratiske prosesser, må man begynne 
å snakke om elefanten i rommet. Det er en mer 
redelig framgangsmåte enn å fortsette runddansen 
hvor man febrilsk forsøker å unngå ethvert poten-
sielt støtende utsagn i en tåspissgang som til slutt 
gjør at vi snubler i vår egen fintfølelse. 

En bevisstgjøring på konsekvensene av å la 
ekstrem hatretorikk få gå uimotsagt har vi etter-
trykkelig fått, men svaret så langt har fortinnsvis 
vært å endre språkbruken i det offentlige uten vilje 
til virkelig konfrontasjon. På nettet murrer dermed 
den samme retorikken som før, men med et rama-
skrik om sensur i tillegg. 

Og om ordbruken endres, men meningsinn-
holdet forblir det samme, hva oppnår man da? 

Vi opplever en valgkamp med silkehansker på. 
Og når man bruker silkehansker i valgkampen blir 
rekken av selvmotsigelser endeløs. En valgkamp 
preget av ord om mer åpenhet og demokrati, fulgt 
opp av frykt for å snakke om noe som helst som 
kan virke støtende, kynisk eller opportunistisk. 

Hans Geelmuyden turte å legge den kollektive 
sorgen bak seg og viste veien mot en virkelig valg-
kamp. Politikerene er allerede godt i gang med å 
legge så mange åretak mellom seg og Geelmuyden 
som de kan. 
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Institutt for kunst- og 
medievitenskap ved 
NTNU er i harnisk 
i etterkant av Stian 
Hansens uttalelser.
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Innovasjonsprofessor Sjur 
Dagestad er lei av brønnpissere 
og surmaga forelesere.

Velkommen til festivalen 
som har alt. Alt untatt 
biletter, markedsføring og 
fastsatt program.Foto: Christina Undrum Andersen

Foto: Lars Erlend Leganger

Foto: Silje Krager



(Illustrasjon: Håvard Karlsen)

Noen av disse svindlerne roper ut på Under Dus-
kens nettforum om solidaritet blant studenter. Det 
argumenteres med at vi som studenter har så lite 
penger at det er moralsk forsvarlig å håve inn mer 
enn vi er tiltenkt. Det er ikke noe nytt at de som 
utelukkende lever på Lånekassens midler må snu 
på hver tikrone for å hjulene til å gå rundt, men 
hvorfor skal det vekke solidaritet med bortskjemte 
mammagutter som ønsker å ha lange fingre ned i 
både statens og foreldrenes lommer? Hva med so-
lidaritet med ærlige studenter som tar på seg to 
ekstrajobber for å betale hybelen sin?

Det er fellesskapet som lider når en liten grup-
pe klåfingrede banditter ikke klarer å begrense sin 
egen grådighet. Disse studentsvindlerne snylter 
utrettmessig til seg av nordmenns skattepenger. 
De er ikke noe forskjellige fra vanlige trygdesnyl-
tere. Nå vil Lånekassen intensivere jakten på dem. 
Ressurser som kunne blitt brukt på å gi oss studen-
ter et bedre tilbud skal altså heller brukes på dem 
som ikke bryr seg om resten av oss. 

I tillegg bygger snylterne ned tilliten som skal 
eksistere mellom staten og studentene. Fortsetter 

denne utviklingen over lengre tid, er det ikke uten-
kelig at staten blir mindre sjenerøs også overfor 
den ærlige studentmajoriteten. Nav har blitt an-
klaget for å forhåndsbehandle sine klienter som 
potensielle snyltere. 
Hvor langt skal det gå før Lånekassen gjør det 
samme med studentene? Kanskje kommer bevisets 
byrde til å ligge på oss lånetakere, som med kopier 
av leiekontrakter og huskontroller må overbevise 
Lånekassen om at vi forteller sannheten når vi 
oppgir ny adresse.

For at en svindel av Lånekassen skal fungere, 
må noen disponere en adresse som snylterne kan 
oppgi som sin egen. Det er gjerne bekjente som 
faktisk bor på hybel, men som heller ikke har noen 
kvaler ved å lyve til Lånekassen. Heleren er like 
ille som stjeleren, sies det. Det burde ringe en mo-
ralsk alarmbjelle hos de som får forespørsler om å 
«huse» kriminelle. Ringer din?

Når Lånekassen skal på studentjakt for å finne 
de som ikke bor hvor de hevder å bo, ønsker jeg 
dem velkomne. Jeg håper de drar disse svindlerne 
ut av sine fantomhybler, plasserer dem i de samme 
registrene som andre trygdesnyltere, og fratar 
dem enhver rett til å søke om nye studielån.

Kanskje står en av dem bak deg og leser avisen 
over skulderen din. Jeg tviler ikke på at de leser 
nettopp denne avisen, den er jo tross alt gratis. Da 
vil jeg henvende meg til snylteren bak deg: Du skal 
vite at jeg håper Lånekassen kommer etter deg. Og 
jeg håper at de finner deg. 

Det er lite som tar fra meg den naive barnetroen 
på medmenneskelighet mer enn folk som er skamløse 
nok til å misbruke sosiale støtteordninger for egen 
vinning. Slike mennesker finnes også blant studente-
ne, viser Lånekassens undersøkelse av studenter som 
oppgir falsk informasjon for å motta stipend.

Undersøkelsen avslørte i forrige uke at fem prosent 
av studentene som i forrige semester hevdet å bo på 
hybel, i realiteten bodde hjemme hos foreldrene. Mo-
tivet for å lyve om adressen er det at man som hjem-
meboende student får omgjort mindre at lånet til sti-
pend ved bestått eksamen. Undersøkelsen tok for seg 
et utvalg på tusen studenter, men dersom tallene er 
representative for alle landets studenter betaler Låne-
kassen årlig ut 96 millioner kroner til studenter som 
ikke har krav på denne støtten.

Statens lånekasse for utdanning skal være det 
norske samfunnets garanti for at alle har like økono-
miske muligheter til å skaffe seg en utdanning, uten 
at det stopper de som snylter. De sitter hjemme hos 
mor og far, hvor de spiser kjøttkaker de ikke har kjøpt 
selv, mens de til Lånekassen hevder de står på egne 
ben.

De skamløse bandittene
En liten gruppe studenter skyter alle oss andre i føttene.

Jeg håper de drar disse svindlerne 
ut av sine fantomhybler.

Anders Havdal Tangenes
Nyhetsredaktør
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«Tenk deg et navigasjonssystem som ser der GPS-signalene må gi 
tapt.»

Slik reklamerer NTNU for lanseringen av et guidesys-
tem som skal hjelpe forvirrede og bortkomne studenter på 
campus. NTNU blir det første universitetet i verden hvor 
du kan navigere deg frem innendørs ved hjelp av mobiltele-

fonen, når de onsdag 31. august lanserer Campusguiden. Na-
vigasjonsprogrammet er laget i samarbeid med Trådløse 
Trondheim AS. Versjonen 
av smarttelefonprogram-
met som skal lanseres den-
ne uken er en betaversjon. 

 
hendt:

UD FOR

25 åR SiDEN
På NTH 
synes 
holdningen 
å være at 
«Studenter 
er ikke kveg, 
de skal bare 
behandles 
som det.» 
(...) Ola 

Trætteberg kan vel kanskje ha 
rett i at NTH må være et fjøs, 
men personlig synes jeg nok at 
Kavli & co kunne behandlet sine 
husdyr litt bedre. Det blir bedre 
melk til alle på den måten.

75 åR SiDEN
Det første 
møtes 
sødme!
Salen var 
full lenge 
før utløpet 
av det 
aka-
demiske 

kvarter, som styret forlenget 
med ytterlige ti minutter. Og 
gammelmannskvadranten var 
befolket av ungdom i en grad 
som fik de få hvithårede eller 
skaldede til å føle seg hensatt til 
annen – kvadrant.
Så stod den gamle rabulist, nu 
den fredsommelige statsråd 
Alfred Madsen på talerstolen 
og utmalte det nye planstyrte 
Norge med flittig viksomhet i 
verksted og på anlegg slik at 
det gikk glade ilinger nedover 
ryggen på alle vordende 
ingeniører.

10 åR SiDEN
Nå koster 
halvårs-
kort 300 
kroner og 
helårskort 
500 kroner. 
Studenter 
fra andre 
læresteder 

enn NTNU må riktignok ut med 
litt mer. Før sommeren var 
prisene henholdsvis 250 og 400 
kroner. Studentsamskipnaden 
i Trondheim og NTNUI deler 
på inntektene fra trenings-
avgiften. Men NTNUI har ikke 
økt sin medlemsavgift, det er 
Samskipnaden som står bak 
økningen.

«- En 17. mai pyntet vi vår eldste datter i kofte. Da joiket folk etter henne.»
Spesialist i psykologi Elisabeth Gerhardsen på at samer fortsatt opplever diskriminering i Oslo

Vil bygge studentboliger
Regjeringens Boligutvalg har i en rapport foreslått å øke 
byggingen av studentboliger fra dagens 1000 til mini-
mum 1500 boliger i året. Norsk studentorganisasjon for-
venter at regjeringen gjennomfører forslaget i budsjettet 
for 2012. 

- i dag står 15.000 studenter i kø for å få en studentbo-
lig. Det er 2214 flere enn i fjor. Med den årlige veksten i 
antallet studenter er det helt nødvendig å skru opp tem-
poet i 

byggingen av studentboliger kraftig, og det haster. 
Dette er et klart signal til regjeringen om at det er behov 
for en økt satsing, sier leder Kim Kantardjiev i NSO i en 
pressemelding.

Økt treningsavgift
Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) sitt treningstil-
bud har steget kraftig i pris dette semesteret. Medlemmer 
av NTNUi må i år ut med 950 kroner for å ha tilgang til 
idrettsbyggene hele året, mot 550 kroner i fjor.

SiT viser til sitt økte tilbud som begrunnelse for pris-
stigningen. Store summer går med til byggingen av det nye 
idrettssenteret på Solsiden.

– Vi beklager at prisøkningen ble såpass kraftig, men 
se litt hva du får igjen for pengene: Et bredere og bedre 
treningstilbud, økt kapasitet og bedre plass, skriver SiT på 
sine hjemmesider. 

Resten av overskuddet skal gå til finansieringen av Gløs-
haugen idrettspark. Det nye idrettsanlegget i Dødens Dal, 
som ble offisielt åpnet 26. august, har kostet mellom seks og 
syv millioner kroner.

– Det å ha en hjemmebane ser vi på som en stor verdi, 
sier fungerende daglig leder Simen Vogt-Svendsen i NT-
NUi.

– Frykter du færre medlemmer på grunn av de økte prisene?
– Det er klart at økningen skaper litt usikkerhet i for-

hold til medlemstall, men vi håper og tror at det ikke vil 
påvirke tallene så mye, sier han.

Les mer om åpningen av Gløshaugen idrettspark på un-
derdusken.no

38 %
...prosentandelen av stemmeberettigede som 

var sofavelgere ved forrige kommunevalg

Avlyst valgkamp
Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 
avlyste først valgkampen ved universitetet, melder Univer-
sitas. 

– Vi ønsker ikke at studentene skal bli utsatt for press 
og måtte ta hurtige avgjørelser i forbindelse med forhånds-
stemmingen som foregår de samme dagene, sa nestleder 
Lasse Heggedal i StOr til studentavisen i Oslo.

Politikerne i Stavanger reagerte kraftig på den avslyste 
valgkampen. 

– Studentene er modne nok til å ta selvstendige valg. Vi 
driver valgkamp på de videregående skolene, da er det jo 
uhørt at universitetsmiljøet ikke skal få samme mulighet, 
sa FrP-politker Alte Simonsen.

i ettertid gikk studentorganisasjonen tilbake på vedta-
ket sitt, og inviterte partiene til å drive valgkamp på cam-
pus likevel.

 

Dette har 

(Illustrasjon: Christina Undrum Andersen)

Veiviser på NTNU



Stian Hansen har misforstått de 
humanistiske fagenes nytteverdi 
på jobbmarkedet. I Hansens verden 
blir ingeniørstudenter ingeniører, 
medisinstudenter leger, og hvis ikke 
filmvitenskapsstudenter automa-
tisk får jobbe som filmvitere, burde 
de snu i døra på Dragvoll og søke 
jobb på Rema 1000 først som sist. Slik 
fungerer det ikke for humanistiske 
fag. Filmvitenskap, som mange andre 
humanistiske fag, gir kompetanse 
studenten selv har ansvar for å reali-
sere i arbeidslivet. Instituttets ansvar 
er å lære studenten om film, ikke 
å lære studenten å skrive jobbsøk-
nader eller å sette i gang en kinofilm. 
Filmvitenskap er ikke en profesjons-
utdannelse, men en utdannelse 
som gir kunnskap man kan bruke 
i flere sammenhenger. Stipendiat 
Christer Bakke Andersen ved IKM 
forteller på Under Duskens nett-
sider om medstudenter som har fått 
jobb i kino, filmbyråer og i filmfesti-
valen Kosmorama. Slike jobber vokser 
ikke på trær, og forutsetter et kunn-
skapsnivå og engasjement høyere 
enn det som trengs for å klippe og 
lime fra en tekstgenerator. Som Stian 
Hansen selv sier i en kronikk i forrige 
utgave av Under Dusken, er erfa-
ring alt som gjelder i mediebransjen. 
Selv setter han frivillig arbeid over 
studier, men det trenger ikke å bety 
at en utdannelse ikke har noe for seg. 
Det er heller ikke noe i veien for å 
gjøre begge deler. Hansen glemmer 
den grunnkunnskapen mer dypt-
gående studier kan gi, som vil være 
nyttig i de fleste av jobbene filmvi-
tere ender opp i. Studentene som 
ender opp i forskning og forvaltning 
tar stor bruk av det Hansen omtaler 
som pseudovitenskap. Hansen mener 
man kan lære seg filmvitenskap ved 
å se filmer fra sofakroken. Det blir 
som å sette høytskrikende fotball-
supportere til å dømme en VM-finale. 
Myrstads undersøkelser viser at minst 
76 av de 171 mastergradstudenter 
som har gått ut av IKM, har fått rele-
vant jobb, noe som er en langt 
høyere andel enn hva Hansens reto-
rikk om «utopiske karrieredrømmer» 
antyder. Noen røykpakkeadvarsler 
om at «Dette studiet kan gi deg lav 
inntekt og høyt studielån» bør få bli 
på Hansens tegnebrett.

www.underdusken.no
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Erland Årstøl
Nyhetsjournalist

Studentenes 
ansvar
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– En dyktig konstruert bløff
Ved institutt for kunst- og medievitenskap raser nå 
debatten etter Stian Hansens utspill om useriøse  
mediefag. De mener Hansens 14 eksamner i film- og  
mediefag har gitt ham mer kompetanse enn han  
innrømmer.

om angående å studere film- og medie-
vitenskap. Selv om hele oppgaven min 
ikke er svada, trenger man ikke å ha 
studert filmvitenskap for å gjøre seg 
opp en mening om film, sier han.

Han frykter nå at iKM retter skytset 
mot ham fremfor å ta debatten om lette 
fag.

– Det virker som kritikken går mest 
på meg som person og oppgaven min, 
ikke problemet jeg prøvde å belyse ved 

å gå ut med dette. Det at jeg har tatt 
andre film- og mediefag bør ikke være 
nok til å få en C i FiLM1003, sier han.

Hansen er ikke bekymret for å miste 
godkjenningen i emnet og sier han 
anser seg selv som ferdig på NTNU. 

– Det eneste problemet kan bli 
Lånekassen. i verste fall må jeg vente 
et år til før jeg kan ta opp eksamen 
igjen og så få det avskrevet på studie-
lånet, sier han. UD

Stipendiat i filmvitenskap Christer 
Bakke Andresen ved institutt for kunst- 
og medievitenskap (iKM) kaller saken 
for en storm i et vannglass. 

– Dette er en dyktig konstruert bløff 
av Hansen og han går ut med dette når 
semesteret begynner. Det virker som 
han forsøker å skremme nye studenter 
fra å studere ved iKM. Karakter C på 
et basisemne er ikke noe stort og han 
hadde aldri klart dette uten å bruke 
kunnskap han besitter fra før, sier han.

Sier mer om hans 
dømmekraft
instituttleder og filmviter Anne 
Marit Myrstad ved iKM mener det 
er grunn til å tro at Stian Hansen 
har mer kunnskap enn han later som 
i media. Myrstad har etter oppslaget 
i forrige Under Dusken selv lest 
Hansens eksamensoppgave, og tviler 
på besvarelsen i stor grad kan tilskrives 
tekstgeneratoren.

Hun mener det faktum at studenter 
kan klage på sensur åpner for at feil 
kan skje, men avviser at det har skjedd 
i dette tilfellet. 

– Dette konkrete eksemplet på 
sensur er ikke egnet som en illustrasjon 
på at vi hopper bukk over vurderingen, 
eller triller terning. Hadde besvarelsen 
virkelig vært meningsløs svada, ville 
saken vært mer alvorlig for vår del. 
Stemmer det som Hansen hevder, at 
besvarelsen er framkommet på til dels 
uærlig vis, sier det langt mer om hans 
dømmekraft enn om sensor og faget, 
sier Myrstad. 

Hadde blitt oppdaget
Det var Hansen selv som kalte store 
deler av oppgaven sin svada. Med 
utdrag fra besvarelsen ønsket han å 
illustrere dette.

«Filmen åpner for meningskonstruk-
sjon på flere nivåer, og promoterer 
tilsynelatende et deterministisk og 
dialektisk virkelighetssyn med dekon-
struert feminisme og et dystert blikk 
på mannens rolle og det moderne 
kapitalistisme.» 

Universitetslektor Dagfinn Ritland 
var emneansvarlig for emnet FiLM1003 

da Hansen avla sin eksamen. Han 
mener at oppgaven er mer enn bare 
svada.

– Selv om Hansen har gått seg vill i 
en del begreper, har oppgaven likevel 
kvaliteter. Han har valgt en interessant 
problemstilling og anvender relevant 
teori på en fornuftig måte, sier Ritland.

Anne Marit Myrstad legger til 
at Hansen før han begynte på dette 
filmemnet hadde tatt eksamen i 14 flere 
film- og mediefaglige emner. Det første 
så tidlig som i 2004.

– Når han har studert i så mange år 
kan han ikke ha unngått å tilegne seg en 
del fagkunnskap. Det er ikke oppsikts-
vekkende at han klarer å oppnå en C i 
et basisemne i filmvitenskap etter å ha 
avlagt eksamner i så mange relevante 
emner tidligere. Hadde besvarelsen 
vært så meningsløs eller uten egenpro-
dusert innhold som Hansen antyder 
hadde det blitt oppdaget, sier Myrstad. 

iKM vil nå undersøke om innrøm-
melsen til Hansen får konsekvenser. 
i verste fall kan han miste godkjen-
ningen i emnet. Myrstad mener 
bruken av tekstgenerator kan gjøre at 
oppgaven må underkjennes, da bruken 
kan klassifiseres som avskrift.

– Vi kan ikke sitte på slik informa-
sjon uten å gjøre noe. Denne saken skal 
vi forfølge, sier Myrstad.

Aktiv nettdebatt
Førsteamanuensis Jon Raundalen ved 
iKM syntes debatten som Hansen har 
startet er interessant, men mener den 
tidligere studenten har vært uryddig i 
måten han har gått ut på. Han mener 
Hansen har misforstått humanioras 
rolle som en objektiv vitenskap, slik 
som realfagsvitenskap. Raundalen har 
vært svært aktiv i forskjellige debatt-
forum for å møte Hansens arguementer. 

i et innlegg på Under Duskens hjem-
mesider skriver Raundalen

«Hansen har ikke avslørt noe som 
helst om studiekvaliteten ved NTNU 
(...) mens det er hans egen mangel på 
engasjement i studiene og manglende 
forståelse for vitenskapen han ga seg 
i kast med som står avkledd tilbake.»

Har bare presentert fakta
Stian Hansen avviser at han forsøker 
å skremme nye studenter fra å studere 
film- og medievitenskap, men mener 
han heller forsøker å informere dem.

– Jeg håper nye studenter tenker seg 

KoNSEKvENSEr: Instituttleder Anne Marit Myrstad ved Institutt for kunst- og medievitenskap vil forølge saken mot Stian Hansen etter at det ble klart at han kan ha jukset på ekamen.

Stian Hansen gikk i forrige utgave av Under Dusken ut mot NTNU,  
Dragvoll og det han kaller useriøse mediefag.

Hansen hadde ikke vært på noen forelesninger og brukte en fremmed-
ordgenerator da han avla hjemmeeksamen i FILM1003 og fikk karakteren C.

Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU mener Hansen har ført 
mediene bak lyset og at han har mer kunnskap enn han later som.

Instituttet vil nå undersøke hva som kan bli konsekvensen for Hansen etter 
utspillet.

Eksamensjuks

DETTE ER SAKEN:

TEkST:  Marte voll
 mvoll@underdusken.no
FOTO:  Silje Krager
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Finner relevant jobb 
Anne Marit Myrstad mener Hansen tar fullstendig feil om jobbmarkedet for 
filmvitere.

påstand om at filmvitere ikke har 
nok teknisk kunnskap til å jobbe som 
filmarkivarer og mener dette er feil.

– Flere filmvitere har jobber som 
filmarkivarer. Disse erverver uten 
problem det de trenger av teknisk 
kunnskap i sitt daglige samarbeid 
med mer tekniske profesjoner, sier 
Myrstad.

Myrstad innrømmer samtidig at 
kommunikasjonen overfor studen-
tene på de frie fagene kunne vært 
tydeligere.

– Vi må utdype forskjellene på 
frie fag og profesjonsutdanning 
samtidig som vi må påpeke hvilke 
deler av arbeidslivet som er mest rele-
vant for våre studenter, sier hun. UD

Stian Hansen mener NTNU burde 
føre statistikk over hvor mange som 
får relevant jobb etter endt studietid. 
i tillegg mener han at universitetet 
burde sette advarsler på pensumlis-
tene til film- og medievitenskap.

– Det burde stå en advarsel som 
det gjør på sigarettpakker: «Dette 
studiet kan gi deg lav inntekt og høyt 
studielån». NTNU unnlater å si at 
dersom man vil ha en jobb utenfor 
Dragvoll, bør man slutte, sier han.

Skaffet oversikt
 i motsetning til andre insti-
tutter fører ikke iKM statistikk 
over tidligere studenter i arbeids-
livet, men instituttet har i de siste 
dagene gjennomført en rundspør-
ring blant tidligere studenter med 

mastergrad i filmvitenskap. Som en 
reaksjon på Under Duskens oppslag 
har instituttet skaffet seg en over-
sikt over tidligere studenter. Av 
171 studenter som har tatt master-
grad eller hovedfag i filmvitenskap 
de siste 30 årene, har iKM gått ut 
med yrkessituasjonen til 76 av dem. 
9 jobber innen filmjournalistikk, 
32 jobber innen undervisning og 
forskning, 10 jobber innen kultur-
byråkrati og forvaltning, 18 jobber 
innen filmformidling og 7 jobber 
innen filmproduksjon. Myrstad 
mener dette peker på at de fleste 
finner relevant jobb.

Vil ha klarere 
kommunikasjon
Hun trekker også frem Hansens 
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GoD orDNING: Studenttillitsvalgt Sondre Gjengedal gleder seg over at studentene kan bruke det de studerer i praksis.

NTNU vil gi ingeniør- 
studenter yrkeserfaring 
som er mer relevant for 
fremtiden enn å stå  
i kassen på Rema. 

Aspirerende forskere
Han forteller at slike prosjekter er 

nytt her til lands.
– Jeg tror ikke vi har hatt noe lig-

nende i Norge før, i hvert fall ikke i 
denne skalaen, sier Sandtrøen.

Må holde på studentene
Sandtrøen mener det er en utfordring 
for NTNU å få studenter tidlig inn i 
forskning, og at det er viktig å gjøre 
dem interessert i universitetes egne 
prosjekter.

– NTNU er avhengig av at de beste 
hodene holder seg her for at universite-
tet skal holde seg på topp. De institut-
tene som er med nå er ledestjerner for 
de andre. Studenttinget vil prøve å få 
prosjektet videre til andre fakulteter, 
sier han.

Sandtrøen ser også muligheten for 
at initiativet sprer seg til andre univer-
siteter, og til næringslivet.

Dekanus Geir Øien ved Fakultetet 
for informasjonsteknologi, matema-
tikk og elektroteknikk forteller at de 
følger med på prosjektet.

– Jeg synes det er et interessant ini-
tiativ. Vi har ikke noen konkrete pla-
ner ennå, men vi skal diskutere det i 
løpet av høsten, sier Øien.

Dekanus ingvald Strømmen ved 
iVT tror prosjektet kan hjelpe studen-
tene videre til høyere universitetsgra-
der.

– Håpet er å få studentene interes-
serte i videre forskning og eventuelt en 
doktorgrad, sier Strømmen. UD

skal jobbe mellom 80 og 120 timer i 
semesteret. Sivilingeniørutdannelsen 
på NTNU krever tolv uker i praksis 
før man kan begynne på en master-
oppgaven. Gjengedal forteller at stu-
denter har etterlyst hjelp fra NTNU 
med dette.

– Ledergruppa på iVT er innstilt 
på at forskningsassistentarbeidet 
skal kunne godkjennes som en del av 
den obligatoriske praksisen, forteller 
Gjengedal.

 Ønsket er at studentene skal anset-
tes i stillinger med ett års varighet.

– Det er en jobb med stor fleksibi-
litet for studentene, både med tanke 
på undervisningsplan og tidsmengde, 
sier Gjengedal.

Inspirert av Harvard
Leder Per Martin Sandtrøen i Stu-
denttinget forteller at denne praksisen 
er vanlig i utlandet.

– Når det er utbredt på universi-

teter som Harvard og Massachusetts 
institute of Technology er det ikke av 
veldedighet. Det fungerer både for stu-
dentene og forskerne, sier Sandtrøen.

Denne høsten skal tjue NTNU-studen-
ter jobbe som forskningsassistenter 
ved fakultetet for ingeniørvitenskap 
og teknologi (iVT). Fakultetstillitsre-
presentant Sondre Gjengedal ved Stu-
dentrådet iVT forteller at studentene 
har mulighet til å delta på aktuelle 
forskningsprosjekter ved fakultetet, 
og jobbe med erfarne forskere.

– De skal assistere med blant an-
net feltarbeid, laboratorieforsøk og 
behandling av data, sier Gjengedal.

Verdifull praksis
Han mener forskningsassistentene vil 
få verdifull erfaring.

– Studentene får mulighet til å bru-
ke det de har lært på universitetet i 
praksis. Det er en veldig relevant jobb 
sammenlignet med å jobbe i kassen 
på Rema 1000, sier Gjengedal.

Studentene vil få lønn som til-
svarer det en læringsassistent får, og 

TEkST:  Erland  Årstøl
 arstol@underdusken.no
FOTO:  Lars Erlend Leganger

FORSkNING

Jeg tror ikke vi har 
hatt noe lignende 

i Norge før.
Leder Per Martin Sandtrøen  

i Studenttinget

Hvorfor valgte du akkurat 
det studiet?
Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg 
visste bare at jeg ville til Trond-
heim og ta et sivilingeniørstu-
dium.

Hvordan er du som stu-
dent?
Jeg prøver å jobbe jevnt og trutt, 
men klarer ikke unngå skipper-
taket. Jeg går på forelesninger 
og raser igjennom øvinger, men 
likevel blir det tolvtimers skift 
med lesing de siste tre ukene før 
eksamen. Studiene har alltid 
måttet lide litt som følge av di-
verse verv, blant annet fra UKA 
og linjeforeningen.

Hva er ditt beste studie-
minne?
Her er det mye å velge mellom, 
det er mange gode minner. De 
beste studieminnene må være 
de lørdagene som starter med 
Samfundsmøte, etterfulgt av en 
øl på Lyche eller konsert og som 
avsluttes på hyblene.

Hva er ditt verste studie-
minne?
Mitt verste studieminne er 
eksamenen i Mekanikk 2. Jeg 
gikk fra eksamenslokalet og var 
utrolig fornøyd og sikker på at 
A-en var i boks, men jeg endte 
opp med en C. Jeg klaget, men 
neste sensor var enda strengere 
og ga meg en D. Den karakteren 
er et stygt tilskudd til karakter-
kortet. 

Har du noen råd til dagens 
studenter?
Når kulturprogrammet til 
UKA slippes, og du ser noe du 
aldri har vurdert eller prøvd før 
– prøv det! Programmet skal 
være variert og passe alle, og jeg 
oppfordrer studenter til å søke 
nye impulser og opplevelser.
w

av Linn Blumenthal

Sjef for UkA ’11
Går 4. året på Bygg- og miljøetikk

Tore Lie Falkenberg

MiN STUDiETiD

Jeg visste bare at jeg 
ville til Trondheim

Tore Lie Falkenberg
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Framtida i deira hender

Det viktigaste for Rødt er å få ei løy-
sing på bustadproblematikken.

– Bustadmarknaden i Trond-
heim er ute av kontroll. Det er for 
få bustadar, og for høge prisar. Me 
er opne for alle alternativ som kan 
fungere, seier Jo Skårderud. 

Rødt meiner studentane sjølve 
kjenner problemet best, og støt-
ter difor studentorganisasjonars 
ynskjer fullt ut. 

– i tilegg ynskjer me å slå hardt 
ned på «bolighaiene». Mange stu-
dentar i dag blir snytt, og det vil me 
gjere noko med, seier Skårderud.

Rødt ynskjer betre informasjon 
om studentars juridiske rettar, men 
òg betre oppfylging av regelverket 
for utleigemarknaden.

i framtida vil Rødt at det skal 
vere gratis å ta buss i Trondheim.

– i første omgang betyr det at me 
vil halvere prisen på t:kortet, seier 
Skårderud.

Rødt ynskjer òg eit gratis lågter-
skeltilbod innafor helse. 

For å oppnå 20 prosent deknad på 
studentbustadar meiner Arbeider-
partiet (AP) at ein bør gjere meir 
enn berre å byggje nytt.

– Me må tilby subsidierte tomter, 
som busstomta på Sorgenfri, men òg 
vere villige til å tilby SiT forkjøps-
rett på eksisterande bygårder, seier 
sitjande ordførar Rita Ottervik.

Ap vil satse på å behalde studen-
tane i byen etter endt utdanning. 
Gjennom å tilby parksisplassar og 
sommarjobbar i kommunen vil dei 
gjere det attraktivt å verte buande 
i byen.

– Me må samarbeide med næ-
ringslivet, slik at dei kan tilby det 
samme. Me meiner òg det er viktig 
at ein tilby fulltidsstillingar, og då 
særskilt innafor helse, seier Otter-
vik.

i likhet med mellom anna Ven-
stre og Høgre vil heller ikkje Ap be-
tale for studentars helsetilbod. 

– SiT har eit viktig ansvar for 
primærhelsetenesta til studentane, 
men kommunen bør sjølvsagt vere 
ein god samarbeidspartnar, seier 
Ottervik.

Kristeleg Folkeparti (Krf) ynskjer 
økonomiske støtteordningar for pri-
vate utleigarar. Dagens situasjon til-
seier at den private leigemarknaden 
må huse 86 prosent av studentane.

– Ei tilskotsordning for det pri-
vate marked, der utleigarar kan få 
støtte til å lage bueinhetar i eige 
hus, kan vere ei del av løysinga, 
seier Espen Agøy Hegge. 

KrF ynskjer dessutan å avlaste 
SiT innafor helsesektoren.

– Me ynskjer at kommunen skal 
ta meir ansvar, slik at studentane 
får eit godt lavterskeltilbod innafor 
helse. Dette vil òg frigjere midlar 
hjå SiT som kan nyttast på busta-
dar, seier Hegge.

Som einaste parti ynskjer KrF 
konkret at kommunen skal vere 
meir enn berre ein samarbeidspart-
nar for studentfrivillegheita.

– Små økonomiske summar kan 
bety mykje for at frivillege prosjekt 
skal kunne gjennomførast, og der 
bør me stille opp som sponsor, seier 
Hegge.

Fleire tiltak for å betre bustadsitua-
sjonen for studentar er viktig for So-
sialistisk Venstreparti (SV).

– Leigeprisane bør senkast, slik 
at studentane får betre økonomi. 
Det må òg byggjast fleire bustadar, 
og me ynskjer å samarbeide med 
både SiT og andre bustadbyggjelag 
for å få dette til. Det viktigaste vil 
vere tilgangen på billege, og kanskje 
gratis tomter, seier Maria Haugen.

SV meiner at kommunen bør ta 
ansvar for studentanes helsetilbod.

– innafor helse må det vere eit 
ope tilbod som er gratis for studen-
tar heile året. Ein skal ikkje måtte 
betale for å ha det vondt, seier Hau-
gen.

SV vil òg arbeide for eit betre 
kollektivtilbod, med lågare prisar, 
og fleire avgangar. 

– Det må bli endå billegare å 
nytte miljøvenleg transport, seier 
Haugen.

Som einaste parti ynskjer Senter-
partiet (Sp) å opprette ei rådgjevar-
stilling i kommunen for tvistesaker 
mellom utleigar og leigetakar på det 
private markedet.

Eit anna mål er å fortsetje bet-
ringa av kollektivtilbodet, men òg 
tilretteleggje for dei som syklar og 
går. Det går mellom anna på vedli-
kehald av trasear.

–Me ynskjer òg å opne for bruk 
av t:kortet på nattbussen, noko me 
vil jobbe mot på fylkesplan, seier 
Marte Løvik.

Sp ynskjer at studentar skal hjel-
pe born og unge med lekser og skule 
gjennom leksehjelpa.

– Studentane er veldig viktige for 
å skape fagleg interesse blant unge, 
ikkje berre kring realfag, men og til 
dømes kunst og kultur, seier Løvik.

Høgre ynskjer å satse på betring av 
eksisterande busstilbod.

– Me vil ha fleire ruter med ti-
minutts frekvens, og rute 5 til Drag-
voll bør gå kvart femte minutt, seier 
Yngve Brox.

Høgre synes kommunen bør vere 
meir aktive på tilbodssida i forhold 
til SiT og utdanningsinstitusjonane, 
men heller ikkje Høgre ynskjer å fi-
nansiere helsetilbodet.

– Samarbeidet kan bli betre, til 
dømes innafor helse, der kommu-
nen har kompetanse som SiT kan 
kjøpe, seier Brox. 

Høgre ynskjer at det skal vere at-
traktivt for studentane å busetje seg 
i byen etter endte studier. 

– Ein bør leggje til rette for eit 
kompetansebasert næringsliv, der 
ein drar nytte av eit godt samarbeid 
med NTNU. i områda ved Nyhaven 
og Brattøra er det potensiale for 20 
000 nye arbeidsplassar, noko som 
vil kunne verte Noregs svar på Sil-
licon Valley, seier Brox.

For å betre bustadsituasjonen 
ynskjer Venstre å frigjere tomter 
til SiT, som til dømes busstomta 
på Sorgenfri. Samstundes legg dei 
vekt på at eit godt kollektivtilbod vil 
gjere det mogleg for studentar å bu 
over heile byen.

– Me vil ha ein ny prisreduksjon 
på t:kortet i 2013, og fleire avgangar. 
ikkje berre på rute 5 til Dragvoll, 
men i heile byen, seier Jon Gunnes.

Venstre ynskjer ikkje å betale 
for studentars helsetilbod så lenge 
dei ikkje har folkeregistrert adresse 
i Trondheim. Dei er klare på at det 
vil vere andre sitt ansvar. 

– Det økonomiske ansvaret ligg 
hjå SiT og utdanningsinstitusjona-
ne, men det er viktig at kommunen 
tilbyr sin kompetanse. Me vil opp-
muntre flest mogleg av studentane 
til å melde flytting til Trondheim, 
slik at dei kan benytte seg av vårt 
tilbud, seier Gunnes.

Framstegspartiet (FrP) meiner re-
gjeringa må løyve meir pengar for 
å få løyst bustadproblematikken i 
Trondheim, men som eit tileggstil-
tak meiner FrP at kommunen bør 
sjå på regelverket for private utlei-
garar.

– Det er for tungvint for private 
å lage utleigeinhetar i eige hus i dag. 
Som ein del av ei løysing på bustad-
problemet ynskjer me å forenkle 
reglane, slik at fleire vel å leige ut. 
Krava til standarden skal imidlertid 
ikkje senkast, seier Kristian Hauge.

FrP ynskjer å satse på samferdsel 
i byen, og det inneber fleire bussav-
gangar. Rute 5 til Dragvoll blir trekt 
fram som eit døme på ei rute som 
treng fleire avgangar. 

Dei har eit sterkt forkus på rein-
hald og vedlikehald av byen, og rela-
terer dette òg til studentane.

– Me bur i ein flott by, og ynskjer 
å ta godt vare på den, slik at studen-
tane vel å bu her òg etter utdannin-
ga, seier Hauge. UD

TEKST: karolina Gjelland  Lid              Illustrasjon: Christina Undrum Andersen

Jo røed Skårderud  
3. kandidat Rødt

Yngve Brox  
1. kandidat Høgre

Jon Gunnes  
1. kandidat Venstre

Espen Agøy Hegge  
2. kandidat kristeleg Folkeparti

Marte Løvik  
1. kandidat Senterpartiet

rita ottervik  
1. kandidat Arbeiderpartiet

Maria Sødal Haugen  
6. kandidat Sosialistisk Venstreparti

Kristian Dahlberg Hauge  
1. kandidat Framstegspartiet

Under Dusken har spurt dei åtte største partia i Trondheim kva dei vil  gjere for studentane om dei får ordførarkjedet etter kommunevalet. 
Alle partia lovar å betre kollektivtilbodet. i tillegg vil samtlige parti fortsetje å tilby subsidierte tomter til SiT for å få fleire studentbustadar. Venstre brukar mykje plass på studentane 

i partiprogrammet sitt, medan Framstegspartiet ikkje har mange konkrete tiltak utover det alle partia er einige om. Rødt ynskjer gratis buss, medan Kristeleg Folkeparti vil sponse studentfrivilligheten.

Kommunestyre- og    fylkestingsvalet 2011
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En hjerne med kart og kompass
Ved NTNU jobber professor-ekteparet som får oppmerksomhet verden over for sin forskning på hjernen.

TEKST: Linn Blumenthal  Illustrasjon: Nina Eide Martinsen

ler som fungerer som hjernens indre 
kompass. Når en rotte ser en retning 

blir én retningscelle aktiv, når den 
ser en annen vei aktiveres en annen. 
Altså skiller hjernen for eksempel au-

i august ble professorene Edvard og 
May-Britt Moser ved Senter for hu-
kommelsesbiologi på NTNU tildelt 
Anders Jahres medisinske pris for sin 
forskning. Med prisen følger én mil-
lion kroner. 

Det siste tiåret har de forsket på 
hvordan hjernen oppfatter sted og 
rom, og fått stor internasjonal opp-
merksomhet for sine funn. Jahre-pri-
sen er bare det siste tilskuddet til en 
lang rekke av vitenskapelige priser.

i 2005 oppdaget Moser og Moser 
en spesiell type nerveceller i hjernen, 
som forandret synet til forskere ver-
den over på hvordan hjernen koder 
informasjon.

Hatter på rotter
Ved å forske på rotter har de avdek-
ket hjernens stedsans. Tidligere an-
tok man at stedsans var et produkt 
av ytre sanser. Forskerne festet små 
hatter med nervesensorer til rottenes 
hodeskalle, og har på den måten re-
gistrert hvordan rotter orienterer seg 
i et rom. 
Forsøkene avdekket at hjernen skaper 
et avansert koordinatsystem av nerve-
celler for å orientere seg.

– Du kan sammenligne cellenet-
tet med hjelpelinjene på et kart. Dets 
funksjon er altså å tolke ens posisjon 
i et gitt rom. Cellene har fått navnet 
gitterceller på grunn av mønsteret de 
danner, sier professor Edvard Moser.

Funnene tyder på at retningssans 
og evnen til å orientere seg er med-
født, og forskerne tror funnene også 
gjelder for menneskehjernen.

Lokaliserte stedsansen
Etter funnet av gittercellene har Mo-

ser-paret også oppdaget andre celler 
som kan kobles til stedsansen.

– Vi oppdaget en ny type celler 
som utelukkende skal markere ytter-
grensene i et rom, som for eksempel 
en vegg. Vi kaller disse grenseceller, 
sier Edvard Moser.

Forskerteamet har koblet to al-
lerede kjente nerveceller til samme 
koordinatsystem. De fire celletypene 
jobber sammen og utgjør det man nå 
kjenner som hjernens stedsans.

– Hjernen har egne retningscel-

tomatisk mellom nord og øst, forkla-
rer Moser.

Mystisk minneforskning
Moser og Moser forsker også på for-
holdet mellom stedsansen og lagring 
av minner. i midten av september pu-
bliserer NTNU-forskerne en artikkel i 
vitenskapsmagasinet Science om nett-
opp minner.

– Jeg kan ikke si så mye om det 
ennå, men det er et forholdsvis stort 
funn, sier Edvard Moser. UD

Driter i korallene
Menneskelig avføring er ansvarlig 
for en stor nedgang i mengden av 
korallen Acropora palmata, kan man 
lese i tidsskriftet Science. Korallen, 
som er grunnlag for store mengder 
marint liv i Det karibiske hav, har 
hatt en tilbakegang på rundt nitti 
prosent det siste tiåret. Årsaken 
er sykdommen «white pox», en 
sykdom som stammer fra en bakterie 
i mennesketarmer. Forskerne mener 
sykdommen stammer fra lekke 
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septiktanker i Florida, og håper at 
funnene vil føre til strengere regulering 
av kloakkutslipp. 

Husket du prevensjon?
Bruk av p-piller kan forandre hva du 
husker. I et forsøk ved University of 
California lot de to grupper kvinner se 
en følelsesladet film. Den ene gruppen 
brukte p-piller, mens den andre 
gruppen ikke tok pillene. Da de en uke 
senere fikk spørsmål om filmen, viste 

det seg at p-pillebrukerne husket 
hovedplottet i filmen, men få detaljer. 
De som ikke brukte prevensjon kunne 
derimot gjengi flere detaljer, men 
hadde ikke like god kontroll på plottet. 

Krigstokter grunnet
hetetokter
Klimafenomet El Niño kan ha store 
innvirkning på antall væpnede 
konflikter. Syklusen fører til perioder 
med tørt og varmt klima i området 

rundt ekvator, etterfulgt av kaldere og 
våtere perioder. Undersøkelsen gjort 
ved Columbia University i New York 
så på antall konflikter i de påvirkede 
områdene fra 1950 til 2004. De varme 
og tørre periodene hadde dobbelt så 
mange kriger som de kaldere årene. 
Forskerne er forsiktige med å påvise en 
direkte kobling mellom krig og klima, 
men tror lavere mattilgang og økt 
aggressivitet i ekstrem varme kan være 
noen av årsakene.

Hjernen skiller automatisk 
mellom nord og øst.

Professor Edvard Moser
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Universitetene i india 
mangler halvparten av 
foreleserne de trenger. 
De rike eliteuniversitetene 
merker lite til 
problemene, mens de 
fattige institusjonene lider.

sentrale institusjonene, foteller Tri-
pathi.

Han forteller at søkere som ikke 
får akademiske stillinger ved eliteu-
niversitetene, eller må vente lenge på 
tilbud om en stilling, heller tar en 
jobb i privat sektor enn å undervise 
ved distriktsuniversitetene.

– Man kan tjene to-tre ganger så 
mye i privat sektor som i offentlig 
sektor, og dermed lokkes mange dit, 
selv om det er stor sosial prestisje i 
å være foreleser på universitetet, sier 
Tripathi.

Han mener at et stort problem 
er at akademiske stillinger utlyses 
til spesifikke universiteter. Tripathi 
synes de heller burde avertere na-
sjonalt etter forelesere, og deretter 
fordele dem ut på universitetene som 
trenger dem.

– Slik det er nå, velger mange 
universiteter basert på status, og det 

– Det er ganske ekstremt på enkelte 
universiteter. Man vet ikke om det 
dukker opp en foreleser i det hele 
tatt, og som regel gjør det ikke det, 
forteller indiske Konika Chawla, 
doktorgradsstipendiat i biologi ved 
NTNU.

En rapport fra indias utdannings-
departement viser at landet må skaf-
fe omtrent 100 000 forelesere hvert 
år i ti år fremover for å dekke dagens 
og fremtidens behov. Ansatte ved 
institusjoner for høyere utdanning 
i india etterlyser flere ressurser og 
en helhetlig plan for hvordan staten 
skal klare å dekke etterspørselen et-
ter kvalifiserte medarbeidere.

Chawla tok sin bachelor- og mas-
tergrad ved det hun karakteriserer 
som et middels bra universitet i in-
dia. Hun hevder universitetet hadde 
så kraftige mangler av både ansatte 
og fasiliteter at det knapt fungerte i 
det hele tatt.

– Mens jeg tok mastergrad ble jeg 
plutselig utpekt til foreleser på et pri-
vat universitet på landsbygda – jeg 
som bare var en vanlig student! Det 
var ikke kontorplasser nok til alle, og 
hele fakultetet måtte dele på én min-
nepinne, sier hun.

På grunn av manglende ressurser 
på universitetet, og fordi hun ikke 
følte seg kvalifisert til jobben, tak-
ket Chawla nei til tilbudet og tok 
heller doktorgraden sin i biologi ved 
NTNU.

karrige forhold
Sushil Tripathi er også doktorgrads-
stipendiat ved NTNU, men i mot-
setning til Chawla gikk han på et 
prestisjeuniversitet hvor det var til-
strekkelig med forelesere.

– å gå på et byuniversitet sammen-
liknet med et universitet i distriktene 
er som to forskjellige verdener. Mens 
byuniversitetene er ettertraktet blant 
forelesere og studenter, er det svært 
få som vil undervise på de mindre 

Stipendbonanza
i Brasil
Den brasilianske regjeringen 
planlegger å dele ut 75 000 
stipender til studenter som 
ønsker å studere i utlandet, 
melder The Chronicle of 
Higher Education. Satsingen 
er en del av det nasjonale 
programmet Science Without 
Borders. intensjonen 
med programmet er å gi 
studentene kompetanse 
til å opprettholde Brasils 
raske økonomiske vekst. 
interessen har foreløpig ikke 
vært så stor som forventet, 
og årsaken skal være at 
studentene mener det høres 
for godt ut til å være sant. 

Få russiske studenter
i år står russiske universiteter 
overfor det største underskud-
det av studenter til statlige fi-
nansierte plasser noensinne, 
skriver University World 
News. Av nesten en halv mil-
lion studieplasser står mel-
lom syv og ti tusen plasser le-
dige. Som en konsekvens kan 
så mange som hundre tusen 
universitetslektorer miste job-
bene sine innen 2020. Krisen 
skal være en følge av økono-
miske og demografiske pro-
blemer. Et av problemene er 
at lave fødselstall i Russland 
etter Sovjetunionens fall har 
ført til at det uteksamineres 
færre elever fra videregående 
skole.

Mange britiske 
studenter
Et flertall av over 400 britiske 
firmaer foretrekker heller 
personer med to års arbeids-
erfaring enn nyutdannede 
studenter med en universi-
tetsgrad, melder The Guar-
dian. Dette kommer frem 
i en undersøkelse utført av 
Santander Bank. Dette er 
gode nyheter for de opp mot 
hundre tusen søkerne som 
ikke kommer inn på noe uni-
versitet i Storbritannia i år. 

På tross av skepsisen mot 
universitetsgradene trodde 
flertallet av de spurte selska-
pene at studenter har lettere 
for å tilegne seg nye kunnska-
per enn de uten utdanning.

VErdEN  
ruNdTEt India uten ressurser

TEkST:  Tharald Giæver
 tharaldgi@underdusken.no
FOTO:  Silje Krager
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STorE ForSKJELLEr: Mens Sushil Tripathi (t. h.) hadde alle foreleserne han trengte ved sitt eliteuniversitet, ble konika Chawla utnevnt til foreleser mens hun fortsatt var student.

1 173 108 000 innbyggere i 2010

Hovedstad: New Dehli

29,7 prosent av befolkningen er under  
15 år, mot 18 prosent i Norge.

12,4 prosent av unge mellom 18 og 
30 tar høyere utdanning.

Staten anslår at det mangler 300 000 
ansatte i universitetene per i dag.

Landet har 15 millioner studenter, 
og har som mål å ha 40 millioner 
studenter innen 2030.

Kilder: Encyclopedia Britannica, Store 
Norske Leksikon, CIA World Factbook
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Pakistan Bangladesh

Sri Lanka

gjør at de minst priviligerte universi-
tetene aldri får nok forelesere, mener 
Tripathi.

Utvekslingsstudenter 
får gode vilkår
i oktober starter NTNU prosjektet 
India 2011. NTNU skal i samarbeid 
med indiske universiteter styrke 
utveksling av kultur, forskning og 
høyere utdanning mellom Norge og 
india. 
Et av de konkrete målene NTNU 
nevner i prosjektet er å stimulere til 

økt studentutveksling til india. Så 
langt har ikke landets ressursman-
gler bydd på utfordringer for pro-
sjektet.

– Vi anbefaler våre studenter å 
reise til de prestisjefylte universite-
tene i india, der vi vet at det er til-
strekkelige lærekrefter, forteller råd-
giver Rita Kumar ved internasjonal 
seksjon på NTNU.

Hun forteller at det totalt sett 
ikke har reist så mange studenter fra 
NTNU til india, men at de ikke har 
fått tilbakemeldinger fra de som har 

reist om at undervisningen har vært 
mangelfull eller dårlig.

– Det er vanskelig for nordmenn å 
forstå hvor tungt det er å komme inn 
på et godt universitet i india for søke-
re fra india. Landet har sterk økono-
misk vekst, og mange ser utdanning 
som en vei ut av fattigdom. Derfor er 
søkermassen til universitetene svært 
stor. Men jeg tror situasjonen vil 
bedre seg de kommende årene, sier 
Kumar.

Kumar peker på at india de siste 
årene har økt lønningene til ansatte 

på universitetene. i tillegg har de 
åpnet for et samarbeid mellom uni-
versiteter og næringslivet, noe som 
tidligere ikke har vært vanlig i india.

– Om india åpner for å hente inn 
flere forelesere fra industrien, slik vi 
har vært flinke til i Norge, tror jeg 
de kan dekke en god del av behovet, 
mener Kumar.

Usikker fremtid
Doktorgradsstipendiatene Chawla 
og Tripathi mener at india setter av 
for lite ressurser til å utdanne dok-
torgradsstudenter. Dette forsterker 
mangelen på forelesere, ettersom 
man må ha doktorgrad for å kunne 
undervise i india. Selv ønsker de 
begge å returnere til india og jobbe 
på universiteter når de er ferdige 
med doktorgraden i Norge, men vet 
ikke hvor de vil kunne jobbe.

– Det er ikke sikkert jeg klarer 
opptakskravene til å få jobb på et eli-
teuniversitet. Da skal jeg søke på et 
mindre prestisjefylt, selv om de har 
mange problemer, forteller Chawla.

Det er ikke aktuelt for Tripathi.
– Jeg regner med at jeg kan få 

jobb på et universitet tilsvarende det 
jeg studerte på i india, ettersom jeg 
har bestått opptakskravene. Hvis 
ikke, vil jeg ikke jobbe med høyere 
utdanning i india. Da drar jeg uten-
lands, sier han. UD

Hele fakultetet måtte
 dele på én minnepinne.

Stipendiat Konika Chawla
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stoppe av det og figurerer under fullt 
navn i sine kommentarer. Folk vil ven-
ne seg til å gjøre det. Jeg har snakket 
med folk som har ansvar for å ta i mot 
sms-er for tv-programmer, og de fortel-
ler at folk skriver de utroligste ting vel 
vitende om at telefonnummeret deres 
er synlig.

– Frank Aarebrot oppfordrer akademikere 
til å begynne å ta ordet i kommentarfeltene 
for å forhindre faktafeil og konspirasjonsteo-
rier. Vil dette hjelpe?

– Jeg har ingen tro på det. Når et 
debattforum først er overtatt av et så-
kalt kommentartroll er det nærmest 
umulig å endre på det. En fyr som for 
lenge siden har bestemt seg for hva 
han mener vil ikke overtales av en aka-
demiker.

– Er debattene generelt på et så lavt nivå at 
akademikerne ikke ser på det som konstruk-
tivt å delta?

– Jeg mistenker det. Jeg har selv 
prøvd meg, men jeg ga opp. Jeg har 
lenge sagt at det ikke fungerer. Jeg for-
står at folk etter terrorangrepet 22. juli 
tenkte at «Vi må gjøre noe, vi må ikke 
la påstander stå uimotsagt!» Tre dager 
etterpå er feltene fulle av uimotsagte 
påstander. Det er ingen som har tid 
til å delta i kommentarfeltdebatt hele 
dagen.

– Tror du innleggene i kommentarfelt for-
mer lesernes meninger i like stor grad som 
avisene og deres eksperter? 

– Nei. Hovedproblemet er at det er 
en fast gruppe som holder til i kom-
mentarfeltene. Det blir et ekkokam-
mer. 

Jeg treffer mange folk som snakker 
om at de er på facebook og twitter, og 
at de har egen blogg. Det er aldri noen 
som snakker om at de kommenterer på 
nettaviser. Det er en harry-greie. Det 
gir ikke cred, og det er ihvertfall ikke 
noe for ungdom. Kommentarfeltene er 
rett og slett en merkelig side ved det 
norske internettet. UD

kun sju prosent av nettbruker-
ne legger igjen kommentarer 
hos nettaviser månedlig. Vet 
man mer om hvem som debat-
terer hos nettavisene?

– Tallene viser at det 
er en kraftig overvekt av 
menn. Tonefallet i kom-
mentarene viser mer høy-
revridde holdninger enn 
det stemmeavgivningen i 
Norge tilsier. Dagbladet, 
som kaller seg en liberal 
avis, har hatt avstemnin-
ger hvor Fremskrittsparti-

et har fått en oppslutning på over femti 
prosent. Det er et urepresentativt seg-
ment av befolkningen som kommente-
rer hos nettavisene, og debattantene er 
ofte folk som har god tid midt på da-
gen. Oppsummert kan man si at de ty-

piske debattantene er trygdede menn 
som befinner seg langt til høyre på den 
politiske skalaen.

– Hvorfor har kommentarfeltene blitt en 
arena for høyreekstreme ytringer?

– Fordi det er lett å uttrykke dem 
der. Det har alltid eksistert ekstreme 
ytringer på trykk, Mein Kampf er et ek-
sempel på det. internett har bare sen-
ket terskelen for å gjøre noe folk alltid 
har gjort. Anonymitet er kun en liten 
del av problemet.

– Vil useriøse og ekstreme debattinnlegg vil 
forsvinne hvis nettavisene begynner å kreve 
at brukerne står fram med fullt navn?

– Det vil helt sikkert ikke fjerne 
de useriøse innleggene. Tore Tvedt 
fra høyreekstreme Vigrid lar seg ikke 

– Du mener at nettavisene bør legge ned 
kommentarfeltene sine for godt. Hvorfor 
det?

–  Avisene burde legge ned de kom-
mentarfeltene som ikke fungerer. Det 
gjelder først og fremst de som tilhører 
nyhetssaker om politikk. Det kan fun-
gere bra med kommentarfelt under 
saker som handler om for eksempel 
teknologi og sport, men den såkalte 
«samfunnsdebatten» på nettavisenes 
sider har blitt dysfunkjsonell. Debat-
tene preges av et uhøflig og hissig to-
nefall, og favoriserer de som er sta og 
høyrøstede. Moderate og kunnskaps-
rike brukere skygger unna.

– Mener du at nettdebatten ikke har en sam-
funnsnyttig funksjon?

– ikke kommentarfeltdebatten. 
Men det finnes annen nettdebatt, fora 
hvor folk diskuterer viktige ting. Det 
største problemet er ikke de ekstreme 

ytringene, men at debat-
ten hos nettavisene ofte er 
grunnleggende irrelevant. 
Den er ikke viktig for avi-
sene engang. De bruker 
ofte twittermeldinger og 
blogginnlegg som utgangs-
punkt for saker, men aldri 
sine egne kommentarfelt. 
Så hvorfor vil de fortsette 
å ha den der?

– På bloggen din gir du ut-
trykk for at avisene selv må 
ta en del av skylden for irre-
levante kommentarfelt, og viser til begrepet 
«Å-faen-effekten». Hva er det?

– Det ligger i tabloidavisenes natur 
å engasjere og sjokkere. Meningen er 
at man etter å ha lest en sak skal si «å, 
faen». Aviser skal lage «å-faen-saker», 
men da kan man heller ikke bli over-
rasket når folk velger å skrive nettopp 
«å faen» i kommentarfeltet under sa-
ken. Sakene engasjerer folk, og kom-
mentarfeltene er et sted hvor folk får 
være engasjerte. Jeg synes «sinnapo-
ser» er en veldig dekkende beskrivelse. 
Det er mye følelser der som er pakket 
inn i kvasifakta.

– Hva kan nettavisene gjøre for å tilrette-
legge for en mer ryddig debatt?

– For å få til den spontane debat-
ten i kommentarfeltene må de ha noen 
som er villige til å opprettholde den. 
Det trengs menneskelige ressurser, og 
da mener jeg ikke bare folk som sorte-
rer meldinger, men noen som deltar i 
debatten. Helst journalisten selv.

Hvis ikke de kan tilby dette, bør de 
droppe hele kommentarfeltet. Motar-
gumentet er at kommentarfeltene er 
demokratiserende fordi de slipper til 
flere stemmer. Dette var nok sant i år 
2000, men når 400.000 nordmenn har 
blogg og halvparten av befolkningen 
er på Facebook, trenger ikke folk flere 
steder å ytre seg.

– Tall fra en NRK-analyse fra 2009 viser at 

– Kutt kommentarfeltet!
Nettavisenes kommentarfelt er dysfunksjonelle og domineres av høyrevridde

 menn med god tid midt på dagen, mener forfatter Eirik Newth.

Det er ingen som 
snakker om at de 
kommenterer på 

nettaviser.
Eirik Newth

Tekst:  Line Hammeren
   Illustrasjon: Anastasia Bakhilkina

Fagbokforfatter og 
blogger

Eirik Newth

iNTERVJU MED
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Et useriøst universitet

Del godene

Under Dusken følger 
Trondheims studentliv på 
Twitter i vår nye spalte 
«Studentkvitter». Følg oss på 
twitter.com/underdusken.

Skal på båttur med NTNU og 
Trond Giske. Håper jeg får sitte 
på skuldrene.
@Mimirk

Kjære @regjeringen og 
@kunnskapsdep NTNU og SINTEF 
trenger penger (500mill) for å 
fikse CO2-teknologien. 
@HegeTunstad

Registrerer at @Spitposten er 
tilbake, og at vi har savnet dere.
@Samfundet

Tror aldri forelesninger kommer 
til å bli helt min greie... #NTNU
@espenhb

Det var tydeligvis å sitte å 
tviholde på macen sin og løse 
rubix kube på under 1 minutt 
som dro damer på NTNU vors.
@daviddwightF

@MittSiT sine studentboliger i 
Teknobyen er foreløpig å regne 
som en suksess. Spennende å 
følge utviklingen videre! 
@lars_erik

Lärorika dagar med styrelsen för 
och dekanerna vid Norges bästa 
universitet NTNU.
@KarinRoding

Lønner seg å være venn med 
noen som studerer kjemi på 
NTNU. #hjemmebrent 
@JBerntzJohn

Har endelig kommet meg inn på 
intranettet til NTNU. It’s learning? 
Nei, de påstår at brukernavnet 
mitt ikke eksisterer. W00t!
@kraaketaer

Har fått forespørsel om jeg vil 
bli læringsassistent på NTNU, 
men nye studenter har det tøft 
nok som det er om ikke jeg skal 
veilede dem.
@Steir0

Synes at nettsteden(e) til @NTNU 
er for mange, for store og for 
rotete. Finner aldri det jeg er ute 
etter, selv som 2.års student.
@NinaMargrethe

Det stjeles færrest sykler på 
Norges Tekniske Høyskole sier @
adressa. Ikke rart, den eksisterer 
jo ikke mer... #NTNU
@HegeTunstad

Politikk er en disiplin innen mete-
orologien - det er læren om hvordan 

vinden blåser. 
Édouard Hérriot (1872 - 1957)

skole til barna våre. Likevel finnes det 
positive tegn å se i horisonten. For 
første gang på flere tiår har forskjel-
lene i Norge blitt mindre, dette med 
blant andre Kristin Halvorsen som 
finansminister. Likevel synes jeg ikke 
vi skal stoppe der.

Det viktigste vi kan gjøre er å 
fortsatt bygge en velferdsstat og 
et samfunn hvor lommeboka ikke 
bestemmer om du har rett på en god 
og gratis skoleplass og en fullverdig 
behandling om du blir syk og trenger 
hjelp. Hjelp trenger vi alle en eller 
annen gang i livet. Dette er noe man 
ikke oppnår ved høyresidens skatte-
letter til de som har mest, men ved 
en rettferdig fordeling av samfunnets 
goder. Goder som gir velferd til alle, 
og ikke bare de få, i alle kommuner, 
og der vi bor.

tilbake uttalte at «økte forskjeller er 
et kjempeproblem for mange. Vi ser 
antydninger til en vill forskjellsøkning 
i Norge». Det er bra Sandberg setter 
fokus på dette. Det som ikke er bra er 
at han ikke har fått med seg at den 
politikk Fremskrittspartiet (FrP) fører, 
med skatteletter til de som allerede har 
mest fra før, fører til de tilstander han 
frykter. Når Frp og de borgerlige vil gi 
store skattekutt til landets millionærer 
og milliardærer vil de ta fra vår felles 
velferd. De vil ta fra våre skoler, våre 
barnehager, våre eldrehjem.

Valget i år blir meget spesielt, men 
også nå i 2011 blir det et verdivalg. 
Skattene i Norge finansierer velferds-
goder som kommer alle til gode, men 
særlig de som har minst. Tenk hvor 
store forskjeller vi hadde dersom vi 
ikke spleiset på gratis helsevesen eller 

Antall milliardærer i Norge er firedo-
blet de siste ti årene. Antallet er fortsatt 
relativt lavt, men det er liten tvil om at 
økningen reflekterer en utvikling som 
skjer i kjølvannet av den økonomiske 
liberaliseringen, hvor en liten, men 
stadig voksende gruppe mennesker 
tar en stadig større del av samfunnets 
goder. Dette skjer samtidig som mange 
nederst på inntektsskalaen føler de er 
fanget i fattigdommens hengemyr.

Debattanter som vanligvis ikke 
står først i køen når man diskuterer 
fattig og rik har meldt seg i debatten. 
En av disse er Frps stortingsrepresen-
tant Per Sandberg, som for en stund 

Thomas Bakken
SVs Ungdomskandidat
til fylkestinget i Sør-Trøndelag

Politikk

Hanne Nilsen
tidligere Dragvoll-student

Undervisning

@Studentkvitter
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Kunnskapsløs kritikk

Sveinung Wålengen Masterstudent i filmvitenskap, Mads Outzen Masterstudent i filmvitenskap,

Tom Rafaelsen Masterstudent i medievitenskap: Visuell kultur,  
Stig André Kristiansen Masterstudent i filmvitenskap, Elisabeth Kathleen Ofstad Mastergrad i drama/

teater, Unni Kringtrø Eide Masterstudent i medievitenskap: Visuell kultur.

akademia skjul på at veien inn i arbeidslivet må 
bygges av den enkelte.

På et universitet går man for å lære, og 
for å skaffe seg formelt anerkjent kompe-
tanse – hvis Hansen mener frivillig arbeid 
er tilstrekkelig, er det ingen som tvinger 
ham til å studere. For oss er det åpen-
bart hvilket godt grunnlag humaniora gir 
før møtet med arbeidslivet, også om man 
ønsker å bli kulturjournalist, filmarkivar 
eller filmregissør, slik Hansen sår tvil 
om. Det er trist om han velger å jukse på 
eksamen fremfor å fordype seg i human-
vitenskapen, og det viser også manglende 
respekt for hans seriøse medstudenter.
  

studerer. Hansen har rett i at mange 
film- og mediestudenter må jobbe hardt 
for å få relevant arbeid etter studiene. 
Her finnes det et evig forbedringspo-
tensial for utdanningsinstitusjonene, 
og i likhet med andre vitenskaper er 
det også viktig at humanioras rolle blir 
diskutert. 

Samtidig har vi inntrykk av at de 
fleste som studerer for eksempel film- 
og mediefag er klar over det trange 
nåløyet. Det virker som om Stian 
Hansen er skuffet over de jobbmulighe-
tene film- og mediefagene kan gi, men 
vår erfaring er at det aldri har blitt lagt 

«Realfagstudenter lager medisiner, 
romskip og mobiltelefoner, hva har en 
medieviter noensinne utrettet?», spør 
Stian Hansen i sitt innlegg i forrige 
utgave av Under Dusken. Her ligger selve 
hovedproblemet med Hansens kritikk 
av film- og medielinjene på Dragvoll. 
Utsagnet er naivt og viser Hansens 
manglende forståelse for film- og medi-
efag, samt viktigheten av å forske på en 
så fundamental del av vår hverdag som 
media utgjør. Hansen avslører også sin 
manglende forståelse for hele den huma-
nistiske vitenskapen. Vi tror ham når han 
skriver at han ikke har lest pensum, for 
de fleste som studerer humaniora er 
klar over både forskjellene og likhetene 
mellom naturvitenskap og humanistisk 

vitenskap – samt den vesentlige sammen-
hengen mellom disiplinene.

Det er vanskelig å få grep om hvilken 
fagretning Hansen var en del av da han 
studerte på Dragvoll. I løpet av sin 
kritikk er han innom både filmvitenskap, 
medievitenskap og medieproduksjon – 
tidvis også Dragvoll som helhet. Utsagn 
som «dette er typisk for film- og medi-
elinjene ved Dragvoll» og «etter at 
NTNU begynte med film- og medievi-
tenskapsfag er vitnemålet ikke lenger et 
kvalitetsstempel» mister sin troverdighet 
når forfatteren gir uttrykk for at han aldri 
egentlig har vært del av et fagmiljø.

Som masterstudenter på Institutt 
for kunst- og medievitenskap, kjenner 
vi ikke igjen de beskrivelsene Hansen 
bruker om film- og mediefagene. 
Kritikken er vi derimot kjent med – 
vi er vant med å måtte forsvare det vi 
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Siden forrige nummer av Under 
Dusken har undervisningen på 
Dragvoll vært et hett diskusjonstema 
i media, samt blant studenter og 
professorer. Reaksjonene har stort 
sett vært preget av et behov for bort-
forklaring. Som tidligere Dragvoll-
student har jeg tatt meg selv i å lure 
på hvorfor ikke NTNU lover å gjøre 
noe med problemstillingene som har 
dukket opp.

Det er allment kjent blant NTNU-
studenter at Gløshaugen er best. 

Ikke fordi fagene er viktigere enn an-
dre, det er subjektivt, men fordi det 
er tydelig hvor universitetet velger å 
satse. Alt fra kvaliteten på lesesalene 
til professorene spriker stort mellom 
de to campusene. Min skolehverdag 
på Dragvoll var preget av uinspirerte 
professorer, overfylte lesesaler og 
elendig faglig kvalitet. Hadde det 
ikke vært for et tålelig spennende 
pensum, hadde tiden jeg brukte på 
Dragvoll vært fullstendig bortkastet. 
Hva mine venner som studerte Gløs-
haugen-fag eller medisin fortalte var 
noe helt annet. Min erfaring er at 
den faglige kvaliteten og undervis-
ningen på Dragvoll slett ikke holder 
mål. Nesten alle jeg kjente på Huma-

nistisk fakultet har byttet studieret-
ning, og jeg valgte selv å søke meg til 
Universitetet i Oslo for å oppleve et 
studiemiljø hvor faget mitt blir tatt 
seriøst og ansett som viktig. 

Jeg har fremdeles til gode å se 
NTNU eller Dragvoll ta på seg an-
svaret for Stian Hansens heftige kri-
tikk, og ikke minst det store frafallet 
av studenter. Er det ikke nettopp i 
slike situasjoner de burde love forbe-
dring og sørge for å gjøre sine egne 
studenter fornøyd? Inntil universite-
tet tar ansvar må jeg som så mange 
andre studenter dessverre stille meg 
bak Stian Hansens kritikk om et use-
riøst og faglig dårlig universitet.



To uker før den skjebnesvangre freda-
gen i juli, var jeg på Skeiv Ungdoms 
sommerleir og lanserte et nytt pro-
sjekt: Skeive Studenter Trondheim. 

Prosjektet er en reaksjon på Studen-
tenes helse – og trivselsundersøkelse 
2010, som viser at lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner (LHBT) oppgir 
å ha en mindre tilfredsstillende hver-
dag enn sine heterofile medstudenter.

For å kunne heve den totale velfer-
den for studentene i Trondheim, er det 
viktig å ta tak i de som sliter. Til tross 
for at likestillingen har kommet langt 
i dette landet er det fortsatt mye som 
gjenstår, og skapdørene er fortsatt 
ikke alltid lette å åpne.

 
Et homofiendtlig manifest
Det som skjedde på Utøya, er indika-
toren på at holdninger som befinner 
seg i vårt samfunn kan utvikle seg til 
voldshandlinger, begått av individer 
mot samfunnet og enkeltmennesket. 

I det omtalte manifestet som gjer-
ningsmannen skrev ligger en patriar-
kalsk og antifeministisk grunntone. 
Dette er holdninger som i lag med en 
hang til det «katolske» klart leder frem 
til en motstand mot det homofile og 
skeive som idé.

 
Åpnet seg på øya
AUF har i en årrekke vært blant for-
kjemperne for likestilling og mang-
fold. Uten deres påvirkning hadde 
ekteskapsloven vært urealistisk. Ved 
å slippe til skeive også i sentrale verv, 
har de blitt en viktig premissleveran-
dør for økt forståelse om viktigheten 
av mangfold og antidiskriminering. 

AUF og Utøya var for veldig mange 
rammene hvor de først våget å være 
åpne om sin seksualitet. Selv var jeg en 
av dem som først stod frem som homo-
fil internt i AUF. Dagen før tragedien 
var jeg og en liten gruppe samlet for å 
diskutere hvordan vi nå skulle løfte fo-
kus på LHBT videre i AUF og i resten 
av samfunnet. Fordommene og de ne-
gative holdningene finnes fortsatt. De 
kan avle enda mer hat og vold i tiden 
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Skeive studenter etter 22. juli
Hendelsene sommeren 
2011 var en vekker. Vi 
kan ikke lenger ta for gitt 
et mangfoldig og åpent 
samfunn.

Eivind Rindal
Prosjektleder, Skeive 
Studenter Trondheim

HomoFiles rettigHeter

(Illustrasjon: Håvard Karlsen)
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fremover hvis vi ikke reagerer.  Angre-
pet på AUF og Utøya var ikke bare et 
angrep på et multireligiøst samfunn, 
det var også et angrep på et samfunn 
som de senere årene har gitt skeive flere 
og flere rettigheter. Et angrep på alle 
som med demokratiske midler ønsker å 
forandre samfunnet til det bedre. 

Menneskeverd gir fred
For meg som prosjektleder i Skeive Stu-
denter er det viktig å bemerke at dette 
ikke er et spørsmål om partipolitikk. 
Det er like fullt et spørsmål om ideologi 

og menneskesyn. I lys av 22. juli er det 
viktigere enn noen gang å arbeide ak-
tivt for å redusere fordommene og hatet 
i samfunnet vårt. 

Det er mange unge skeive som sli-
ter med å finne sin plass. Vi har alle et 
ansvar for å hjelpe dem. For meg er det 
klart at vi må kjempe videre og følge 
vårt engasjement. Vi må aldri glemme 
å respektere andre, og å anerkjenne 
det at en selv har fordommer som bør 
konfronteres med virkeligheten er en 
begynnelse. Skaper vi menneskeverd, 
skaper vi fred, har vi sunget mange 

ganger i det siste. For meg har arbeidet 
med å sikre skeive studenter verdighet 
og frihet blitt enda viktigere etter 22. 
juli. Jeg ønsker at dere bidrar til å skape 
menneskeverd, gjennom å bruke de 
mulighetene som ligger i frivilligheten 
og demokratiet.
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Redusertretorikk

Årets valgkamp preges av terrorangrepene 22. juli. Hvordan kommer dette til uttrykk i debatten?

TEKST: Christoffer Hagen og Lars Fredrik Lund Godbolt  
FOTO: Øyvind Aak, Eirik Indergaard og Christina Undrum Andersen.
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MOT- OG MEDBØR: FpU-medlem Hallgrim Stjern møter mange kritikere, men også de som er enige med ham i enkeltsaker. SKJULT BUDSKAP: AUF-er Nils Kristen Sandtrøen gir bort kaffe til en forbipasserende. Rundt koppen lurer en valgbrosjyre.

UNGDOMSPARTIENE har 
tradisjonelt sett en enda ster-
kere fremtoning og er mer 

tilspisset enn moderpartiene for å trekke til 
seg mye oppmerksomhet. Det er absolutt ikke 
like synlig i år, sier Nils Kristen Sandtrøen fra 
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF).

Klokken er syv og høstsola skimtes såvidt 
over Bunnpris i Munkegata. Utenfor inn-
gangen, samlet rundt en søppelbøtte, står 
fire AUF-ere. De er her for å dele ut kaffe 
til morgenfolket. Han høyeste, med det bre-
deste smilet, kommer bort.

– Hei, Nils heter jeg. Vil du ha en kaffe? 
Sandtrøen er leder for AUFs studentlag i 

Trondheim og derfor en viktig brikke i Ar-
beiderpartiets (Ap) valgkamp. 

– Se her, sier han. 
Han dytter kaffen opp i ansiktet på Un-

der Duskens utsendte.
– Folk tror det bare er for å holde kaffen 

varm, men det vi har rundt koppen er egent-
lig en valgbrosjyre. Lurt, ikke sant?

Sandtrøen går fra person til person, slår 
av en prat og deler ut kaffen med de skjulte 
brosjyrene. En femminutters prat med ei 
jente fører til at Sandtrøen får henne til å 

gi fra seg sitt telefonnummer, så hun muli-
gens kan melde seg inn i partiet. Han smiler 
fornøyd, men er ikke like heldig med nest-
emann. Mannen ser stygt på Sandtrøen når 
han nærmer seg med brosjyren sin. 

– Dasspapir har jeg nok av hjemme!
Sandtrøen ler, og påpeker at det ikke alltid 

lønner seg å argumentere mot slike kommen-
tarer. Han sier at folk flest likevel er hygge-
lige, spesielt i år.

i Kjølvannet. Det er liten tvil om at 
hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet 
22. juli har preget alle i Norge. Dette kom klart 
til syne under de utallige minnemarkeringene i 
etterkant. Etter en så sterk hendelse, der mange 
unge og engasjerte politikere brutalt ble revet 
bort, er det tungt å igangsette en valgkamp så 
kort etter. Det kan kanskje virke meningsløst å 
diskutere saker som eiendomsskatt nå.

Hvordan vil valgkampsretorikken preges 
av dette?

taMMere valgKaMp. Anders Todal 
Jenssen, som er mangeårig valgforsker, mener 
vi vil se en moderat valgkamp.

– Valgkampen vil komme i gang for fullt 

senere enn vanlig, men jeg tror det sakte men 
sikkert vil gli over mot normalen når vi nær-
mer oss valgdagen. Men det er vanskelig å 
få en full oversikt, i og med det drives valg-
kamp på så mange forskjellige steder rundt i 
landet, sier Jenssen.

Han mener i tillegg at valget kommer til å 
være preget av høy valgdeltakelse, og at Ap 
kommer til å høste flere stemmer enn nor-
malt. 

– Jeg liker ikke uttrykket «sympatistem-
mer», men jeg tror at mange velgere kommer 
til å gi sin stemme til Ap fordi de er fornøyde 
med Stoltenbergs håndtering av krisen. Men 
jeg må legge til at det er vanskelig å si om 
disse tendensene vil fortsette mot stortings-
valget. To år kan være veldig lang tid i poli-
tikken, sier Jenssen.

Han tror retorikken kommer til å være 
mer forsiktig i år.

– Det er nok noen partier som kommer til 
å tape stemmer på dette når de ikke kan være 
like spissfomulerte og krasse i sin argumen-
tasjon, sier Jenssen.

Valgforskeren mistenker at Fremskritts-
partiet (FrP) vil være et av partiene som kan 
komme dårligere ut av valgkampen. Dette 

fordi de må være mer forsiktig med ordbru-
ken i for eksempel innvandringspolitikken, 
som er og har vært en viktig kampsak.

sKoledebatten avlyst. Valgforsker 
Jenssen synes det er synd at skoledebattene i 
år har blitt helt avlyst. Han mener det burde 
ha vært gjort endringer som gir en mer saklig 
og faktabasert skoledebatt, uten skittkastingen 
som har forekommet tidligere.

– Skoledebatten har tidligere vært en god 
måte å skape liv og røre rundt valget for før-
stegangsvelgerene. Problemet er at debatten 
har en tendens til å skli ut i usakligheter med 
litt for høy temperatur. Var det opp til meg 
ville debattene hatt en mer ryddig møtele-
delse, sier Jenssen.

AUF-er Sandtrøen opplever også at det er 
mer fokus på egen politikk, og at de harde 
angrepene på andre partier uteblir når sko-
ledebatten avlyses. Dette er en forandring 
Sandtrøen ønsker velkommen.

– Det er ikke noen nødvendighet å ha med 
disse angrepene, men vi må likevel tørre å 
debattere og vise uenigheter. Uten skole-
debattene går vi først og fremst glipp av en 
veldig spennende side ved politikken, nemlig 

språket og retorikken. Med skoledebattene 
kan ungdommene leve seg inn i meningsfor-
skjellene, sier Sandtrøen.

Leder Thomas Bakken i Sosialistisk Ung-
dom (SU), avd. Sør-Trøndelag har foreløpig 
ikke fått noen negative ytringer fra skoleele-
vene. 

– Jeg har egentlig bare fått positive tilbake-
meldinger fra elevene. De har virkelig forstå-
else for at det blir en litt dempet atmosfære, 
sier Bakken.

Partiene ble i fellesskap enige om å avlyse 
alle skoledebatter grunnet tapet av livene til 
mange AUF-ere på Utøya.

– Det var bred konsensus om å droppe alle 
disse debattene. Derfor skal vi bare ha valg-
torg slik som i Nordre gate, sier Hallgrim 
Stjern, som representerer Fremskrittsparti-

ets Ungdom (FpU), avd. Trondheim. Han 
savner debattene, selv om han innrømmer at 
det er mindre skittkasting og mer fokus på 
ens egen politikk i deres fravær.

– Det kan selvfølgelig være bra, men det 
blir vanskeligere å se forskjellene mellom 
partiene. Partiene blir veldig subjektivt opp-
fattet, for ingen av de svake sidene kommer 
frem når man ikke kan utfordre hverandres 
politikk, sier Stjern.

til Krig? I toppen av Nordre Gate står 
valgbodene tett-i-tett, og politikerne sprer det 
glade budskap til forbipasserende. Blant de 
står FpU-politiker Hallgrim Stjern. Klokken 
nærmer seg fem, og FpU-politikeren har 
allerede stått her i flere timer, delt ut brosjyrer 
og svart på spørsmål. I likhet med Sandtrøen 
mener han at folk flest er mer imøtekommende 
og hyggelige i år.

– Jeg er fornøyd med dagen. Som et fløy-
parti møter man gjerne folk som skulle øn-
ske at vi ikke sto her, men det er også mange 
som er enige med oss i mange enkeltsaker, 
sier han.

Stjern viser gladelig frem lokalet som 
blant FrP-politikere populært blir kalt «The 

Uttrykk som 
«snikislamisering» og 
«Eurarabia» ser ut til 

å være borte.
Berit von der Lippe, språk- og medieforsker ved 

Handelshøyskolen BI
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tjuvstart? Den profilerte PR-toppen Hans 
Geelmuyden har fått mye oppmerksomhet 
etter en kommentar han la ut på hjemmesiden 
til sitt eget firma, Geelmuyden.Kiese. Her 
ytret han hvordan han mener Ap har brukt 
den første tiden etter 22. juli som en del av 
valgkampen, til tross for at partiene var enige 
om å utsette den. 

– Ap har i realiteten hatt monopol på å 
drive valgkamp de første fire ukene etter 22. 
juli. Enhver tale fra en politiker er en poli-
tisk tale, og ettersom de politiske partiene i 
Norge raskt ble enige om å utsette valgkamp-
starten til 13. august, ble resultatet at oppo-
sisjonen i fire uker hadde munnkurv, og Ap 
enerett på politiske taler, sier Geelmuyden.

Han legger til at majoriteten av responsen 

han har fått har vært positiv, og at mange har 
takket ham for å være den som endelig tar 
bladet fra munnen.

Geelmuyden påpeker imidlertid at innleg-
get ikke er ment å ytre en mening eller på-
stand, men for å sette lys på noe som er en 
realitet, enten vi liker det eller ikke. I tillegg 
legger han vekt på at takhøyden i den norske 
politikken for øyeblikket ser ut til å være vel-
dig lav, når utspillene hans blir karakterisert 
som uverdige av flere kommentatorer.

– Dette er overhodet ikke en kritikk av 
Ap. Hva partiet har gjort er helt legitimt, og 
svært profesjonelt. Jeg synes ikke en gang at 
det er kynisk. Takket være 22. juli-hendelse-
ne kommer Ap til å gjøre et godt valg, ikke 
alene på grunn av tragedien, men like meget 
på grunn av mesterlig regi. Alle ville gjort 
hva Ap har gjort, hvis de hadde evnet. Poli-
tikk handler jo tross alt om å vinne valg, sier 
Geelmuyden.

Konfrontasjon uteblir. AUF-leder 
Eskil Pedersen ønsker ikke å kommentere 
Geelmuydens utspill. Han får spørsmålet 
om han mener alle ytringer fra politikere 
nødvendigvis er å drive valgkamp. Svaret han 
gir er unnvikende.

– AUF og Ap er i en dyp krise. Vi er blitt 
angrepet, og mange sentrale tillitsvalgte er 
drept. Vi har prøvd å stille opp for hverandre 
i tiden etter angrepet. UD

flyplassen, men tar seg likevel tid til å møte 
Under Dusken for intervju før Samfundsmøtet 
i Storsalen.

– Jeg håper vi fortsatt får den gode debat-
ten på alle områder, også innvandring og in-

tegrering, da dette er svært viktige saker. Når 
det er sagt ønsker jeg meg en mer nyansert 
og faktabasert debatt, der vi slipper genera-
lisering og ugjennomtenkte argumenter, sier 
Pedersen over en kaffekopp i Lyche.

Han mener valgkampen vil bli preget av 

BILDETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

Å si at oppslutningen 
er sympatieffekter er forakt 

for velgerne.
Eskil Pedersen, AUF-lederBILDETEKST: Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet.

Før kunne jeg bli skjelt ut fordi 
jeg tilhørte feil parti.

Hallgrim Stjern, medlem i Trondheim FpU

War Room». Dette rommet ligger ikke langt 
unna FpUs bod ute på gaten. På morgenene 
gjennom valgkampen blir dette rommet 
brukt til å planlegge taktikken for dagen. 

– Her samles vi klokken seks hver mor-
gen, leser aviser, har møtene våre og legger 
strategien vår, sier Stjern.

FpU-politikeren kan fortelle at navnet 
«The War Room» kommer av at dette er ste-
det hvor det planlegges hvordan «krigen» 
skal vinnes. I år er det imidletid ikke på langt 
nær er noen krigsstemning ute i feltet. Selv 
om partiet hans har fått delvis hard medfart 
i media, deler ikke folk på gata nødvendigvis 
en slik holdning.

– Før kunne jeg bli skjelt ut fordi jeg til-
hørte feil parti. Men dersom noen slenger ut 
en kommentar nå, så gjør de det med et smil 
om munnen og takker pent nei til brosjyren. 
Terrortragedien har nok påvirket måten folk 
snakker til hverandre på.

Mindre forraKt. I likhet med de andre 
partienes unge politikere har også leder i Sør 
Trøndelag SU, Thomas Bakken, hektiske 
dager hvor han løper mellom valgkamp og 
forelesninger. 
– Også vi ser en mer åpen holdning spesielt 
blant folk på gaten. Jeg ser også mindre for-
rakt mot integreringspolitikken vår. 
Det finnes likevel unntak.
– Vi har fått tilrop om at vi kan takke oss selv 
for terrorangrepene, sier Bakken.

ingen MusliMpropaganda. Språk- 
og medieforsker Berit von der Lippe ved 
Handelshøyskolen BI mener at ordbruken ser 
ut til å bli mer forsiktig enn tidligere.

– Visse ord og uttrykk som «snikislamise-
ring» og «Eurarabia» ser ut til å være borte, 
selv om tankene bak slike ord fortsatt lever. 
Jeg ser også at ubegrunnet skremselspropa-
ganda om at nesten alle terrorister er musli-
mer ikke er synlige i denne valgkampen. For 
eksempel Siv Jensen snakker med en mye 
mykere stemme, spesielt når hun intervjues, 
sier von der Lippe.

Hun mener likevel at det ikke er nødven-
dig, heller ikke for FrPs del, da de ofte utta-
ler at «vår politikk om innvandring står ved 
lag».

– Dette kan lett fremstå som noe ikke-vin-
glete, i tillegg til at de slipper å løfte frem de 
mest ekstreme uttrykkene. Folk vet hvor de 
står, sier von der Lippe.

verdsetter saMholdet. Eskil 
Pedersen har hatt en tøff og hektisk tid etter 
22. juli. En regnvåt AUF-leder kommer rett fra 

mindre aggressiv retorikk, uten upassende 
slagord av typen «heller død enn rød». Videre 
sier han at demokratiet trolig ikke vil skades 
av at vi er mer varsomme, men at de mest ek-
streme og lite gjennomtenkte argumentene 
vil bli luket bort.

– En endring jeg håper å se er at vi alle 
kan bli flinkere til å snakke om egen politikk 
fremfor å rakke ned på andres. I tillegg hå-
per jeg å se færre personangrep og tabloide 
ytringer i denne valgkampen. Dette er noe 
jeg tror vil komme velgerene til gode, da de 
virkelige politiske standpunktene kommer 
bedre frem, sier Pedersen.

Han tror ikke at Ap kommer til å ri på en 
sympatibølge etter angrepene.

– Å si at oppslutningen er sympatieffekter 
er forakt for velgerne. Jeg tror ikke at folk 
stemmer ut fra sympatier, og har ingen tro 
på at vi vil se noen sympatieffekt ved valget.

MILDERE RETORIKK: AUF-leder Eskil Pedersen tror valgkampen vil preges av mindre aggressiv retorikk. 27. august sto han på Storsalens talerstol.

TJUVSTART: PR-topp Hans Geelmuyden har fått pepper for kommentarene om at Ap har brukt 
sorgprosessen til å tjuvstarte valgkampanjen. 
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Hadde jeg vært stand up-komiker, hadde 
jeg kanskje vært nummer 500 i Norge.
Det er bare to timer til Sjur Dagestad 

skal holde årets første forelesning i faget «Innovasjon 
– alt er mulig». Siden oppstarten for fem år siden har 
faget hatt enorm oppslutning, og Sjur kan fortelle 
at årets foreløpige tall på 227 påmeldte studenter 
er rekordstort. Han tror hemmeligheten er enkel.

– Jeg bruker mye humor, samtidig som jeg tar 
fagområdet mitt veldig seriøst. Det er altfor mange 
surmaga forelesere der ute.

Med 20 år på baken som innovatør er Sjur blitt 
en bastant retoriker, og den markante 
brumunddalsdialekten utfyller den 
tydelig bredskuldrede holdningen. På 
en slående konkret måte forteller han 
hva han ønsker ut av sitt hjertebarn.
– Målet mitt er at faget skal være det 
beste studentene mine noensinne har 
hatt. 
temaet. Han har dog mengdevis med 
erfaring fra næringslivet og eier i dag 

selskapet Innoco. Trangen til å lage nye ting har 
sine røtter i professorens barndom.

– Min far var smeden i Brumunddal, og akkurat 
som at gårdsgutter vokser opp blant dyr, vokste jeg 
opp blant mekaniske maskiner.

Sjur tror at tilknytningen til familiens bedrift 
har hatt en enorm betydning for at han senere i 
livet valgte å satse for seg selv. 

– Jeg hadde en far som var veldig streng på det 
håndverksmessige. De første årene fikk vi høre at 
alt vi lagde bare var dritt uansett. Og da kan du 

enten bukke under eller være sta og si «nå skal jeg 
faen meg vise deg». Jeg var nok i den siste kategorien.

Medvind i Motvind. Motgang opplevde Sjur 
også når han skulle ta fatt på studiene. Dårlige karak-
terer gjorde at han slet med å komme inn på de skolene 
han ønsket, og spesielt var avslagene fra NTH vonde 
å takle. Istedet ble han immatrikulert som ingeniør-
student ved Høgskolen i Gjøvik.

– Da hadde jeg hatt så mange trynetørkere at jeg 
bestemte meg for at jeg måtte gjøre det bra. Akkurat 
slik jeg skulle vise faren min, så skulle jeg faen meg 
vise dem. Og det gikk jo knallbra.

Sjur ble uteksaminert som beste student fra Gjøvik 
og kunne dermed velge fra øverste hylle i Trondheim. 
Han mener at årene på landet gjorde ham godt. 

– Jeg lærte en del ting på den tiden, som at dersom 
du skal gjøre noe, så må du gjøre det selv. Mens 
andre kanskje surfer halvveis gjennom livet, kom jeg 
heldigvis under smerteterskelen og gjorde noe med det.

Smerterskelen gjorde at Sjur i dag har vært sentral 
i videreutviklingen i alt fra panteautomater og bilbar-
neseter, til fakkeltennere til bruk i oljeindustri.

overser god undervisning. Mange år 
senere står gjør-det-selv-filosofien like sterkt, og på 
spørsmålet om NTNU har vist interesse for hans popu-
laritet ytrer han seg straks kritisk.

– Det er det jeg skulle ønske. At de spurte meg 
hvorfor det renner på med studenter. Eller at andre 
forelesere hadde kommet bort til meg og sagt «vet du 
hva, du kommuniserer veldig bra, kan ikke jeg jobbe 
litt sammen med deg?». Ikke én har gjort det!

Altmuligmannen

TEKST: Martin T. Johannessen FOTO: Lars Erlend Leganger

Professor Sjur Dagestad våkner opp på steder han ikke kjenner igjen. 
Slikt følger med når man er NTNUs mest populære foreleser.

Det har skjedd at 
jeg har våknet opp 
og tenkt: «Hvor i all
 verden er jeg nå?»
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Vi har et ord for sånne. 
Brønnpissere. Det er de som 

pisser i brønnen sånn at ingen 
kan drikke vannet.

Født 6. mai 1961

Født og oppvokst i Brumunddal i 
Hedmark 

Professor 2 i Innovasjon ved NTNU og 
eier av selskapet Innoco

Foreleser i faget Innovasjon - Alt er mulig 
ved NTNU

Vant Reodorprisen i 1997 sammen med 
Tom Ødemark og Magne Bjørkhaug

Sjur Dagestad

FAKTA OM:r

Bak de sorte Harry Potter-brillene vokser 
intensiteten i Sjurs øyne proposjonalt med hastig-
heten på ordene.

– Eller at en annen hadde sagt «du Sjur, jeg 
er knallgod foreleser i sosiologi, kan ikke vi ta 
en øl og finne ut hvordan vi kan bli enda bedre? 
Mikrobryggeriet mandag klokken åtte?».

De tenkte scenarioene lyser opp ansiktet til 
professoren, og det blir mer og mer klart at det 
er nettopp denne gløden som gjør ham såpass 
ettertraktet.

– Det hadde jeg stilt opp på. Det hadde vært 
kjempemoro. For da kunne jeg lært vanvittig mye. 
Nå føler jeg at jeg stanger i taket, for jeg vet jo at 
det er mange jeg kunne lært av.

Han tror at nettsider som Classmate, der 
studenter kan gi tilbakemelding på forelesere, 
bidrar til et økt fokus på problemet, men mener 
at NTNU må ta på seg hovedansvaret for å endre 
tendensen. Eksempelvis ved å prise de gode fore-
leserne, oppfordre til konkurranse og synliggjøre 
konsekvensene.

– Personlig er jeg ikke ute etter å få en gullme-
dalje. Jeg er ute etter at studenten skal kunne si 
«fy flate, vi har så bra forelesninger ved NTNU! 
De bør du velge dersom du har det minste lyst 
til å gå der».

brønnpissere. Kjærligheten til NTNU 
gjør at Sjur brenner sterkt for å endre de nevnte 
holdningene ved universitetet. Han oppfordrer 
til en debatt om muligheten for å utvikle seg på 
området.

– Jeg er tross alt professor i innovasjon – forny-
else – og burde være kompetent til å svare på 
noen av disse spørsmålene.
Han er ikke mild i sin beskrivelse av profes-
sorer som stikker kjepper i hjulene for fagfolk 
som ønsker å kombinere forskning med 
underholdning.

– Vi har et ord for sånne. Brønnpissere. Det er 
de som pisser i brønnen sånn at ingen kan drikke 
vannet. Og slike finnes det flere av innenfor 
forskningsverdenen, skal man tro Sjur. Som 
ofre for fenomenet trekker han frem, utover seg 
selv, astronom Knut Jørgen Røed-Ødegaard og 
geolog Jørn Hurum. Den foreløpige løsningen 
er kortfattet.

– Man må bare legge de bak seg og kjøre 
på videre.

Denne målrettetheten er hovedgrunnen 
til at Sjur velger å akseptere større og større 
studentkull. Et valg som fører med seg 
vanskeligheter.

– Da jeg hadde 25 studenter, kjente jeg 
alle personlig. Nå kan jeg møte studenter 
som jeg ikke kjenner igjen, noe jeg synes er 
veldig leit. Jeg får ikke fulgt dem opp slik 
jeg skulle ønske.

Som en konsekvens føler han at kvaliteten 
på jobben går ned i forhold til hva han kunne 
levert. Likevel er han helt klar på at stor delta-
kelse også har positive sider.

– Det er vel den eneste måten jeg er et makt-
menneske på. Ikke fordi jeg er et menneske 
som liker å albue meg fram, men fordi jeg 
liker å forme fremtiden.

en Kreativ tilstand. Samtidig som 
Sjur ønsker å forme fremtiden, ønsker han 
også å leke seg på veien mot nye tider. 

– Jeg er kjempeglad i å lure folk, for 
eksempel. Jeg kan ringe til faren min og utgi 
meg for å være en annen.

Lekenheten spinner ut i en enorm kreati-
vitet og selv om Sjur muligens er mest kjent 
for sine nyvinninger innenfor næringslivet, 
er han også aktiv på andre områder.

– Jeg er fryktelig glad i å lage ting, og har 
for eksempel skrevet elleve ikke-utgitte bøker. 
Det er ikke noen forskjell for meg å skape en 
skulptur, en tegning, en tekst eller et meka-
nisk produkt som vi skal levere.

Det er likevel sistnevnte produkter som 

oftest havner i sentrum for hans tilværelse, 
og professoren er konstant på reisefot for å 
promotere selskapet eller utforske nye ideer. 
På bare en uke kan han fortelle at han har 
besøkt Tjøme, Bø og Trondheim. I morgen 
står Ullsteinvik for tur.

– Det har skjedd at jeg har våknet opp og 
tenkt: «Hvor i all verden er jeg nå?»

– Blir du aldri sliten?
– Nei, det gir jo bare energi.
– Hva med familie?
– Jo, jeg er skilt og jeg har to barn annen-

hver helg, så det funker helt supert.
Med et lurt smil i munnviken er problem-

løseren Sjur Dagestad på ferde. Kanskje alt 
faktisk er mulig?

lærdoMMens tiMe. – Vælkømmin!
Sjur hilser personlig på hver og en av studen-
tene før de får lov til å bevege seg inn i den 
store forelesningssalen. Den noe ukonvensjo-
nelle stilen ser ut til å overraske deltakerne 
og flere smiler skrått tilbake. Noe uforskyldt 
blir også Under Duskens utsendte gjenstand 
for den hyggelige gesten.

– Sjur her! Har jeg hilst på deg før?
Som lyn fra klar himmel går det opp for 

den snakkesalige professoren at, ja, det har 
han.

– Der ser du problemet med å ha så mange 
studenter!

Salen er stappet til randen av håpefulle 
studenter. Sjur går rett på sak, og det blir 
sporenstreks tydelig at alt er lov. Rett fra levra 
forteller han de oppmøtte at vi i kongeriket 
Norge har én sentral utfordring – å få ræva 
opp av sofaen. Han forteller om bestefaren, 
banner, bruker artige metaforer, forteller om 
personlige fiaskoer, unngår vanskelige fagut-
trykk. På merkverdig vis evner professoren å 
nøste de ulike faktorene sammen. 

Så blir mannen på scenen dødelig seriøs.
– Dette handler om livet ditt, og du har 

faktisk bare ett.
– Hvordan tror du at studentene reagerer på din 

noe utradisjonelle holdning til faget?
– Jeg er bare meg selv. Hvis folk ikke liker 

det, får de heller slutte på faget. UD
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drita-rita. Videre forteller han at turene 
ikke er spesielt planlagte, men at han tar med 
folk litt overalt.

– Det spiller ingen rolle hvor vi går, for jeg 
kan så mye og har historie overalt, sier Gar-
limo.
Turistene blir derimot overraskede over at han 
ikke skal ha penger.

– De synes det er litt merkelig at en «bykaill» 
kan så mye om byen, og gjør dette gratis. Men 
jeg hater pengestyret i samfunnet. Jeg er ikke 
interessert i å tjene penger på dette, forteller 
Steinar, mens han vifter med krykken mot hus 
nummer 9 på Nedre Bakklandet.

– En maidag i nittentreogfemti ble broren 
min laget i portrommet her, gliser Steinar.

Han ser på det gule trebygget.
– Min mor og hennes familie ble tvangsflyt-

tet hit under krigen, da tyskerne rev gården 
deres og bygget Dora der istedet, forteller han, 
noe nedstemt.

Bakklandet er nesten ikke annet enn gamle 
hus og historier for Steinar. Han forteller om 
bybrannen i 1846, om danskekongen som var 
en kjeltring, om menighetshuset som ble en 
pub, og om politikere som har «rasert» byen 
hans.

– «Drita» Ottervik kom rekende på ei fjøl 
fra Hitra, det er nemlig ingen som liker henne 
der. «Stakkars trondhjemmere» sa de på øya 
da hun flyttet hit til byen. Du kan bare skrive 
det ned, sier han. 

– Jeg kjeftet opp varaordføreren sist jeg traff 
ham.

– så sKeivt at det er helt 
forjævlig. Vi fortsetter gjennom den 
tette trehusbebyggelsen på Bakklandet. Folk, 
tilsynelatende flest studenter, traver forbi oss. 
Syklistene humper over den ujevne brosteinen 
så syklene skrangler. Steinar har god tid.

– Her har det vært kaféliv helt siden slutten 
av 1600-tallet, informerer han.

Han nikker mot de mange menneskene 

DET VAR HER JØDENE i Trond-
heim hadde sin første synagoge, i 
1899. De var ikke særlig velkomne 

her i landet på den tiden, vet dere, så de fikk bare 
lov til å leie loftet, forteller Steinar Garlimo.  
      Steinar har et digert skjegg og under capsen 
på hodet flommer en gråsvart, sukkerspinn-
aktig hårmanke.

hjerneslag. – Æ va itj i begravelsen 
hannes, æ hadd itj no te overs for’n, æ sjø.
– Nei, det hadd itj æ heller, men æ gjor det no 
for datteras del da.

Ti minutter tidligere foregår en samtale i 
en av byens bedre bygårder i Trondheim sen-
trum. Samtalen er mellom to aldrende menn. 
Eller bygutter, som de kaller hverandre. Stei-
nar Garlimo er den ene. 

Han kjenner de fleste i byen, og går daglige 
byturer med turister, og ellers alle andre som 
vil. Gratis. Vi kaller ham trondheimslosen.

– Etter at jeg fikk hjerneslag kunne jeg ikke 
jobbe. Jeg er egentlig mekaniker, sier Gar-
limo.

Steinar støtter seg til krykken sin. Etter 
hjerneslaget har venstrebenet aldri helt lys-
tret som det skal.

– Men hodet, det gikk det helt fint med, 
sier han, mens han peker på tinningen og ler 
under skjegget.

Hjerneslaget rammet ham i 2005. Siden 
den gang har Steinar jobbet som frivillig for 
Bymisjonen. Det var også etter slaget han be-
gynte å guide.

– Folk kjenner jo knapt byen de bor i, som 
statuen på torget for eksempel. Det er Olav 
Tryggvason, det, konstaterer han.

 
«pessveit» Synagogen Steinar snakker 
om befinner seg ikke mange metrene fra 
Trondheim Torg. Husene bærer preg av å være 
fra en annen tid, og det er merkelig stille, med 
tanke på hvor nær sentrum synagogen ligger.

Ferden går videre mot Gamle Bybro. En 
middelaldrende dame roper og vinker til 
Steinar.

– Jeg får jo ikke gå i fred noe sted. Sånn er 
det når man kjenner halve byen, humrer han.
På spørsmål om han noen ganger synger på 
turene sine, for eksempel om Nidelven, myser 
han litt skeptisk bort på oss, for så å bryte ut 
i latter.

– Vet du, jeg har sangstemme som en geit-
ost jeg. Så nei.

Steinar liker aller best å fortelle historier 
til barn og ungdom. Studentene ser han deri-
mot ikke alltid like positivt på.

– De pisser jo opp etter veggene i byen. Det 
er derfor Ravelsveita blir kalt for «Pessveita». 
Men dét er ikke noe nytt med denne genera-
sjonen, altså, presiserer han.

som drikker kaffe ved små utebord langs 
brosteinene.

– Kaffen kom til Norge rundt 1680, og utover 
1700-tallet hadde Trondheim sin storhetstid, 
forteller han.

Vi kommer til en rekke hvite trehus som deler 
den ujevne veien i to.

– Disse husene er nye. Før stod det et hus her 
som var så skeivt at det var helt forjævlig. Det 
var så skeivt at en skulle tro det var huset til 
Erling Skakke!

Steinar høster latter.
– Du vet, en araber satte en øks i halsen på 

ham. Det var vel i 1154, sier han. 
Vår guide leder an opp en bakke, og stopper 

foran et hus på Møllenberg.
– Dette skiltet er feil, utbryter han.

Vi ser opp på den gamle hovedbygningen fra 
Sluppen gård. Det står Altona, men det lå aldri 
her, ifølge Steinar.

– Skal nevne det for lederen for Historisk 
forening neste gang jeg ser ham, dette er jo litt 
flaut, sier Steinar, mens han humrer for seg selv.

nazist Med Kniv. Og mens historien 
om huset som egentlig står der fortelles, og 

augustsola steker i ryggen, nærmer vi oss stedet 
Steinar selv vokste opp.

– Det er dessverre få som følger denne 
huseierens eksempel, sier Steinar.
Han hytter med krykken mot et hus som 
renoveres. Huset har snirklete utskjæringer 
rundt vinduene, og skiller seg merkbart ut 
fra nabohusene.

– Studentene har tatt over den gamle 
bydelen. Husene forfaller mens eierne koser 
seg i spaniasolen, forteller han noe oppgitt.

Og ikke overraskende mener Steinar at 
ting var bedre før.

– Det var spennende å vokse opp i disse 
gatene på 60-tallet, skjønner du. 
Han peker mot et trangt smug.

– Det gjerdet pleide guttene å hoppe over 
for å se hvem som var tøffest. Der bodde det 
nemlig en nazist som kastet kniv etter dem, 
forteller Steinar.

Turister i Trondheim by vet hva de vil ha.
– De er for det meste interessert i 

Nidarosdomen. Og når cruiseskipene 
ligger inne kommer mange av passasjerene 
som regel til Vår Frues kirke og tror de er 
i Domen.

Men stort sett er Steinar opptatt av å 
fortelle folk om Trondheimshistorien.

– Vi leste mer om Trondheims historie da 
jeg gikk på skolen. Vet du kanskje når byen 
ble grunnlagt?

Heldigvis vet vi at året var 997, og Steinar 
nikker anerkjennende.

– Møllenberg er Norges lengste sammen-
hengende trehusbebyggelse, visste dere det, 
kanskje?

puleprest. Vi passerer det vi antar er 
en av de siste gjenlevende telefonkioskene i 
Trondheim.

– Den norske telefonkiosken ble designet 
på Gløshaugen i 1936, vet dere, sier han.

I etterkant finner vi ut at det er bergensar-
kitekten Georg Fasting som designet kiosken, 
og at han med sitt design av den senere så 
kjente, røde boksen, vant en arkitektkonkur-

ranse i 1933. Fasting var imidlertid tilknyttet 
NTH rundt det tidspunktet Garlimo nevner.

Det viser seg altså å være hull i Garlimos 
fortellinger. Men gjør det noe? Historiene er 
like fascinerende.
På andre siden av en park skimter vi målet 
for turen, nemlig Bakke Gård.

– Mick Fleetwood, fra bandet Fleetwood 
Mac, vokste faktisk delvis opp på gården 
her, sier han og ser mot den herskapelige 
bygningen.

Videre kan han fortelle at hovedbygningen 
egentlig var dobbelt så lang, men at halve 
bygningen ble revet da gården ble parsel-
lert på 1800-tallet.

– Det revne bygget ble bebodd av en som 
het kaptein Jørgen Koldvin Rosenvinge. Han 
kalte derfor huset sitt for Rosenborg. Gjerdet 
som går langs kanten av eiendommen her, skiller 
Rosenborg fra Møllenberg. Det har det gjort helt 
siden den gang, forteller han.

Steinar har også en historie på lur om 
opphavet til Rosenvinge-navnet.

– Det var en kar som var prest på Frosta, 
som het så mye som Eiler Schøller Rosenvinge. 
Kaptein Koldvin var en av hans etterkommere, 
og overtok her i 1834.

Steinar forteller at prest Rosenvinge var en 
driftig type.

– Han lå så mye rundt at han fikk hele 37 barn. 
Han hadde sett for seg å befolke hele Trøndelag 
alene, sier han. UD

Jeg kjeftet opp 
varaordføreren sist jeg 

traff ham.

Prest Jørgen Rosenvinge 
hadde sett for seg å befolke 

hele Trøndelag alene.

Trondhe imslose n
Harald Hårdråde på Øya, jøder på loftet, bybrann og presten som ville    befolke halve Trøndelag alene. Men dette er du for ung til å huske.

TEKST: Silje Løvstad Thjømøe og Monica Michelsen          FOTO: Lars Erlend Leganger
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Gapestokken
På veien mot drømmejobben må deltidsjobben forseres.

Den nyskilte trebarnsfaren gir deg hodepine, 
når to av barna slåss om godteriet, mens den tredje 
tar seg av bankterminalen som om den skulle være 
en playstationkontroll.

Rånegutta subber inn med skatesko, og 
kjettinger klirrende rundt halsen. De lirer av seg 
den ene slibrigheten etter den andre, mens de 
blunker sjarmerende.

Tror de. Selv kaster du opp og svelger det igjen.

på butiKKen legges all oppdragelse til side, 
og butikkens ansatte blir lett ofre for kundenes 
mangel på selvbeherskelse.

Du skulle helst vært alle andre steder enn her. 
Du skulle heller hatt ti eksamener på en uke, enn 
å sitte her.

Her skjønner du nemlig hvorfor du studerer. 
Du innser hva du ikke vil bli. Du kjenner viljen og 
ambisjonene stige til skyene. Du skal ikke akkurat 
bli statsminister, men det er søren ikke langt unna. 

Studielånet dekker verken nye klær, reising eller 
netter så fuktige at en regnværsdag i Bergen blir 
tørr i forhold. 

Skal du kunne leve studentlivet med alle dets 
goder, må du forsørges. 

Dette er dessverre ikke mor og fars oppgave 
lenger. Det er din egen. Dermed kommer 
deltidsjobben glidende inn i livet ditt, og spiser 
seg inn i hverdagen som en mordersnegle gjennom 
kjøkkenhagen. Og kanskje ender du opp i kassen 
på din nærbutikk.

dessverre viser det seg at mange 
tidvis mister folkeskikken mens de utfører sine 
daglige handlerutiner.

Den gamle mannen du mistenkte for å være en 
gøyal bestefar, viser seg å være surere enn melk 
utgått på dato i 1999, og blir så arg når du gir 
ham Petterøes sigaretter istedenfor tobakk, at han 
nærmest kaster pakken på deg i sinne. 

Gamlemor skulle helst hatt deg sparket for at 
brødet er så dyrt. 

E r det egentlig noen her 
som kan noe som helst?!» Den kvin-
nelige kunden glefser mot deg, og 

hytter nærmest med neven i sinne. 
Køen i kassen føles lengre enn Elgeseter bro.
Du banner inni deg, for så å tvinge frem ditt 

bredeste, falskeste, smil.
Studentlivet. Et liv som byr på så mangt. 
Du ikler deg tittelen akademiker. Sluker 

kunnskap. Erverver livsvisdom. Forbereder deg 
på livet i jobb. Drømmejobben. Den du skal 
kunne leve av, leve med, dyrke og elske til du er 
en innskrumpet rosin og pensjonsalderen kommer 
og tar deg.

i MelloMtiden ernærer du deg på 
studielånet. Heltidsstudenten er jo så heldig å bli 
velsignet med både lån og stipend. 

Likevel har du kanskje bare akkurat råd til 
husleien, en pakke knekkebrød, kaffe og en 
sekspakning Dahls.

Du snur og vender på krona, men innser det: 

TEKST: Monica Michelsen   FOTO: Anna-Klara Samuelsson

«
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Kakao Musikk er et nyetablert, non-
profitt plateselskap med et retropre-

get syn på hvordan de vil ha ting. 
Formatet har stått i fokus for 

grunnleggerne Pål Rees og Ola 
Kristian Schiefloe.

– Vi vil bare gi ut på vinyl. 
Det er bedre lydmessig, es-

tetisk og så er det jo noe 
med sjarmen, sier Rees.

Han ser verken på 
det som uoverveid el-

ler lite fremtidsret-
tet, der de skriver 

seg inn i rekken 
av indie selska-

per som har 
holdt på 
formatet. 

– Vinyl er helt klart på vei tilbake. Det 
ble solgt like mange vinylplater i fjor som i 
1989, konstaterer Schiefloe. Tilgjengelighe-
ten skal det likevel ikke stå på, siden all mu-
sikken de utgir er å finne i digitalt format på 

både Wimp og Spotify. 
Det har gått slag i slag for plateselska-

pet siden starten, på tross av at de beskriver seg 
selv som en gjeng udugelige kamerater. Ideen 
til plateselskapet fikk de i de små timer.

– Vi hadde diskutert det et par ganger på 

nachspiel. Siden tenkte vi bare «hvorfor ikke» 
, sier Pål Rees. 

Den snedige tittelen har de tilfeldighetene 
å takke for.

– Vi satt på Choco Boco og drakk kakao, og 
så sa noen at det var det plateselskapet burde 
hete, sier Rees. Det ble senere vedtatt at alle 
årsmøtene fra da av skulle bli holdt på nettopp 
Choco Boco, selv om gutta i Kakao Musikk har 
lagt sin elsk på Kafé Løkka.

– Vi har inngått et samarbeid med Kafé 
Løkka som innebærer at det vil bli holdt kon-
serter med artistene våre, annenhver torsdag 
fra 8. september av, sier Schiefloe. UD

Blottlagt lyd med vinyl
For guttene i Kakao Musikk er null 

profitt og vinyl sterke grunnsteiner 
for det ferske plateselskapet.

TEKST: Torunn  Otnes  FOTO: Christina Undrum Andersen
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Kulturpuls – lest og hørt

 «Han tørker seg i ræva med Mein Kampf» 
Regissør Petter Næs om Harry Potter-stjernen Rupert Grints rolle i sitt nye krigsdrama.

Fordyper seg  
i Hitlers hovedverk
I det avsluttende bindet i Knausgård-serien, Min Kamp 6, 
avser forfatteren mange sider til et essay om Mein Kampf. 

Den danske litteraturkritikeren Jon Helt Haarder 
mener dette vil øke besvisstheten rundt lingvistisk vold. 

– Det er klart at vi må sette oss ned og lese «Mein 
Kampf» nå, sier litteraturkritikeren til Klassekampen.

Boka skal være er delt inn i tre deler, der hele andre 
del på 400 sider vil dreie seg om Adolf Hitlers ideologiske  
bok.

Will Smith gjør 
rap-comeback
Will Smith planlegger etter sigende å gjenoppta 
rapkarrieren, melder The Guardian via hiphop-
magasinet XXL. Dette er basert på uttalelser fra 
hiphop-produsent La Mar «Mars» Edwards. 

– Vi jobber med å bringe ham tilbake, sier Edwards 
til XXL. 

Smith la mikrofonen på hylla i 2005 etter albumet 
Lost and Found, som bar med seg lunken kritikk og 
dårlige salgstall.

Benekter sex i Dagbladet
– Dette er ikke sex annonser og har aldri vært det 
heller, sier sjefredaktør i Dagbladet Lars Helle til 
NRKs nettsted.

Etter at avisen fjernet annonsene som reklamerer 
for sextjenester for fem år siden, har redaktøren nå 
besluttet å inkludere dem. 

– Min begrunnelse er prinsipiell. Dagbladet skal 
være liberal med tanke på kommersielle ytringer og i 
forhold til at det finnes folk som har behov for denne 
typen tjenester, uttaler Helle. 

UKA med humor
Til UKA 2011 kommer komikerne Harald Eia, Bård 
Tufte Johansen og Atle Antonsen med et flunkende nytt 
show. I anledning festivalen skal de sette sammen en 
ekstraordinær forestilling. 

Den 29. oktober vil de tre komikerne være å finne på 
scenen i Dødens Dal, noe UKEsjefen er meget fornøyd 
med.

– Det er ingen komikere i Norge jeg har ledd så mye 
av som disse gutta. For meg blir dette et av de helt store 

høydepunktene under UKA-11, 
sier UKEsjef Tore Lie Falkenberg. 13 000...

...kroner bevilges av Samfundet til 
gjenoppbyggingen av Utøya

For første gang på syv år skal den raspende 
whiskeystemmen til Tom Waits presentere nytt 
materiale. Studioskiva Bad As Me slippes 24. oktober i tre 
utgaver. Blant annet en deluxe-versjon som inkluderer 
et hefte med låttekster og bilder tatt av mannen selv. 
Utgaven inkluderer også tre ekstra låter, som ikke er 
å finne på de to andre utgavene. Tittelsporet på plata 
er allerede å finne på nett.

Signert etter en låt
Musikkstudent Martin Mulholland ved NTNU imponerte 
plategiganter under låtcampen Song:Expo der han satt 
sammen låta «Resurrection on the floor» i løpet av en time. 

– Denne låta bør selges til en artist som selger millioner av 
plater, ikke hundretusener, uttalte europasjefen Pelle Lidell 
for Universal Music Publishing.  Mulholland ble signert på 
stedet og lovet økonomisk hjelp fra Universal. 

– Jeg klarer ikke helt å ta det inn. Jeg har skrevet 3,5 låter 
denne helga, og kan ubeskjedent si at alle har internasjonalt 
potensial, uttalte musikkstudenten til Adressa. 

MIN ANBEFALING

Eier og daglig leder ved Antikvariatet 
musikkafé og bokbar

Carsten tourrenc

Hva er ditt kulturelle bidrag til 
Trondheim?
– Jeg har med Antikvariatet vært 
med å skape en upretensiøs scene 
for folk å uttrykke seg på. Jeg 
savnet en plass i Trondheim hvor 
det gikk an bare å dukke opp og 
spille litt, eller møte andre som 
gjorde det, uten at det skulle være 
så mye rammer rundt det.

Hvordan kan Trondheim forbedres 
som kulturby?
– Jeg synes forsåvidt at Trondheim 
har et stort og variert kulturtilbud 
byens størrelse tatt i betraktning, 
så jeg vil heller si at vi må prøve å 
bevare de tilbudene som finnes.

Hvis du hadde en million kroner å 
gi til et kulturelt formål, hva ville du 
brukt det på?
– Jeg ville fordelt det på alle de 
som legger så vanvittig mange 
gratistimer i diverse festivaler og 
kulturarbeid kun for at alle vi andre 
skal ha en fet by å bo i. Kudos til 
de frivillige.

Anbefal tre kulturopplevelser, 
sjanger velger du fritt.
– Ladehammerfestivalen som går 
av stabelen 2. september. Jeg var 
der selv i fjor og spilte. Det er en 
av de koseligste festivalene jeg har 
vært på i byen, og den er drevet av 
minst like koselige folk.
– Nyåpnede Ila brainnstasjon har 
endelig gitt Ila et krypinn for de 
som setter pris på kultur i intim 
setting.
– Det å bli overrasket på Antikvari-
atet av noen som plutselig setter 
seg bak pianoet og drar noen låter 
før en annen tar ned en gitar og 
gjør det samme. Før jeg vet ordet 
av det, er kvelden omme.
 
Av: Hilde Ørbo

(Il
lu

st
ra

sj
on

: A
tli

 B
ja

rn
as

on
)

(Illustrasjon: Nina Eide Martinsen)

Forslaget om å tvangstekste all norsk film er, som 
påbud flest, firkantet og lite fleksibelt. Hørselsfriske 
får aldri mer se norsk film for hørselsfriske. Dette 
gjelder da saktens også for hørselshemmede, uansett 
hva Huitfeldt måtte finne på, og det skal ikke sås tvil 
om hos hvem sympatien ligger. Før de hørselshem-
mede tas i forsvar er det likevel på sin plass med 
noen sannhetens ord. Undertekster stjeler fokus fra 
det vesentlige i en film: bildet. Tekstene rokker ved 
den estetiske totalopplevelsen, og irriterende eller 
ikke, distraksjonen er aldri langt unna. «Undertek-
ster for hørselshemmede», på sin side, er det mest 
irriterende som er fysisk mulig å feste til bevegelige 
bilder. Fottrinn. Fottrinn kommer nærmere. Sang 
avspilles. Sang fortsetter. Sang fortsetter. Disse grei-
ene forespeiler ikke akkurat en lysende fremtid for 
en seertallsorientert norsk filmbransje (lavt sukk), 
selv om det er bra for de døve og av uten videre be-
tydning for de blinde (spastisk hikst av egen mangel 
på humor).

Teksten kan ikke fange opp det (Varierte? Sam-

mensatte? Komplekse?) mangefasetterte menings-
innholdet i filmens tale, selv om ordene er like. Dette 
resulterer i en reduksjonistisk dobbeltkommunika-
sjon der teksten banaliserer den visuelle kommuni-
kasjonen, og hvem ønsker dessuten å høre alle de 
samme tingene to ganger (hvem ønsker det)? Noen 
vil argumentere med at vi kan velge om vi vil lese 
teksten på skjermen eller ikke, men dette argumen-
tet holder ikke vann. Prøv for eksempel å ikke tenke 
på elefant (prøv for eksempel å ikke tenke på [redak-
sjonelle kutt synes nå uunngåelige] elefant).

Digitaliseringen av kinoene har gjort teksting 
veldig mye billigere enn det var tidligere. Det er alt-
så ikke lenger så mye som skal til for å gi de hørsels-
hemmede et godt og kjærkomment tilbud. Dette har 
Hørselshemmedes Landsforbund jobbet for i mange 
år. De hørselshemmede bør ikke stenges ute fra ki-
nohverdagen, og det er på tide å gi dem et fullgodt 
tilbud. Problemet med de foreslåtte forskriftsendrin-
gene er at de struper valgfriheten til alle de som har 
en seriøs interesse av å velge bort undertekster for 
hørselshemmede. Animasjonsfilmer sendes i dag på 
kino både med original og norsk tale. Publikum står 
fritt til å velge. Siden kostnadene forbundet med tek-
sting har gått så drastisk ned, bør norsk film kunne 
ta etter denne ordningen. Kloke hoder vil finne en 
løsning på hvordan man fordeler regningen.

Vår evig reformkåte kulturminister Anniken 
Huitfeldt er igjen ute på nye tokt. Kulturdeparte-
mentet foreslår forskriftsendringer som vil gjøre 
teksting av norsk film til et krav for å motta kino-
støtte. Dette vil i praksis si at teksting av norsk film 
på norsk blir påbudt. Forslaget er ute på høring til 
6. september. 

Teksting av utenlandsk film er vi vant til, og det 
er i de fleste sammenhenger et nødvendig onde. 
Man ønsker selvsagt ikke å lære seg fransk, like lite 
som man ønsker å ignorere fransk film. Undertek-
ster er i det minste bedre enn dubbing. Jeg kjen-
ner flere som ikke bryr seg om undertekster. Disse 
personene mener språkbarrierer innen filmmediet 
er humbug, og at filmskapere som ikke klarer å 
formidle informasjon visuelt bør finne seg et annet 
medium. De har selvsagt rett, men bare i teorien. I 
virkeligheten ønsker alle å forstå hva som blir sagt. 
Også de døve. Men, som filmskaper Maria Sødahl 
sier til Dagsavisen: «Estetisk sett er teksting av film 
på det store lerret helt pyton.»

Døvt forslag til høring
Snart er vi alle døve.

«Undertekster for hørselshemmede» 
er det mest irriterende som er fysisk 
mulig å feste til bevegelige bilder.

Asgeir Hovdelien Midthaug
Journalist

KOMMENTAR

Waits-venting ikke 
forgjeves
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Å bedrive kunst er ingen menneske-
rett. Det er derimot et privilegium 
å kunne leve av kreativ utfoldelse. 
At dette ikke er alle forunt burde, 
slik Nygård illustrerer, være et 
spørsmål om evner og etter-
spørsel. I levekårsundersøkelsen 
til Telemarksforskning, som ble 
offentliggjort i 2008, kom billed-
kunstnerne i landet desidert dårligst 
ut. Konklusjonen var blant annet 
at et mettet marked skyldtes stor 
tilstrømning av ferdigutdannede 
kunststudenter.

 Å være kunstner er ingen 
beskyttet yrkestittel. Hvem som helst 
kan kalle seg kunstner uten at dette 
kan bestrides av andre enn synsere 
som kan vurdere utøveren som seriøs 
eller ikke. I motsetning til utdanninger 
som medisin eller psykologi, synes 
det ikke å være en bevissthet rundt 
den åpenbare korrelasjonen mellom 
antallet studieplasser og behovet for 
nettopp denne yrkesgruppen etter 
endt utdanning. Å begrense antall 
studieplasser vil unektelig bidra til 
å styrke de faglærtes posisjon på 
arbeidsmarkedet. 

For å forsvare de ekstra kronene 
man får ved opprettelsen av flere 
studieplasser, bestrider Christel Sverre 
at det finnes for mange kunstnere i 
Norge. Idet hun selv sitter i en offentlig 
lønnet stilling som førsteamanuensis 
ved KiT, er dette som en ansvarsfra-
skrivelse å regne. Når Sverre skylder på 
manglende økning i offentlige bevilg-
ninger, er det noe som ikke stemmer. 
Ingen kan benekte at de offentlige 
bevilgningene til norske billedkunst-
nere er latterlig lave. Likevel er dette 
de eksisterende rammevilkårene man 
må forholde seg til. Å utdanne flere 
kunstnere, for at disse skal kunne dele 
den samme potten mellom seg, er 
neppe løsningen for å bedre yrkes-
gruppens levekår. Da er det betenkelig 
at utdanningsinstitusjoner som KiT 
begrunner valget med kapasitet og et 
ønske om flere masterstudenter. 

 Tidligere i vår belyste Under 
Dusken hvordan ferdigutdannede 
kunstnere måtte jukse seg gjennom 
NAV-systemet, ved å oppgi feilak-
tige opplysninger om arbeidstimer 
og inntekt, for å kunne overleve som 
kunstnere. I den aktuelle saken oppgir 
Nygård å ha tatt deltidsjobber som 
montør, vekter og renholder for å 
få det til å gå rundt. Når en av dine 
tidligere elever, som ifølge KiT sine 
utviklingsmål skal ha lagt grunnlaget 
for «en kunstnerisk karriere med vekt 
på selvstendighet, teoretisk reflek-
sjon, presentasjon og utvikling av eget 
kunstnerskap» vasker gulvet du går 
på, burde det ringe noen bjeller for en 
førsteamanuensis ved KiT.

KOMMENTAR

– Nivået på kunstnerne i Norge er 
høyt, og norske kunstnere hevder 
seg i stor grad i internasjonale mil-
jøer, sier styreleder Hilde Rognskog 
i Norske Billedkunstnere. 

Hun anerkjenner at veien er tøff.
– Det er vanskelig å slå gjennom 

og det krever hardt arbeid. Det er 
verdt det når man oppnår anner-
kjennelse for kunsten sin, sier Rogn-
skog.

Hun beskriver veien videre et-
ter endt utdanning som broket med 
mange fallgruver og stor usikkerhet. 
Hun sier at man må ha en vilje til å 
ta en risiko.

– Om man ikke blir innlemmet 
i utstillingsaktiviteter kan man like-
vel bedrive kunstnerisk arbeid, som 
undervisning, konsulentvirksomhet 
og arbeid innenfor konstitusjoner, 
sier hun. UD

Norske kunstnere
 holder høyt nivå

Ingen menneskerett

K

Flere studieplasser, hardere kår

FOR MANGE: Per Kristian Nygård er ferdigutdannet kunstner og mener markedet er mettet. Han kjenner flere som ikke klarer seg på det de tjener på kunsten enn  som gjør det.

Selv om det er flere kunstnere nå enn 
før har vi et ansvar for å tilby kunstne-
rutdanning til de som ønsker det, sier 
Sverre.

Byråkrati
– Det er de færreste som får stipend 
og slår gjennom i løpet av de første 
årene, sier Nygård.

Han sier at han kjenner flere som 
ikke klarer seg på det de tjener på 
kunsten enn som gjør det, og mange 
er nødt til å ta deltidsjobb eller hel-
tidsjobb som ikke er direkte relatert 
til kunst. 

– De dårligste kunstnerne havner 
gjerne i byråkratiske stillinger som 

nere også ha deltidsjobb for å klare de 
tøffe økonomiske forholdene.

Økt interesse 
Sverre mener at nyutdannede kunst-
neres økonomiske kår sannsynligvis 
er hardere nå enn da hun selv var fer-
digutdannet. 

– Det er flere kunstnere nå, sam-
tidig som at den offentlige støtten til 
kunstnere ikke har økt proposjonalt 
med økingen av kunstnere. 

Levekårsundersøkelsen for kunst-
nere fra 2008 viste at antall kunstnere 
i Norge hadde fordoblet seg på ti år.

– Dette ser jeg på som at det er økt 
interesse for kunst, og det er heldig. 

Kunstakademiet i Trondheim (KiT) 
har i år økt antallet bachelorplasser 
fra femten til tjue. Selv om det er tøffe 
forhold for nyutdannede kunstnere, 
mener førsteamenuensis Christel 
Sverre ved KiT at de nye plassene er 
nødvendige. 

– Søkertallene er høye, og vi ser 
at vi har kapasitet til å ta opp flere 
bachelorstudenter enn tidligere, sier 
Sverre. 

En annen grunn til det økte oppta-
ket er synkende søkertall til masterut-
danningen. I år er det kun to nye mas-
terstudenter, mens rammen er femten. 

– Vi ønsker flere søkere til master-
programmet, og dette er et av virke-
midlene vi bruker for å oppnå det. 

Vanskelige forhold
Per Kristian Nygård er ferdigutdan-
net kunstner og en del av redaksjonen 
til Artscene Trondheim. Han mener 
markedet for kunstnere i Norge er 
mettet.

– Statistisk sett vil mange av disse 
nyutdannete studentene falle av lasset 
etter studiene. Det er for mange kunst-
nere i Norge i forhold til hvor lite mar-
kedet er, sier Nygård. 

Han mener det er et tøft marked, 
og at det er vanskelig å livnære seg på 
det de tjener på kunsten. I 2006 var 
gjennomsnittlig årsinntekt for en visu-
ell kunstner 93 000 kroner. 

– Det er heldig for kunstnere i 
Norge at såkalte drittjobber er såpass 
godt betalt at man kan klare seg med 
å jobbe deltid, sier han. 

Selv har Nygård jobbet som både 
lærer, montør, vekter, renholder og i 
transport for å få det til å gå rundt. 

Sverre ved KiT er uenig i at det er 
for mange kunstnere i Norge. 

– Kunstnere dekker viktige funk-
sjoner i samfunnet selv om de ikke 
jobber med kunstproduksjon. Mange 
kan jobbe som kuratorer, på museum 
eller som formidlere eller skribenter. 
Dessverre må noen utøvende kunst-

kan gjøre arbeid med kunst bare mer 
tungvint, mener Nygård.

Førsteamanuensis ved KiT mener 
derimot at studenter peker seg ut 
ulike retninger allerede under utdan-
ningen. 

– Under studiet er realitetsforstå-
else av en kunstners muligheter en 
viktig del, og vi ser at studentene utvi-
kler egne interesser, også for slike by-
råkratiske jobber. Jeg kan likevel ikke 
si at ingen havner i slike stillinger på 
grunn av mangel på annet kunstne-
risk arbeid, sier Christel Sverre.

Hun påpeker at kunstneres viktig-
ste jobb er å gjøre seg selv synlig. UD

Kunstakademiet 
i Trondheim har denne 
høsten åpnet for flere 
bachelorplasser enn 
tidligere. – Det finnes for 
mange kunstnere i Norge, 
mener kunstner Per 
Kristian Nygård.

TEKsT:  Marte  Jønland
 majon@underdusken.no
FOTO:  Christina Undrum Andersen 

KUNSTUDANNING

Kunstutdanning i Norge 
gis ved fire utdannings- 
institusjoner i Norge; 
Trondheim, Oslo, Bergen  
og Tromsø. 

En levekårsundersøkelse 
utført i 2008 viste at det var 
14 000 utøvende kunstnere 
i Norge, som tilsvarte en 
fordobling på 10 år. 

Lønnsutviklingen for 
kunstnere har stått stille  
de siste 15 årene.  

Kunstutdanning

FAKTA OM:K
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– Kompetansen forsvinner
Politikere ønsker 
å gjøre Trondheim 
til landets konsert-
hovedstad. Festival-
arrangør er skeptisk 
til å inkludere studenter 
i kompetansebyggingen.

mulighet til å bli i byen etter endt 
utdanning. 

Halvorsen understreker at Pste-
reo ikke skal styre prosessen med 
kompetansebygging og utforming 
av en konsertarena, der Trondheim 
kommune vil stå for eventuell kart-
legging og bevilgning. 

Uenige om studentnytte
UKEsjef Tore Lie Falkenberg har 
forståelse for Halvorsens bekymring 
om høy utskiftning i organisasjonen, 
men understreker likevel et sterkt fo-
kus på kompetanseoverføring.

– Selv om ressurspersoner i UKA 
kun arrangerer festival én gang og 
så trekker seg tilbake, sitter disse 
studentene på rikelig med erfaringer 
om konsertavvikling i stor skala, sier 
han. 

UKEsjefen tror nøkkelpersoner 
fra festivalen kunne bidratt som res-
surser i arbeidet med å utvikle en ny 
storstue i Trondheim.

– Det er utvilsomt interessant for 
UKA å bidra med kompetanseut-
veksling. Det gagner også UKA hvis 
andre aktører får store konserter 
til byen. Får Trondheim en høyere 
stjerne som konsertby, vil vi stille 

sterkere i konkurransen om de stør-
ste artistene, sier han.

Utbytte for studenter
Høyres Hofstad Helleland mener ut-
viklingen av en større konsertarena, 
som i forslaget om konsertscene på 
Festningen, vil gagne studentene.

– Å bygge Trondheim til en kon-
serthovedstad vil igjen bidra til å 
gjøre byen mer attraktiv for studen-
ter, sier Hofstad Helleland. 

UKEsjef Falkenberg er uenig i at 
det vil ha noen innvirkning på hvor 
man ønsker å studere.

– En utendørs konsertarena vil i 
mine øyne ikke være av like stor be-
tydning for Trondheim som student-
by, da studentene stort sett befinner 
seg i Trondheim på tider av året det 
er svært vanskelig å arrangere uten-
dørskonserter, sier han. 

Festivalsjef Halvorsen for Pstereo 
tror derimot det vil skape store ring-
virkninger. Han viser til utviklin-
gen man har sett i Bergen, som med 
større scener har hatt mulighet til å 
booke større, kommersielle artister. 

– Å få til en slik konsertarena har 
med det helhetlige tilbudet i byen å 
gjøre, sier Halvorsen.UD

– For å gjøre Trondheim til en kon-
serthovedstad trenger vi studentene, 
sier stortingsrepresentant Linda 
Cathrine Hofstad Helleland fra Sør-
Trøndelag Høyre.

I forkant av kommune- og fylkes-
tingsvalget ønsker Sør-Trøndelag 
Høyre å gjøre Trondheim til en fore-
gangsby for konserter, med bevilg-
ninger fra kommunen til både arena 
og kompetansebygging. Et konkret 
forslag om å bruke Festningen som 
konsertarena foreligger. Hofstad 
Helleland mener kompetansen til å 
utvikle konserttilbudet hovedsakelig 

ligger hos Pstereofestivalen, Samfun-
det og UKA. 

– Blant arrangører i Trondheim 
finnes det mye kompetanse. Her er 
det mye å hente hos studentene, sier 
hun. 

Ressursene forsvinner
Festivalsjef Frode Halvorsen for 
Pstereofestivalen tror det kan være 
problematisk å bruke studenter i 
kompentansebyggingen. 

– Utfordringen med UKA og 
Samfundet er at kompetansen for-
svinner med studentene etter et par 
år, sier Halvorsen. 

Han poengterer likevel at en-
keltpersonene bak institusjoner som 
Samfundet og UKA-festivalen er 
mulige ressurser, som har gjort seg 
mange verdifulle erfaringer. 

– Et slikt prosjekt kanskje vil gi 
aktører fra Samfundet og UKA en 

VIL BIDRA: UKEsjef Tore Lie Falkenberg tror studentene har mye å bidra med i arbeidet med å gjøre Trondheim til en konserthovedstad. (Foto: Fotogjengen)

TEKsT:  Hilde Ørbo
 hildeorbo@underdusken.no

FESTIVAL

Kompetansen 
forsvinner med 

studentene etter et par år. 
Frode Halvorsen, Festivalsjef for Pstereo

K
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TIDLIG KRØKES: Gamle helter og fremtidens håp i skjønn forening på festival.

Festivalen bak toglinja
i hånden før det kan besvares. Ton-
ning trasker mot lydteltet, som er satt 
opp ved muren som vender mot tog-
sporet. Hvem er Rune Tonning? Rune 
Tonning er ikke festivalsjef for Eat 
The Rich, noe slikt finnes ikke. Han 
er en av dem som tar ansvar fordi de 
føler ansvar, som han selv sier. En av 
dem som jobber natt og dag for å få 
hjulene til å gå rundt.

– Svartlamoen lager Eat The Rich, 
konstaterer Tonning.

Eat The Rich har vært arrangert 
på Svartlamoen siden 1997. For de 
uoppmerksomme eller nyankommne 
kan det være nødvendig å introdu-
sere bydelen, men det er ingen enkel 
oppgave. Fra å en gang være arbeider-
strøk, senere industriområde og kom-
munalt område for sosialboliger. Fra 
Uffa-ungdommen en gang på 80-tallet 
utvandret over togsporet og fant det 
for godt å okkupere bygårdene. Til 
dagens økologiske bydelsprosjekt, et 
fristed og en voksen versjon av karde-
mommeby. 

Eat The Rich ble første gang arran-
gert som en motvekt mot tusenårsjubi-
leet for Trondheim by. På daværende 

tidspunket var det fortsatt strid mel-
lom kommune, næringsliv og fastbo-
ende om Svartlamoens fremtid. I Un-
der Dusken fra 90-tallet kan man lese 
om fakkeltog og ordførere som gjemte 
seg for demonstranter. En fortsettelse 
av konflikten som hadde vart i over et 
tiår. I dag er det få som tør å rokke 
ved Svartlamoens rett til å eksistere i 
nåværende form. 

Festivalen har imidlertid endret 
seg noe. En fast festivalgjenger mener 
det politiske innholdet i starten spilte 
en langt større rolle.

– Det var flere politiske arrange-
menter, altså politiske møter og lig-
nende. Nå har den kulturelle biten i 
større grad tatt forsete, sier Frode Ny-
stuen over telefon. 

Nå har han flyttet til Oslo, og får 
dermed ikke med seg årets festival, 
men Nystuen har vært tilstede mange 
ganger før– helt siden starten. 

– Det kulturelle har alltid vært en 
del av den politiske kampen. Det er 
ikke et klart skille, fortsetter han. 

PR-ansvarlig, festivalstøtte, 
markedsføringsbudsjett og re-
klame er ikke-ord på Eat The Rich. 

Velkommen til festivalen som har alt. 
Alt unntatt fastsatt program, festi-
valsjef, nettside, presseansvarlig, pro-
motering, budsjett, gjerder og billet-
ter. Likevel har den alt. Velkommen 
til Eat The Rich.

Forbi handlegatene i sentrum, med 
alt du ikke visste du trengte. Forbi ka-
feene på Solsiden, fylt til randen av  
besøkende som snakker om kapital og 
kred. Gå gjennom eksos fra motorvei 
og forvi byggearbeid. Følg togspo-
ret, og gradvis vil disse inntrykkene 
avta. Skyves til side av en tiltagende 
lyd og et stadig grønnere landskap.   
Når du til slutt beveger deg gjennom 
togundergangen er budskapet klart 
som dagen:

– Klamydia det klør, ljomer det 

fra høytalerene. Det nådeløst ærlige 
budskapet proklameres fra en scene 
bygget mellom to morkne bygårder. 
Presenning, hyssing og tape utgjør 
scenetaket , der snorer fylt med kles-
vask strekker seg mellom scenen og 
publikum. Himmelhøye solsikker ru-
ver opp langs husveggene. 

Skal du vite hvem som spiller og 
når, må du holde øret tett mot bak-
ken. Jungeltelegrafen går, både på 
verdensveven og i gata. Først fredag 
ettermiddag, på festivalens første kon-
sertdag begynner ryktet å gå om hvem 
som er årets overraskelse. Ti på seks 
tikker en tekstmelding inn. «Ryktene 
stemmer. Fett!». Femten minutter for-
sinket er man allerede alt for sent ute 
til de gode plassene for å se lokalhel-
tene i Motorpsycho. Som, i likhet med 
alle andre, stiller opp uten å kreve en 
krone. Ved serveringsteltet lenger bak 
hilser en av ildsjelene.

– Drikker dere øl, spør mannen 
ved navn Rune Tonning.

Spørsmålet følges opp med en boks 

Eat The Rich er festivalen du ikke var på hvis du ikke 
hørte ordet på gata. 

TEKsT:  Markus Tobiassen
 Atli Bjarnason
FOTO:  Christina Undrum Andersen 
                            Eivind Sponga
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Der landets andre festivaler har pres-
sesjefer som konkurrerer om å fylle 
tips-innboksen til landets redaksjoner 
kjappest mulig, er holdningen en noe 
annen under Eat The Rich. «Ingen 
pressedekning av Eat The Rich!» er 
svaret i en SMS fra en Uffa-kontakt i 
første forsøk på å gjøre research om 
festivalen. 

– Det der tilgjengelighetstyranniet, 
begynner Tonning før han stopper. 

Han ser seg rundt.

– Vi har så mye folk det er plass 
til her, man blir litt lei av kameraene. 
«Se det er så mange spennende moti-
ver», fortsetter han med et anslag av 
sarkasme. Selv er han ikke alltid helt 
komfortabel med å bli fanget på film. 
God plassert på en tromme stopper 
Tonning fotografen idet han skal til å 
ta et bilde. 

– Jeg vil helst ikke ha et bilde av 
t-skjorta, jeg står ikke inne for det her, 
sier han og peker mot brystkassa. 

Bildeutsnittet flyttes oppover før 
Tonning fortsetter:

– Strømmen til lysanlegget går på 
vaskemaskinkursen, skjønner dere, 
så det har vært litt stille med vaskin-
gen, forteller han med et lurt smil. 

En storvokst mann kommer bort 
og veksler noen ord med Tonning 
før han rusler bort. En dame kom-
mer innom teltet med jakkemerker 
hun har laget selv for årets festival. 
Neste konsert tar til på scenen. 

– Det er Rogers, bestående av 
Dag Rønning, og skal vi se.. Trine 
Snustad. 

Vokalisten er redaktør i Sorgen-
fri. Erik Chan, han store pluggen 
som dere så nå nettopp, han spiller 
sånn der pikkolofløyte. Neida, trom-
bone, forteller Tonning og ler. 

På spørsmål om hva andre festi-
valer kan lære og ta med seg videre 
er festivalbookeren Terje Olden rask 
på avtrekkeren fra sidelinjen:

– Billettprisene, sier han med et 
smil. Alle artistene vet de spiller gra-
tis, så det er lite arbeid med forhand-
linger. Det hindrer ikke artister i å 
ville ta turen helt fra Bergen. Lørdag 

kveld tar også Bare Egil ture innom. 
– Egentlig er det bare å si ja eller 

nei, forteller Olden.

I en liten bølgeblikkbar uten-
dørs går samtalen høyere enn boom-
blasteren i bakgrunnen. En eldre 
kvinne som utgir seg for å være både 
student og tatoveringsartist forteller 
om favorittminnet så langt. 

– Motorpsycho, en halv meter fra 
scenen. Det sløveste er at Critical 
Mass ikke ble noe av, men skryt til 
Uffa-folket som fortsatt møtte opp, 
sier hun. 

Litt senere tar hun kontakt igjen.
– Så du forresten Olsen i går? 

Han smasha gitaren og greier, han 
skal spille igjen om han får låne en 
gitar i kveld. 

På vei mot «Upassende Bar» i håp 
om å bevitne lignende galskap blir 
det klart at innledningen trenger en 
korrigering. Det finnes gjerder på 
festivalen, i alle fall ett. Satt opp for 
å beskytte urtebedet, riktignok. 

– Juridisk er vi definert som et 
hageselskap. Vi kan ikke noe for 
at Motorpsycho tilfeldigvis dukker 
opp, sier Tonning. UD

IKKE-SJEF: Rune Tonning er med og arrangerer Eat The Rich for tredje gang.
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Mads Bones vet at angsten kommer. Det er bare et spørsmål om tid.

TEKST: Ingrid Anna Teigen  FOTO: silje Krager 

der en forestilling. Det at det skjer der 
og da er det beste med å være teater-
skuespiller, selv om det også er den 
fremste utfordringen.

– Det krever stor grad av konsen-
trasjon. En må vite hvordan en skal 
nullstille seg. Spiller man en tragedie 
der man vet at man skal dø i tredje 
akt, må man likevel være i stand til 
å blottlegge seg, og fremføre det som 
om det virkelig skjer for første gang.

Han trekker også fram at han som 
skuespiller kanskje har muligheten til 
å ta seg selv mindre høytidelig, noe 
han tror også andre kunne hatt god 
nytte av.

– Vi har leken med oss hver dag i 
yrket vårt, og det tror jeg alle og en-
hver kan lære litt av: At man i dialog 
med sine medmennesker kan ivareta 
leken og det barnslige.

Bones mener selv han har hatt 
flaks karrieremessig, og synes det er 
veldig motiverende at teatersjef Kris-
tian Seltun har satset slik på han, selv 
om drømmerollen inntil videre for-
blir uprøvd.

– Det mest fristende rollemate-
rialet jeg kan tenke meg er nok Peer 
Gynt. Han er en karakter uten hin-
der, som kan sprike i alle retninger, 
en slags kameleon på rim.

Mistet nesten håpet
Selv har Mads Bones møtt på flere 
hinder, og forteller at studietiden ved 
Det Statlige Russiske Akademi for 
Teaterkunst (GITIS) i Danmark, nes-
ten tok knekken på skuespillerlysten.

– Undervisningen foregikk på et 
nedlagt slakteri, og det føltes som et 
slags minirussland, der vi måtte for-
holde oss til den østeuropeiske hybri-
sen. De årene var jævlig hardt arbeid, 
men i dag føler jeg at jeg hadde veldig 
godt av den tiden og av å ikke bli strø-
ket medhårs, sier han.

Bones har aldri studert i Trond-
heim, men forteller at det første pro-
sjektet han hadde som nyutdannet 
skuespiller var på Studentersamfun-
det, som manusforfatter av ISFiT-pro-
duksjonen Three Blocks Away.

– Samfundet slo meg først og 

fremst slo meg som et jævlig tung-
rodd opplegg. Likevel har det dette 
ufattelig høye ambisjonsnivået som 
gjør det fantastisk. Så det var mye 
frustrasjon, men enda mer kjærlighet. 

Han forteller at komediemusika-
len Three Blocks Away til slutt ble en 
kjempesuksess.

– Selv om Under Duskens anmel-
der mente forestillingen var kokt på 
en gammel spiker, legger han til med 
en påtatt snurt mine, og smiler. UD

– Dere gjør dette gratis? Da skal jeg 
som er en holden mann spandere. 
Hva vil dere ha?

Vi har nettopp satt oss ned ved 
et bord i bakgården til Café Ni Mu-
ser, og Mads Bones ber meg passe på 
Fredrik, den to og et halvt år gamle 
labradoren hans, mens han går inn 
for å bestille. 

Bones er i strålende humør, og 
virker tilsynelatende uberørt av 
premiærenerver foran Tolvskillingso-
peraen, som har første spilledag 15. 
september på Trøndelag Teater. Han 
innehar hovedrollen som den mange-
sidige Mack Kniven. Den rolige fram-
toningen står i sterk kontrast med 
hvor redd han sier han alltid er for å 
stå halvforberedt foran publikum.

– Selv om jeg kjenner at det be-
gynner å skru seg til nå, merker jeg 
hvordan angsten for at dette skal gå 
til helvete begynner å melde seg. 

Omfavner leken
Bones forteller at det er den energien 
som oppstår mellom scene og sal un-

Illusjonist med nerver
MED på LEKEN: skuespiller Mads Bones debuterte på samfundet. Det resulterte i en blandet opplevelse med mange sterke følelser. 

Alder: 30 år

Yrke:skuespiller

Aktuell med: 
Tolvskillingsoperaen på 
Trøndelag Teater

Anbefaler i vinter: Bruk 
teateret!

Mads Bones
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Kunsten i øyeblikket Dansen er på vei ut av skyggen til andre kunstformer. Utfordringen ligger 
fortsatt i å formidle øyeblikkskunst som noe annet enn underholdning. 

TEKsT:  Torunn  Otnes  
                          totnes@underdusken.no
Illustrasjon:  åshild Mikaelsen Egelid
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– Dansen har alltid blitt sett på som en 
slags lillebror i forhold til teateret og ope-
raen. De siste årene var mange skeptisk til 
hvorvidt dans i det hele tatt hadde evnen 
til å overleve som en uavhengig kunst-
form, sier koreograf og grunnlegger av 
Frikar, Hallgrim Hansegård.

På tross av at dans er et av de eldste 
uttrykkene for kunst og kultur, er tradi-
sjonen for dans i Norge kun i spedbarnsal-
deren. Først i 1948 opprettet man det som 
ble forgjengeren til det vi nå kjenner som 
Nasjonalballetten i Norge. Dansens hus 
åpnet dørene i Oslo først 60 år senere. Det 
har resultert i et dansemiljø med mange 
forskjellige uttrykk og arenaer, men fort-
satt er det mange som bærer fordommer.

– Dansen sitter ikke i hjertet til nord-
mannen på samme måte som musikk og 
teater gjør. Det har tatt lang tid for dan-
sekunstnere å bli synlige for folket, og 
jeg tror vi fortsatt henger langt etter, sier 
dansekunstner Camilla Spidsøe Cohen i 
kompaniet Carte Blanche.

Utformes i øyeblikket
Det er helt spesielle utfordringer innen 
dans i forhold til andre kunstformer. 

Dette er mye grunnet at det er øyeblikk-
skunst med minimalt slingringsmonn. 
Det er også tidkrevende å bygge opp et 
respektabelt omdømme når man kun får 
formidlet kunsten til de som bevitner den 
der og da.

– Det er vanskelig å verdsette noe 
man ikke har sett selv. Vi sliter mye med 
å dokumentere arbeidet vårt og det blir 
uansett ikke det samme. Jeg skulle ønske 
at noe ble igjen etter meg. Som et bilde 
folk kunne ha vurdert og anerkjent, sier 
Horgen. 

Det finnes i tillegg svært få kritikere 
som har kompetanse nok til å vurdere 
dans på en nyansert måte. Dermed blir 
det nedprioritert i de fleste aviser. Det 
som blir skrevet omhandler gjerne kore-
ografen og politiske syn i forhold til hvor 
han eller hun kommer fra.

 Selv om media nedprioriterer faglige 
vurderinger av kunstformen, legges det 
likevel noe vekt på dans gjennom under-
holdningsprogrammer som Dansefeber. 
Koreograf Hansegård mener det er veldig 
positivt at media har omfavnet dansen.

– Dette gir danserne andre arenaer å 
vise seg frem på. Om man ikke får bevil-
get støtte fra Kulturrådet kan man like-

vel promotere seg selv via media. Det er 
likevel en stor forskjell mellom å opptre 
på tv og det å være med i en forestilling 
på seksti minutter. Det er veldig mange 
ulike kvaliteter av dansen man ikke får 
vist på de tre minuttene man er på tv, sier 
Hansegård.

Må klare seg selv
Det er ingen tvil om at dansemiljøet i Nor-
ge har forbedret seg de siste årene, og fle-
re aktører har kunnet komme på banen.

– Det har blitt flere aktører og et mye 
høyere produksjonsvolum. I det frie mil-
jøet utenfor våre to institusjoner, Carte 
Blanche og Nasjonalballetten, har det 
skjedd en voldsom vekst, som bidrar til 
å utvide miljøet, sier forbundsleder Pe-
der Horgen for Norske Dansekunstnere 
(NoDa).

 Det er mange om beinet, svært få til-
gjengelige midler og dårlige lønninger. 
Det er ikke rent sjeldent at man møter 
krass kritikk når produksjoner skal pre-
senteres her i Norge. 

– Man må være tykkhudet i denne 

bransjen, og ikke alltid høre på hva mil-
jøet sier. Også her er det forskjell på inn-
land og utland. Man opplever ofte bedre 
kritikker i utlandet, sier Hansegård.

Kulturdepartementet gjennomførte i 
2009 den såkalte skuespiller- og dansealli-
ansen. Denne skal sørge for faste ansettel-
sesforhold til erfarne og etablerte utøvere 
når de er mellom jobber. Det er likevel 
mangel på et sikkerhetsnett for utøvende 
dansekunstnere.

– Vi har ikke noe team bak oss. Vi 
må klare alt selv. Det er som å være en 
toppidrettsutøver på egenhånd. Det vil 
alltid være en usikker tilværelse innen 
dansekunsten, men man higer alltid etter 
neste kunstneriske utfordring. Trikset er 

at man aldri kan gi seg. Du har kun deg 
selv, sier Spidsøe Cohen. 

– Godt av å bli strukturert
Selv om dansen er en utglidende og løs 
kunstform er det mange som mener at 
dansen nå har blitt institusjonalisert, noe 
man blant annet kan se på de like uttryk-
kene innenfor samtidsdansen. 

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har 
også blitt kritisert for å bidra til denne in-
stitusjonaliseringen ved å inneha uforene-
lige verv. Ansatte ved KHiO bestemmer 
hvilke dansere som skal bli tatt opp på 
deres linjer, som er den eneste anerkjente 
danseutdanningen i Norge. Samtidig sit-
ter de samme ansatte i Kulturrådet som 
skal bevilge midler til dansekunstnere 
når de er ferdig utdannet. 

Peder Horgen ved NoDa mener deri-
mot at dansemiljøet kan ha godt av å bli 
litt mer strukturet.

– Dansen har vokst fram utenfor in-
stutisjonene og er et stort og levende felt 
innenfor kunsten. Det er mange uavhen-

gige dansegrupper som driver med ulike 
produksjoner. Flere av dem har i senere 
tid fått mer langsiktig økonomisk støtte. 
Dette mener jeg er en nødvendig utvik-
ling, og jeg tror at dansen, med et såpass 
løst miljø, har godt av litt fastere struktur. 
Av samme grunn er det så absolutt på høy 
tid at vi endelig har fått et Dansens Hus, 
sier Horgen.

Noen gullalder er vi kanskje ikke inne 
i, men at det er en positiv utvikling kan 
man ikke tvile på. Miljøet har ekspandert 
og kvaliteten på produksjoner og danse-
re har økt. Flere norske koreografer har 
vendt tilbake til Norge for å jobbe, blant 
dem Jo Strømgren.

– Jeg tror ikke vi er inne i en gullalder, 
men det har aldri vært så bra som det er 
nå, sier Hansegård som mener det helt 
klart er mer å hente innenfor dansen. UD

Jeg skulle ønske  
at noe ble igjen etter 

meg. som et bilde folk 
kunne ha vurdert  

og anerkjent 
Hallgrim Hansegård, 

koregraf
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gjør at flere av tegningene minner om karikaturer. 
Denne parallellen er tydeligst i portrettet av Marx, 
ettersom han først og fremst er en politisk tenker.

Det er enkelte elementer som er vanskelig å få 
grep om i utstillingen, som for eksempel parallellen 
mellom de ulike tenkerne, og hva som er felles ved 
deres ideer. Menneskene som Pierce har tegnet er 
fra forskjellige århundrer, har varierende politiske 
ståsteder, og er født i ulike deler av verden. Darwin 
og Duchamp, for eksempel, tilhører for meg to 
grunnleggende forskjellige paradigmer, og har ikke 
annet til felles enn at de fikk stor betydning for sin 

ettertid. I motsetning til ugresset, som er hentet fra 
ulike steder i Trondheim, virker utvalget av tenkerne 
tilfeldig og upresist, og gjør at jeg blir usikker på hva 
Pierce forsøker å fortelle gjennom tegningene. Er 
det en kritikk av tenkerne og deres ideer? Eller er 
det en assosiativ lek med forholdet mellom ideer og 
ugress, og menneske og natur? Kritikken, og temaet 
i seg selv, peker ikke i en bestemt retning. Det gjør 
at utstillingen virker svevende, og noe uhåndterlig.

 
Naive tegninger om store tenkere og ugress 

i Trondheim.

Charles Darwin. Karl Marx. Marcel Duchamp. Marquis 
de Sade. Ayn Rand. Felles for disse menneskene er 
at de er portrettert med ugress som vokser ut av 
hodet i utstillingen Night Music på Babel. I løpet av 
et opphold på Lademoen Kunstnerverksted, har den 
amerikanske kunstneren Ryan Pierce laget tegninger 
som illustrerer koblingen mellom store tenkere 
og ugress, der både ideer og ugress har samme 
dynamiske karakter. Ugresset sprer seg raskt, og 
vokser frem steder man ikke hadde forventet eller 
ønsket. Selv i bymiljøet, langs husvegger og mellom 
brosteiner, trenger det seg frem. Ideer fungerer på 
samme måte, og sprer seg både over generasjoner 
og landegrenser. 
I utstillingen er det syv tegninger montert på veggen. 
Ett av bildene, Svalbard, skiller seg ut i både format 
og uttrykk, men resten tilhører en slags portrett-
serie. I den ene tegningen, hvor Marx er portrettert, 
er ugresset plassert naturlig i håret, og skaper et 
inntrykk av at det alltid har vært der. Hodet ligger 
på bakken, og mangler hals og kropp. Ugresset på 
hodet har begynt å visne, og de døde restene drysser 
ned i skjegget og på bakken. På grunn av den oransje 
fargen minner drysset om brødsmuler, og sammen 
med de bekymrede øyenbrynene og det sorgmo-
dige blikket får Marx et komisk og stakkarslig preg. 
De illustrative referanser og det humoristiske preget 

spredning av ugress og ideer

 NIGHT MUSIC - BABEL - 19. - 28. AUGUST
 / TEKsT:  KARIANNE OMMUNDSEN karianom@underdusken.no  
FOTO:  CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN

UTSTILLING

de lever i hver sin verden. Han har forblitt i fortiden 
hvor maskulinitet innebærer å være sterk nok til å 
hugge ved, og kunne ta kjølig avstand fra klamme, 
finere følelser og intimitet. For henne ligger selve 
livet i framtiden, hvor hun kan virkeliggjøre barn-
domsdrømmen om å bli lærerinne.

Hallbjørn Rønning og Wenche Strømdahl gjør 
gode rolleprestasjoner som Bjørn og Margit, men 
de er dessverre litt for gamle til at karakterene blir 
troverdige. Problemene med tenåringssønnen, den 
seksuelle frustrasjonen og ønskene for framtiden, blir 
virkelighetsfjerne når skuespillerne begge nærmer 
seg pensjonsalder.

Slutten av stykket bryter med den tagale roen, 
som preger den tidligere delen. Fortiden rulles opp 
raskt, og en får se den egentlige årsaken til Bjørns 
hardhet og følelsesmessige tilkortkommenhet. Dette 
er bra, men mye av det eksplosive potensialet forblir 
ubrukt, og en går hjem med følelsen av å ha sett 
noe som kunne vært genuint opprørende, men som 
beklageligvis bare rører ved overflaten av en dyp 
og sinnsbevegende avgrunn.

Distansert helgepoesi som dessverre forblir 
et avtrykk av hverdagens mindre minneverdige 
øyeblikk.

Helg er hverdagsdramatikk tatt ut av stua og inn 
på scenen. Her møter tilskueren to mennesker i 
en personlig og samfunnsmessig brytningstid hvor 
holdninger og kjønnsroller, som tidligere har vært 
åpenbare og fastlåste, står for fall. 

Det er en enkel scenografi som møter publikum. 
En tilnærmet naken scene, og to tilårskomne skue-
spillere. Teaterkjelleren oppleves intim, og er med 
på å understreke nærheten mellom sal og scene i 
dette stykket. Tilskuerne er veggen som rollefigu-
renes tankeliv kastes mot. Det er intenst og skaper 
en brutal motsetning til den distansen som finnes 
mellom karakterene på scenen.

Historien er kjent. Ektemannen, Bjørn, som 
tviholder på fortiden, og ser på det som en trussel 
mot hans mannlige verdighet at kona Margit 
ønsker å ta utdannelse, og dermed kunne bidra til 
familieøkonomien.

Bakteppet er 1960-tallets Norge. Bjørn jobber 
på en av sildetrålerne på Fosen. Fisket har slått feil, 
og han får en uventet frihelg. Det er tre måneder 
siden han sist var hjemme, og for Margit og sønnen 
Benjamin er han nesten for en fremmed å regne.

Hele tiden kan man ane den såre kjærlighetshis-
torien. Etter å ha vært separert i så lang tid, er alt de 
egentlig ønsker å kunne nærme seg hverandre, men 

Hverdagshelg

HELG–TRØNDELAG TEATER–24. AUGUST / 
TEKsT:  INGRID ANNA TEIGEN ingrite@underdusken.no  
FOTO:  pRESSE, GT. NERGAARD

TEATER
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GODSdilla
punkere og kids med hanekam. Når 
gutta så inviterer de oppmøtte opp 
på scenen er varmen total. Deretter 
har Gode Ord Dør Sist publikum i 
sin hule hånd og tar langsomt et lite 
skritt vekk fra det rent politiske og 
fokuserer isteden på det fine ved trøn-
derhovedstaden. Både hyllesten til 
Dahls-pils i «Kjenn varmen» og den 
patriotiske låta «Trondheim» bidrar 
til dette. All ære til Admiral P, men 
rolig reggaeinspirert rap er faktisk 
mange ganger kulere på trøndersk 
enn gebrokken norsk. «Sol, sommer 
og snø, det e Trondheim, sjø!»

Kult er det også at gutta på scenen 
tar seg tid til å snakke litt med publi-
kum. Spesielt fordi folket foran sce-
nen var i veldig godt slag. Eksempel-
vis var det meget fornøyelig da herr 
Bruset ba en kar ved navn Truls om 
å komme opp på scenen for å spille 
gitar. Truls var kanskje den siste ka-

ren i verden som burde rørt en gitar 
den dagen, og snublet seg heldigvis 
raskt ned fra scenen igjen. Videre 
har undertegnede nettopp blitt kjent 
med det festlige faktumet at de fleste 
hiphop-artister har et egenkomponert 
rop, setning eller lignende. De spora-
diske apeskrikene til Erik Bruset er 
helt klart det mest originale til nå!

Det er en stund siden jeg har opp-
levd artister som kommuniserer like 
godt som gutta i G.O.D.S. Det var 
derfor synd at medlemmene måtte gi 
seg etter snaue 45 minutter. Publikum 
hadde garantert invitert gutta tilbake 
på scenen om det ikke var for det 
overraskende trange programmet på 
Eat The Rich. Heldigvis blir det flere 
gode muligheter for å iaktta rapperne 
i fremtiden.

G.O.D.S leverte kort og godt 
med meget inkluderende mate-
riale.

«Det er rett og slett håp» synger gutta 
i trønderrapgruppa Gode Ord Dør 
Sist. Lørdagens konsert på Svartla-
moen var et tydelig signal på nettopp 
dette: at det eksisterende håpet for 
den trønderske hiphoppen så absolutt 
er begrunnet.

Trond Wiger og Erik Bruset har 
begge vært med i gamet en god stund, 
men det er likevel først nå man kan 
håpe på at G.O.D.S vil ta steget opp 
blant de store kara. Med nytt innspil-
lingslokale og et yrende engasjement 
skal man nemlig ikke se bort i fra at 
gruppa kan befeste sin posisjon i Nor-
ge. Nordmenn ville tjent på nevnte, 
for reflekterte tekster og ektefølt atti-

tude er langt i fra alle norske rappere 
forunt.

Spørsmålet er bare om gruppa fø-
ler nødvendigheten for å klatre. Med 
tilhørighet til den såkalte Trondheim-
ghettoen, står sosialistiske synspunk-
ter sterkt. Når Trond Wiger under en 
låt repeterer at «Æ har nok» blir det 
tydelig hvilke verdier som står i sen-
trum. Den inkluderende ideologien 
kommer sterkt til uttrykk gjennom 
at flere av de oppmøte synger med 
på hvert eneste ord av det som spyt-
tes fra scenen. At publikum ikke er 
utpregede hiphoppere fortsterker helt 
klart denne følelsen av fellesskap. Her 
finnes nemlig alt fra gamle utdanka 

GODE ORD DØR SIST – EAT THE RICH – 27. AUGUST 2011
TEKsT: MARTIN T. JOHANNESSEN marjoh@underdusken.no FOTO: EIVIND SpONGA

KONSERT
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Sporsem og Dag Sørås tar med seg 
stand up til Storsalen. 
Samme kveld snurrer DJ Mux plater 
på Selskapssiden, og Cosmic Delay 
spiller på Knaus. 
3B: NKP feirer kommunevalget med 
bandet Kaukasus og pønkerne i 
Gautomatikk Band.
Ila Brainnstasjon: Sua Natura byr på 
poprock til kaffen. 

LØRDAG 10. SEPTEMBER
Samfundet: Debatten braker 
løs i Storsalen i forbindelse med 
Samfundsmøtet «Valgkamp - hvem 
skal styre byen din?». 
Etterpå spiller Fagernes Yacht Klubb 
i samme sal, og hele huset preges av 
«yacht- og jappestil»-temafest. Knyt 
seilerskoene.

SØNDAG 11. SEPTEMBER
Samfundet: Samfundets Filmklubb 
viser David Lynch-filmen Inland 
Empire.

TIRSDAG 13. SEPTEMBER
En fersk utgave av Under Dusken vil 
være å finne i stativene

trondheimskunstnere får mulig-
heten til å prøve ut nye ideer foran 
publikum under Symposium.

ONSDAG 7. SEPTEMBER
Samfundet: «Sofies Verden»-
forfatter og samfunnsdebattant 
Jostein Gaarder kommer til Storsalen 
i forbindelse med arrangementet 
Bokstavelig Talt.
Trondheim Kunstmuseum: 
Utstillingsåpning av billedkunstner 
Marius Amdams verker stilles ut i 
serien TKM vs.
Dokkhuset: Studenter ved 
Musikkhøyskolen i Oslo hyller Miles 
Davis og cool-jazzen med konserten 
Birth of Cool.

TORSDAG 8. SEPTEMBER
Samfundet: Selskapssiden fylles av 
bundne og ubundne rim, punchlines 
og stand up-groviser når Samfundet 
er vert for NM-delfinalen i poesislam. 
Samtidig som hobbypoetene i 
etasjen over muligens blir tutet på 
og uglesett av publikum, planlegger 
indiepop-bandet Hubro å snu kafe-
gjestenes hoder mot scenen i Edgar. 

FREDAG 9. SEPTEMBER
Samfundet: Dagfinn Lyngbø, Terje 

TIRSDAG 30. AUGUST
Samfundet: Test dine allmennkunn-
skaper med Tirdagsquiz i Edgar. 
Trøndelag Teater: Stykket Helg settes 
opp i Teaterkjelleren

ONSDAG 31. AUGUST
Samfundet: Opplev jazz og vinkveld 
med Lillelørdag Live i Edgar. 

TORSDAG 1. SEPTEMBER
Samfundet: Inspirert av gammel 
punkrock spiller Two Fighters 
against a Star Destroyer under Edgar 
sessions.
Familien: Raindogs Duo hyller Tom 
Waits med sine egne fortolkninger av 
den levende legendens materiale.
Olavshallen: Dirigient Krzysztof 
Urbanski leder Trondheim 
Symfoniorkester med En helt ny 
verden.
Kultursenteret Isak: 
MetalbandetThe Hate Colony slippet 
albumet Dead Or Victorious med en 
fest.

FREDAG 2. SEPTEMBER
Samfundet: Test dine kunnskaper 
innen populærmusikk i Edgar med 
Musikkquiz.
I Storsalen får du garanter høre om 
orgasmer når Veronica Maggio entrer 
scenen. 
Dokkhuset: Dag Arnesen Norwegian 
Song presenterer norske folketoner 
av Edvard Grieg, Geirr Tveitt, Eivind 
Groven og Ole Bull.
Ladehammeren: Det er klart for 
gratis musikk- og kulturfestival med 
Ladehammerfestivalen 2011. Denne 
kvelden med rockere og metalhoder 
på scenen. 
Quality Hotel: Trondheim Tattoo 
Convention avvikles, der 30 interna-
sjonale tattisartister har kommet for 
å merke deg.
Torget: Lars Vaular og Hopalong 
Knut stiller på scenen for å lage 
folkefest.

LØRDAG 3. SEPTEMBER
Samfundet: Det er klart for slaget 
mellom kjønnene på Samfundsmøte 
Stiller vi likt? om likestilling finner 
sted i Storsalen. 
De joggedresskledde guttene i 

Datarock stiller i Storsalen og er klare 
med et forrykende show.
Diggbar elektronika vil være å finne 
med bandet Amish 82 i Storsalen. 
Olavshallen: Ifølge musikkritikkere 
et av verdens tre beste tributeband 
for Pink Floyd, stiller på scenen. Pulse 
of Floyd stiller med Dark Side of The 
Moon-inspirert sceneshow.
Dokkhuset: Tre konserter på en 
kveld med stikkordene er progres-
sivt, funk, nu-jazz og skotsk folk. På 
scenen står Synkoke, World Service 
Project, Anna Massie og Mairearad 
Green.

SØNDAG 4. SEPTEMBER
Samfundet: Samfundets Filmklubb 
inviterer til en groovy kveld i 
Storsalen med blaxploitation-
hyllesten Black Dynamite. 
Trondhjems Kunstforening: 
Under Jødisk Kulturfestival fremfører 
skuespilleren Michaela Spandow 
teaterforestillingen Rose.

MANDAG 5. SEPTEMBER
3B: Nina og Stine søker aktmodeller 
til gruppefotografering.

TIRSDAG 6. SEPTEMBER
Avant Garden: Utøvende 
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 Scenen er lagt til Trondheim Sjøbad, 
en bortgjemt badekai på andre siden 
av toglinja. Dramatisering av Den 
gamle mannen og havet skal finne 
sted under åpen himmel. En skild-
ring av menneskets uovervinnelige 
kamp mot naturen. En gammel 
manns ønske om å utrette noe stort. 

Man skulle tro at utfordringen 
i å dramatisere et slikt verk lå i 
Hemingways nesten overdrevne 
skildringer av omgivelsene. Idet 
Panter Tanter Produksjoner begir 
seg ut på tolkningen av verket, skal 
den første utfordringen derimot ligge 
i kreasjonen som skal forestille fisken 
i handlingen. Sammensveisingen av 
netting og metallbøyler, som den 
foregående dagen viste seg å ikke 
kunne sjøsettes likevel. De oppmøtte 
blir derfor oppfordret til å se på fisken, 
eventuelt ta på den og forestille seg 
at den ligger i sjøen. 

En annen utfordring, denne på 
publikums bekostning, er at store 
deler av skildringene i boka frem-
føres av et gaulende talekor godt 
over pensjonsalder. Kroppsformer 
som aldri burde se dagens lys, ikledd 
obskønt badetøy i ulike nyanser av 
neon. Synet av en eggformet kvinne 

med turkis badedrakt og blått gevir 
på hodet får en til å tenke at den 
uovervinnelige kampen mot naturen 
ikke nødvendigvis utspilles på havet. 
Slaget er åpenbart tapt allerede.

 Som for å gi alle en rolle er det 
ikke mindre enn fjorten eldre menn 
og kvinner som i kor skriker ut den 
gamle mannens indre dialoger. De 
ser på hverandre i usikkerhet. Som 
under en teateroppsetning på barne-
skolen. Som for å påse at de ytrer 
samme tekstlinjer. Dette på tross av at 

Kreasjoner av sykkelhjul, forstør-
relsesglass, lamper, ledninger 
og mikrofoner møter tilskuerne 
på Verkstedhallen. Fire personer 
romsterer rundt mellom de store 
anordningene, og de spiller musikk 
fra hjulene, fører monolog på 
forskjellige språk og plystrer.

Det er en spennende blanding 
av gamle og nye elementer i denne 
forestillingen av installasjoner. 
Lyset kaster skygger og mønster 
på veggene. Anordningene går av 
seg selv og det dukker opp animerte 
fugler på veggene. Vi ser dupe-
ditter gjennom forstørrelsesglass og 
sykkelhjul stablet oppå hverandre 
spinner rundt og rundt. Joda, det er 
kult. Men ikke i en time, som er tids-
rommet forestillingen utspiller seg i.

Musikken i forestillingen veksler 
mellom de store høydene og rolige 
sekvenser. Noen ganger skjer det 
mye, alle de fire personene spinner 
på hjulene sine og lager musikk og 
bevegelse, andre ganger skjer det 
lite. Da er det rolig musikk, kanskje 
et hjul som går av seg selv og noen 
lyskastere som kaster skygge og 
lager mønstre på veggen. Det er 
godt etter de hektiske partiene, men 
slikt blir raskt kjedelig. 
Alt foregår på gulvet, som er stort, så 
publikum sitter av og til nært, som 
da en monolog om Nord-Norge, hav 
og bølger blir framført på norsk helt 
fremst. Tidvis utspiller handlingen 
seg lengre bak og vekk fra publikum. 
Monologer, som fremføres på et 
ukjent språk, foregår lengre bak og 

En neonfarget gammel mann

Bare se, ikke tenk deg om

AND ALL THE qUESTIONMAKERS STARTED TO SING – VERKSTEDHALLEN – 25.-27. AUGUST / TEKsT:  MARTE  JØNLAND 
majon@underdusken.no FOTO: CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN

pERFORMANCE

DEN GAMLE MANNEN OG HAVET 
– TRONDHEIM SJØBAD – 27. 
AUGUST / TEKsT:  HILDE ØRBO
hildeorbo@underdusken.no 
FOTO:   CHRISTINA UNDRUM ANDERSEN

FORESTILLING

samtlige har stilt med manus på scenen. 
Det rørende forholdet mellom den 

gamle mannen og gutten forsvinner i 
den monotone dialogen som fremføres 
av skuespillerne Vidar Brænden og Frank 
Størseth. Å se de neonfargede pensjonis-
tene komme krypende på alle fire over 
scenen gjør det vanskelig å finne nerven 
i verket.

En som derimot kan trekkes frem i 
mer flatterende ordlag er den argentinske 
musikeren og danseren Luis Della Mea, 
som tonesetter stykket, men også forteller 

Torstein Andersen. Sistnevnte makter å 
formidle noe av sårheten i sin beskrivelse 
av den gamle mannen, som riktignok 
forsvinner idet Egget og co overtar. Da 
det ble klart at de bare fremførte utvalgte 
tablauer av handlingen og forestillingen 
brått var over, var det ikke skuffelse som 
skyldte inn. Heller lettelsen av å ha tilsy-
nelatende konservative bestemødre. 

En mindre flatterende oppsetning 
av et litterært mesterverk skal man lete 
lenge etter. 

var like forståelig for meg som den på 
norsk. Det er visst ikke vits i å lure på 
hvorfor, for jeg finner ingen svar. Og jeg 
tror det er meningen. Det er ikke likt noe 
annet jeg har opplevd. And all the ques-
tionmakers started to sing er spennende 
å overvære, og antagelig givende om 
man ikke søker en mening i det man ser. 

Kanskje misforstår jeg alt, kanskje er 
kunsten selve meningen. Likevel er en 
time med hjul som skal lage musikk og 
lyskastere som kaster bilder på veggen 
litt i lengste laget. En utvikling i hand-
lingen eller kun en halvtime ville ikke 
ha vært å forakte.

Jeg forsøkte å finne historien bak 
det jeg så på scenen. Så forsto jeg at 
dette ikke skal forstås, og da ble det 
morsommere. For en stund. 
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Spitposten registrerer: Gjett sporten!

Spitpostens guide til hvem som er et godt parti for 
deg! Det dreier seg naturligvis ikke om politikk, 
men om romantikk.  

Miljøpartiet De Grønne
Lover frisk pust, så her er det bare å kline til! Disse 
sjarmørene mener økonomien må underordnes 
økologiske prinsipper, så det er bare å belage seg 
på friganer-middag ved neste stevnemøte. 

Rød ungdom
Disse freske ungdommene hevder at kjønn ikke 
skal være viktig, og at om du er kvinne er helt uin-
teressant. Lykke til med å få deg noe der i gården.. 

SV
Del godene!, sier den rødgrønne sjarmørungdom-
men. En uttalt feministisk fløtepus, som ikke har 
noe i mot å ha damene øverst. Husk bare på at 
alle skal ha lik lønn for strevet. Etter den søte kløe 
kommer Valens kval. 

Arbeiderpartiet
Et godt parti for deg som liker store rosebuket-
ter, menn med makt og store ord. Vedig praktisk 
ordning der man kan bestille en kjekk mann hjem 
på døren, eller sende ham til en venninne eller 
bestemor. Men vokt deg vel, store ord kan like 
gjerne være skjult valgkampmonopol.  

Senterpartiet
Bill.mrk turer i skog og mark. Borten Moe har lovet 
“monstermaster” til folket, så her er det mye å 
hente for den som har energi til overs. - Drill baby, 
drill! 

Kristelig Folkeparti
Bedre på tungekyss enn tungetale. Stort lengre 
enn det kommer du dessverre ikke, for her i 
gården er det ingen slinger i valsen før etter bryl-
lupet. Nå er også den eneste ungkaren i gam-
lispartiet kapret, så det er bare å traske hjem med 
halen mellom beina. 

Venstre
Flere unge venstresjarmører har vært innom Fit-
teblekka opp gjennom tidene, men bør du slippe 
dem inn av den grunn? Hvis du liker det liberalt 
kan et åpent forhold med en av disse frihetsel-
skerne være tingen. Ei heller er de fremmed for å 
flørte med tenåringene, så selv førsteårsstudenter 
har sjangs. 

Høyre
Her er det muligheter for alle, som de borgerlige 
sjarmørene selv sier det. I tillegg lover de å være 
et godt parti også på private områder. Her er det 
bare å glede seg over Stang. 

Fremskrittspartiet
Forbered deg på å bli i sjokk! Disse lekkerbisknene 
er rappe i replikken og gir deg bakoversveis. 
Om folk flest får bli med dem hjem er derimot 
tvilsomt, partiets eneromspolitikk gjør at de som 
vil dele seng må bite i det sure eplet.

Date-o-maten

... at fitteblekka mener sex ikke er 
kultur.

... at FrP ikke liker kaffi

... at det gjør alle andre.

... at FrP ikke er som alle andre.

... at styremedlemmer i millionforetak 
drar på frikerfestival de og.

... at samtlige kvinner i 40-årene på 
longboard i Jahn Teigens skjelettkostyme 
var der også.

... at RUKE-generalen ikke våger seg 
ut utenom sommerferien.

... at kunstnere er sky.

... at det var skilpaddesex på 
gjengsjefseminaret.

... at nei, det var ikke metaforisk eller 
billedlig.

... at er dette et spørsmål?

... at det er spørsmålet ekshibisjo-
nistene burde spurt seg før de gikk på 
talerstolen lørdag.

... at the usual suspects.

... at skaff dere en blogg!

... at Dødens Dal har fått nytt liv.

... at NTNUI gjorde sitt for å overbevise 
de fremmøtte om at de ikke driver én 
eneste normal idrett.

... at fiteblekka like godt sendte fire 
fotografer.

... at filmviterene utfordrer Stian 
Hansen til duell ved dagry.

... at hansken er kastet.

... at politikerene plukket den opp.

... at kulturkommentarer (preten-
siøst svada) skal skrives (knitrelyder) sånn 
her (applaus).

... at styrmannen i mediahorehuset 
har blitt konspirasjonsteoretiker.

... at det har vi og.

... at frimurermøter på en hytte i 
Klæbu.

... at kornsirkler.

... at kommunistkringkastingen igjen 
forbigikk de åpenbare kandidatene til 
komiprisen.

... at lisenspengene kan dere se langt 
etter.

... at twitter-sarkasmen var like 
morsom som Torsdag kveld fra Nydalen.

... at det var sarkasme.

... at Spider-Erling fomlet i eget nett.

... at Sjureka!

... at India mangler Taj Mahalvparten 
av foreleserene etter at Dr. Bombay 
sluttet.

... at karrige kår.

... at det er Sikhert og Vishnu.

... at manglende Calcuttalator gjør at 
de må støtte seg til Gangestabellen og 
tallshiva.

... at denne helige kua har blitt melket 
lenge nok.

... at fitteblekka har fått pressepass på 
Samfundet.

... at nå blir det enklere å sikte.

1. Moderne dans.
2. Imaginært høydehopp.
3. Dvergkasting.

1. Damebasket.
2. Rumpeldunk.
3. Dvergkasting.

1. Volleyballfrisbeegolf.
2. Frisbeevolleyballgolf.

3. Golf! Volleyball! Frisbee!

Riktig svar sendes til Sjur Øyen 
per flaskepost.

Det er ikke mysogyni å 
stille spørsmål ved 

kvinners 
stemmerett. 
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Jeg har utsatt det for lenge alt, men nå er det på tide 
å granske det som befinner seg under papirets ekvator. 
Det viser seg å være tre stammer. Hver består av flerfol-
dige linjer, men annerledes enn skillelinjen over, så disse 
har åpenbart en annen betydning. Linjene består av små, 
horisontale blokker. Disse blokkene igjen, består av enda 
mindre tegn, og disse tegnene gjenkjenner jeg. Ved denne 
åpenbaringen undersøker jeg blokkene med ny iver. Jo, 
nå innser jeg at jeg skjønner betydningen bak blokkene, 
enkeltvis. Med denne kunnskapen løfter jeg blikket og ser 
på de tre stammene, samlet sett ... Men nei, jeg får fortsatt 
ikke noen mening ut av alt dette.

Hammerfisten

Jeg blar om, kun ett ark gjenstår framfor meg. 
Blikket mitt saumfarer det. Starter øverst, der er 
et hvitt felt. Det er noe uskyldig med det hvite, 
som om det er helt uvitende og all smerten arket 
i sin helhet har voldet meg i all tid, fordi jeg 
aldri forstår det.

Videre, grått, noe oransje, noe hvitt. Hvilken 
mening ligger bak fargene? Jeg forstår ei, bort-
sett fra at det tydeligvis er et frampek på hva 
som venter mine optiske nerver. Et enormt 
avgrenset område, fylt til randen av rosa og, 
igjen, oransje. Hva betyr dette begrensede 
fargespektret? Hvilken komposisjon følger det? 
Hva er budskapet? Hvem er mottakeren? Hvem 

er avsenderen? Det er åpenbart ikke meningen at jeg skal 
vite noe om objektet. Jeg slår meg til ro med dets innfløkte 
mystikk, som nok aldri vil åpenbare seg for en som meg, 
som står uten nødvendig informasjon, kunnskap og erfaring 
som trengs for å gjennomtrenge ikke-forståelsens rustning. 
I min ro beveger jeg meg fortsatt i sørlig retning.

En linje. Hvit, sådan. Hva symboliserer den? Jeg leter 
gjennom min horisont av referansepunkter og sporer opp 
alle meningene som linjesymbolet kan representere. noe 
avsperret, noe holdt tilbake, noe man ikke ønsker at skal 
assosieres. Etter å ha sett arket i sin helhet, mener jeg å ha 
fått min første åpenbaring. Linjen denoterer nettopp at de 
to delene som dannes skal holdes atskilt, grunnet deres 
totale mangel på sammenheng med hverandre.
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